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Na podlagi 18. in 23. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015), in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________
sprejel naslednji

S K L E P
1. Ugotovi se, da Zvonku Gredarju, stanujočemu ************************* zaradi smrti
z dnem 29. 10. 2016 predčasno preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona. Ta ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Gornja
Radgona, da izvede nadaljnji postopek za nadomestitev člana občinskega sveta v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah.
2. Ugotovi se, da je preminulemu Zvonku Gredarju z dnem 29. 10. 2016 prenehalo članstvo
v naslednjih delovnih telesih Občinskega sveta Občine Gornja Radgona:
− v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
− v Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
− v Odboru za mednarodno sodelovanje.
3. Ugotovi se, da je preminulemu Zvonku Gredarju z dnem 29. 10. 2016 prenehal mandat
člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.

Številka: 011-1/2014
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s 23. členom Statuta Občine Gornja Radgona, predčasno prenehanje mandata člana
občinskega sveta ureja zakon. Tako v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi
članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata. V skladu s statutom občine članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje
mandata. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov.
Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa Zakon o lokalnih volitvah.
Iz enakega razloga imenovanemu preneha članstvo v delovnih telesih občinskega sveta, v
katere je bil imenovan ter mandat člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Gornja Radgona.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi obravnave na 4. dopisni
seji dne 22. 11. 2016 sprejela sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja
Radgona, da ugotovi, da Zvonku Gredarju zaradi smrti z dnem 29. 10. 2016 preneha mandat
člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, preneha članstvo v Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, v Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in v Odboru za mednarodno sodelovanje ter preneha mandat člana
Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.

V Gornji Radgoni, november 2016
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