MANDAT 2011 -2014

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 27.10.2010
Številka: 10-os-1

Z A P I S N I K
1. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 27.10.2010 s pričetkom ob 18. uri

Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotna:
Ostali prisotni:

Janez Brolih, Danilo Ekar, Franc Hudelja, Mirjam Pavlič, Janez Polajnar, Miro Roblek,
Frančiška Rozman, Luka Selšek, Branko Tičar, Ciril Zorman.
Anka Bolka.
ţupan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec.
Mediji: Danica Zavrl Ţlebir – Gorenjski glas.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ugotovitev sklepčnosti;
določitev dnevnega reda 1. (redne) seje;
imenovanje mandatne komisije;
poročilo o izidu glasovanja na 5. rednih volitvah ţupana in članov občinskega sveta Občine Preddvor
10.10.2010;
potrditev mandatov članom občinskega sveta in ţupanu Občine Preddvor;
imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Prvo sejo Občinskega sveta Občine Preddvor v mandatu 2010 – 2014 je vodil g. Janez Polajnar, najstarejši
član izmed izvoljenih članov Občinskega sveta.
Polajnar uvodoma pozdravi prisotne člane Občinskega sveta, predsednico Občinske volilne komisije, go. Janjo
Roblek, ter ostale prisotne.
Polajnar potrdi sklepčnost članov Občinskega sveta, in sicer je prisotnih deset od enajstih članov Občinskega
sveta.
Ad/2
Določitev dnevnega reda 1. (redne) seje:
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
1. SKLEP:
Potrdi se predlagani dnevni red 1. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/3
Imenovanje mandatne komisije:
Marko Bohinec, direktor Občinske uprave, pojasni, da je naloga v nadaljevanju imenovane mandatne komisije
predlaganje potrditve mandatov novoizvoljenim članom Občinskega sveta in ugotovitve izvolitve ţupana.
Člane te komisije izvolijo člani Sveta izmed prisotnih na seji, komisija pa je tričlanska, in sicer jo sestavljajo
predsednik in dva člana, po potrditvi mandatov članom Občinskega sveta in ţupanu občine pa mandat te
komisije preneha.
Po predloţitvi predlogov je bil predlagan sklep o imenovanju mandatne komisije.

1

MANDAT 2011 -2014

2. SKLEP:
Potrdi se imenovanje mandatne komisije v sestavi: predsednik Branko Tičar, člana Danilo Ekar in Miro
Roblek.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/4
Poročilo o izidu glasovanja na 5. rednih volitvah ţupana in članov občinskega sveta Občine Preddvor
10.10.2010:
Polajnar pozdravi go. Janjo Roblek, predsednico Občinske volilne komisije, ki poda obrazloţitev poročila,
katerega so člani Sveta predhodno prejeli v gradivu.
Roblekova pojasni, da je naloga mandatne komisije potrditev mandatov članov Sveta in potrditev mandata
ţupana, s čimer preneha redna delovna dolţnost Občinske volilne komisije.
Ga. Roblekova predstavitev zaključi s čestitkami izvoljenim članom Občinskega sveta in ţupanu, g. Miranu
Zadnikarju.
Ad/5
Potrditev mandatov članom občinskega sveta in ţupanu Občine Preddvor:
Predsednik mandatne komisije, g. Branko Tičar, v potrditev in sprejem predlaga naslednja sklepa.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
3. SKLEP:
Potrdijo se mandati za člane Občinskega sveta Občine Preddvor sledečim: Anka Bolka, Janez Brolih,
Danilo Ekar, Franc Hudelja, Mirjam Pavlič, Janez Polajnar, Miro Roblek, Frančiška Rozman, Luka
Selšek, Branko Tičar, Ciril Zorman.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
4. SKLEP:
Potrdi se mandat za župana Občine Preddvor g. Miranu Zadnikarju.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ţupan Miran Zadnikar vsem izvoljenim članom Sveta izreka čestitke, predvsem pa pozdravi odločitev, da so
sprejeli odgovorno nalogo občinskega svetnika.
Ţupan upa, da bo sodelovanje med občinskim svetom, ţupanom in občinsko upravo potekalo uspešno, ţelja pa
je, da se ta odgovorna funkcija, ki je bila posameznikom zaupana s strani občanov, izvaja v najboljši meri in s
skupnim sodelovanjem.
Ţupan se zahvali predsednici Občinske volilne komisije, ge. Janji Roblek, za strokovno izpeljavo volitev.
Polajnar pojasni, da s potrditvijo mandatov prenehajo vse funkcije v prejšnjem mandatu izvoljenim članom
Občinskega sveta.
Ad/6
Imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Marko Bohinec, direktor Občinske uprave, pojasni, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja obvezno delovno telo Občinskega sveta, in sicer je komisija tričlanska. Prva naloga komisije je, da
do naslednje seje Občinskega sveta pripravi in izoblikuje predloge za kandidate za vse odbore, komisije in
svete Občinskega sveta.
Bohinec nadaljuje, da tekom mandata komisija izpopolnjuje morebitna prosta mesta ali zamenjave v odborih,
naloga predsednika komisije pa je tudi, da podpisuje vse akte v zvezi s prejemki funkcionarjev ipd.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor potrdi imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
naslednji sestavi: predsednik Miro Roblek, člana Branko Tičar in Ciril Zorman.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad/7
Vprašanja in pobude:
Bohinec predlaga, da po zaključku seje člani imenovane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja izoblikujejo predlog za poziv glede predlaganja oziroma imenovanj članov v delovnih telesih
Občinskega sveta.
Bohinec v nadaljevanju pojasni še, da so člani Sveta na seji prejeli tudi Statut Občine Preddvor, Poslovnik
Občinskega sveta Občine Preddvor in Zakon o lokalni samoupravi ter v nadaljevanju opozori na posamezna
določila glede poteka sej Sveta (posredovanje gradiv, sodelovanje na sejah, posredovanje pobud ali
amandmajev tudi v pisni obliki itd.).
Članom Sveta je bil na seji predloţen tudi opomnik za lokalne funkcionarje Komisije za preprečevanje
korupcije, št. 32-001-2/2010, 32, in sicer glede nezdruţljivosti opravljanja določenih funkcij ali druge
dejavnosti, prepovedi in omejitve sprejemanja daril, omejitve poslovanja in poročanja o premoţenjskem
stanju.
Člani Sveta so na seji prejeli tudi Priročnik za občinske funkcionarje, katerega je pripravilo Zdruţenje občin
Slovenije ter evidenčne liste za posredovanje na njem navedenih podatkov.
Glede dneva sklicevanja sej Občinskega sveta se predlaga, da se le-te sklicujejo ob sredah.
Na Roblekovo vprašanje glede imenovanja članov v delovna telesa Občinskega sveta in v krajevne odbore
Bohinec pojasni, da predlog imenovanja kandidatov v delovna telesa pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, člane krajevnih odborov (poleg ţe izvoljenih članov Občinskega sveta) pa se
imenuje oziroma potrdi na zborih krajanov, katere skliče ţupan, določeni odbori pa so imenovani tudi s
sklepom ţupana.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za udeleţbo in zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisala:
M. Strle

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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