
 
Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka, na podlagi 41. in 96.a člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 45/2008), po uradni dolţnosti izdaja naslednjo  

 

O D L O Č B O  

 

1. Odločba občinske volilne komisije Občine Škofja Loka o potrditvi list kandidatov za  člane 

občinskega sveta Občine Škofja Loka predlagatelja MIHA JEŠE IN SKUPINA VOLIVCEV, 

številka: 041-1/2010, z dne 17.9.2010, se delno odpravi in sicer v delu, s katerim je bila v celoti 

potrjena lista kandidatov v volilni enoti 4, v katero je vpisanih 6 (šest) kandidatov.  

 

2. Lista kandidatov za člane občinskega sveta Občine Škofja Loka v volilni enoti 4 se delno zavrne 

in sicer glede kandidata pod zap. št. 3: JOŢEF PORENTA, roj. 07.03.1945, Crngrob 5, Crngrob, 

ker kandidat nima volilne pravice v tej volilni enoti. 

 

3. V preostalem delu se lista kandidatov za člane občinskega sveta Občine Škofja Loka v volilni 

enoti 4 potrdi, tako da je na listo sedaj vpisanih 5 kandidatov,  pri čemer se zaporedne številke pred 

imeni kandidatov na listi ne spremenijo. 

 

 

O b r a z l o ţ i t e v :  

 

Občinska volilna komisija je dne 17.9.2010 izdala odločbo o potrditvi kandidature, številka: 041-1/2010, s 

katero je v celoti potrdila liste kandidatov predlagatelja MIHA JEŠE IN SKUPINA VOLIVCEV za 

volitve članov občinskega sveta Občine Škofja Loka  v 1, 2, 3 in 4 volilni enoti. 

 

Naknadno je bilo ugotovljeno, da v volilni enoti 4 (ki obsega območje krajevnih skupnosti Kamnitnik in 

Sv. Duh) kandidat pod zap. št. 3, JOŢEF PORENTA, roj. 07.03.1945, Crngrob 5, Crngrob, nima stalnega 

prebivališča na območju te volilne enote. Naselje Crngrob namreč spada v območje Krajevne skupnosti 

Stara Loka - Podlubnik (1. člen Statuta Krajevne skupnosti Stara Loka - Podlubnik, Uradni list, RS, št. 

22/1997), ki spada v 3. volilno enoto.  

 

Ker kandidat pod zap. št. 3 na listi kandidatov za 4. volilno enoto nima stalnega prebivališča in s tem 

volilne pravice v tej volilni enoti, je bilo listo kandidatov  za volilno enoto 4 potrebno v tem delu zavrniti. 

V preostalem delu je Občinska volilna komisija listo kandidatov za volilno enoto 4, v katero je sedaj 

vpisanih pet kandidatov, potrdila, pri čemer se vrstni red kandidatov oz. zaporedne številke pred imeni 

kandidatov na listi ne spremenijo. 

 

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dopusten ugovor na Upravno sodišče Republike Slovenije, 

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Ugovor je dopusten v roku 48 ur od prejema te odločbe. 

 

 

Številka: 041-0001/2010 

Datum: 28.09.2010  

         Predsednica OVK: 

         Zdenka PODOBNIK 

 

                                       
      

Vročiti:  

- predstavniku kandidature: Tine Mlakar, Partizanska c. 6, Škofja Loka 


