
POPRAVEK                                                                                                                

  PREDLOG 

                                                                                                                 22. 6. 2016 

 

Na podlagi 35 in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 45/08 in 83/12) ter 21. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 

– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občina Ljubljana na …….. seji dne ……… 

sprejel  

 

 

S  K  L  E  P 

 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega  

člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana 

 

 

I. 

Klemnu BABNIKU preneha mandat člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. 

 

  

II. 

V Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana se za člana  i m e n u j e : 

 

Gregor PLANTARIČ, član, roj. 1979, Dražgoška 5, Ljubljana 

 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Volilne komisije Mestne občine Ljubljana.  

 

Številka: 

Datum:                                                                                 Ž U P A N   

 

 

                                                                                                             

O b r a z l o ž i t e v : 

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 45/08 in 83/12) ima občinska volilna komisija predsednika in tri člane ter njihove 

namestnike. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih 

diplomiranih pravnikov. Ostali člani in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, 

drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 

 

Z ugotovitvenim sklepom št. 041-11/16-7 je bil Klemnu Babniku na 16. seji mestnega sveta dne 23. 5. 

2016 potrjen mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Imenovani je pisno sporočil 

volilni komisiji, da zaradi nezdružljivosti funkcije odstopa s funkcije člana volilne komisije.  Komisija 

je na 17. seji dne 22. 6. 2016 sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Volilno komisijo Mestne 

občine Ljubljana kot nadomestni član imenuje Gregor PLANTARIČ, roj. 1979, višji svetovalec za 

odnose z javnostmi, iz Ljubljane. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 

Ljubljana, da predlog sprejme.                       

                                                                     

       Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                        volitve in imenovanja                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123291

