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Občinski svet Občine Cerkno 
 
 

ZADEVA: Ugotovitev prenehanja članstva članu Sveta KS Šebrelje g. Aleksandru Kuštrinu 
 
 
Obrazložitev: 
Dne 16. 9. 2021 smo prejeli odstopno izjavo člana sveta KS Šebrelje g. Aleksandra Kuštrina, v kateri 
navaja svoj nepreklicni odstop z dnem 3. 9. 2021 in kot razlog navaja nesoglasje s predsednikom KS. 
 
O odstopu članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine govori 111. 
člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno, ki določa sledeče: 
 

 
4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine 

111. člen 
 

Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih 
teles in drugih organov, člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski 
funkcionarji. 
Izjava o odstopu, ki je nepreklicna, mora biti dana v pisni obliki in poslana komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s 
predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu sveta 
dolžna predlagati svetu novega kandidata. 
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali 
imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Navedenim mandat preneha z dnem, ko svet sprejme ugotovitveni sklep o odstopu. 
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji. 
 
 
 
V drugem odstavku torej piše, da mora biti odstopna izjava poslana KVIAZ-u. Ta pripravi za občinski 
svet predlog za ugotovitev prenehanja članstva in predlaga občinskemu svetu novega kandidata.  
Nato občinski svet sprejme sklep o ugotovitvi prenehanja mandata. Tretji odstavek pa pravi, da se sklep 
o prenehanju mandata občinskega funkcionarja pošlje volilni komisiji. 
 
V svet KS Šebrelje je leta 2018 kandidiralo 9 članov, to je toliko, kolikor je bilo tudi mest v svetu KS. To 
pomeni, da so bili vsi kandidati izvoljeni v svet te KS. Glede na to, da bodo v jeseni letos potekale nove 
volitve v svete krajevnih skupnosti, bi bilo za tako kratko obdobje do novih volitev nesmiselno izpeljati 
dodatne volitve za novega člana sveta KS Šebrelje, saj je svet KS Šebrelje tudi brez enega člana sklepčen 
z osmimi člani in lahko neovirano deluje do jesenskih volitev z enim članom manj. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0Odstop%C2%A0%C4%8Dlanov%C2%A0sveta,%C2%A0%C4%8Dlanov%C2%A0delovnih%C2%A0teles%C2%A0in%C2%A0drugih%C2%A0organov%C2%A0ter%C2%A0funkcionarjev%C2%A0ob%C4%8Dine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0Odstop%C2%A0%C4%8Dlanov%C2%A0sveta,%C2%A0%C4%8Dlanov%C2%A0delovnih%C2%A0teles%C2%A0in%C2%A0drugih%C2%A0organov%C2%A0ter%C2%A0funkcionarjev%C2%A0ob%C4%8Dine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#113.%C2%A0%C4%8Dlen


Predlog sklepa: 
Na podlagi podane obrazložitve predlagamo, da Občinski svet Občine Cerkno sprejme naslednji  
 
 

S K L E P: 
 
»Občinski svet Občine Cerkno ugotavlja prenehanje članstva člana (in podpredsednika) sveta 
Krajevne skupnosti Šebrelje g. Kuštrin Aleksandra na osnovi njegove odstopne izjave z dne 3. 9. 2021. 
Novega člana se ne imenuje, svet KS Šebrelje deluje z osmimi člani do jesenskih lokalnih volitev.«  
 
 
 
Pripravil: O. Lahajnar       Gašper Uršič, župan 
          
 
 


