MANDAT 2015 -2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 29. 10. 2014
Številka: 1-os

Z A P I S N I K
1. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 29. 10. 2014 s pričetkom ob 18.00 uri
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Rok Roblek, Ciril Zorman, Miran Perko, Frančiška Rozman, Primož Bergant,
Primož Gregorc, Mirjam Pavlič, Aleš Drekonja, Janez Brolih, Metod Jagodic
Darja Delavec
župan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Miha Vovnik
(OU), Janja Roblek (Občinska volilna komisija), Danica Zavrl Žlebir (novinarka)

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ad/1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta (tč. 1).
Prvo sejo Občinskega sveta Občine Preddvor v mandatu 2015 – 2018 z nagovorom vsem prisotnim
odpre Frančiška Rozman kot najstarejši član izmed izvoljenih članov Občinskega sveta. Izrazi željo,
da bi sejo vodil Janez Brolih, ki je boljši govorec in drugi najstarejši izmed izvoljenih. Vsi prisotni se s
predlogom strinjajo.
Janez Brolih pozdravi vse prisotne in potrdi sklepčnost članov Občinskega svet. Prisotnih je deset
od enajstih članov Občinskega sveta. Opravičeno je odsotna svetnica Darja Delavec.
Ad/2
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (tč. 2).
Janez Brolih preda besedo Janji Roblek (predsednici občinske volilne komisije), ki v nadaljevanju
poda poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. Pove, da je volilna
komisija izvedla tehnični del volitev, ki so bile 5. 10. 2014 in so bile končane že v prvem krogu. Na
kratko predstavi statistiko volitev po volilnih enotah.
Ad/3
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
članov sveta in ugotovitve izvolitve župana (tč. 3).
Janez Brolih pove, da so se skladno z dogovorom na predhodnem pripravljalnem sestanku
dogovorili, da se za mandatno komisijo izvolijo trije kandidati. Navzoče pozove, da podajo svoje
predloge. Kot prvi Rok Roblek predlaga Primoža Gregorca, Aleš Drekonja za kandidata in
predsednika komisije predlaga Janeza Broliha, Miran Perko pa predlaga Primoža Berganta. Vse tri
kandidate Občinski svet soglasno potrdi.
1. SKLEP
Potrdi se imenovanje mandatne komisije v sestavi: predsednik Janez Brolih, člana Primož
Gregorc in Primož Bergant.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)

Ad/4
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta (tč. 4)
Predsednik mandatne komisije, g. Janez Brolih pove, da je komisija ugotovila, da je vseh enajst
potrdil veljavnih, da pritožb ni bilo in da vsi svetniki izpolnjujejo pogoje za imenovanje v Občinski
svet.
V potrditev in sprejem predlaga naslednji sklep:
2. SKLEP
Potrdijo se mandati za člane Občinskega sveta Občine Preddvor sledečim: Rok Roblek, Ciril
Zorman, Miran Perko, Frančiška Rozman, Primož Bergant, Primož Gregorc, Mirjam Pavlič,
Aleš Drekonja, Darja Delavec, Janez Brolih in Metod Jagodic.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Ad/5
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana (tč. 5)
Predsednik mandatne komisije, g. Janez Brolih pove, da je komisija ugotovila, da je potrdilo veljavno
in da pritožb ni bilo.
V potrditev in sprejem predlaga naslednji sklep:
3. SKLEP
Potrdi se mandat za župana Občine Preddvor g. Miranu Zadnikarju.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Župan Miran Zadnikar se zahvali prisotnim in izvoljenim članom Sveta izreče čestitke ter izrazi željo
po uspešnem sodelovanju med občinskim svetom, županom in občinsko upravo. Zahvali se tudi
predsednici Občinske volilne komisije, ga. Janji Roblek.
Ad/6
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (tč. 6)
Janez Brolih predlaga, da se imenuje komisija v isti sestavi kot komisija za pregled prispelih pritožb
in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, s to razliko, da
se imenuje za celotni mandat.
4. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v naslednji sestavi: predsednik Janez Brolih, člana Primož Gregorc in Primož
Bergant.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih deset (10) članov.)
Predsedujoči se prisotnim zahvali za udeležbo in zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

Zapisal:
M. Vovnik
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
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