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- 45/2020 
Hrastnik, 7.12.2020 

ZADEVA: Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve  in Komisijo za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe 

PRAVNA PODLAGA: 
- 99. člen Pravilnika Občinskega sveta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) 
PREDLAGATELJ: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
POROČEVALEC: 
- Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve 
OBRAZLOŽITEV: 
Članica Občinskega sveta Občine Hrastnik Jana Grum Žekar in član Občinskega sveta Jani Medvešek, 
sta bila na rednih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Hrastnik, ki so bile 18.11.2018, izvoljena za 
člana občinskega sveta. Dne 25.9.2020 je Jana Grum Žekar podala pisno odstopno izjavo s funkcije 
članice Občinskega sveta Občine Hrastnik in članice Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in 
pritožbe, prav tako je dne 28.9.2020 Jani Medvešek podal pisno odstopno izjavo s funkcije člana 
Občinskega sveta Občine Hrastnik, ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve . 
Občinski svet Občine Hrastnik je na korespondenčni seji, dne 1.10.2020, sprejel sklep o prenehanju  
mandata obema članoma Občinskega sveta  Občine Hrastnik. 
V skladu z določbo 30. člena ZLV mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z 
liste Naš Hrastnik in Liste za našo dolino, ki bi bil izvoljen, če ne bi bila izvoljena članica oz. član 
občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. 
Naslednji kandidat na listi Naš Hrastnik je kot prva bila sicer Natalija Benko, ki je dne 12.10.2020 
podala izjavo, da ne sprejema mandata, zato je mandat prešel na naslednjega kandidata z liste, to je 
Primož Frajle, ki je podal izjavo o sprejemu mandata. 
Naslednji kandidat na Listi za našo dolino je Timotej Funkel, ki je podal izjavo o sprejemu mandata. 
Glede na predhodno usklajevanje sestave KVIAZ-a, se za preostanek mandatne dobe predlaga za 
nadomestnega člana v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in administrativne zadeve 
Timotej Funkel in za nadomestnega člana v Komisiji za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe Primož 
Frajle . 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne predlaga  Občinskemu svetu 
Občine Hrastnik, da imenuje Funkel Timoteja  za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve  in Frajle  Primoža za člana Komisije za statut, poslovnik ter 
prošnje in pritožbe za preostanek mandata.  

Predsednik komisije 
   Božo Majcen 
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-45/2020 
 Hrastnik,  

 
Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrastnik (UVZ 28/17) in Statuta Občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na …….. redni 
seji, dne ……, sprejel naslednji  
 

SKLEP 

1. 

Občinski svet Občine Hrastnik imenuje Funkel Timoteja  za nadomestnega člana Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve do konca mandata. 
 

2. 

Občinski svet Občine Hrastnik imenuje Frajle Primoža  za nadomestnega člana Komisije za 

statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe do konca mandata. 
 

3. 

Sklep velja takoj.  

 
 

                                                                                                                    ŽUPAN 
                                                                                                                       Marko Funkl 

 
 
 

Dostavljeno: 
- imenovani 
- arhiv  
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