MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 16.05.2018
Številka: 26-os

Z A P I S N I K
26. (izredne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 16. maja 2018 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

Mirjam Pavlič, Primož Bergant, Ciril Zorman, Janez Brolih, Frančiška
Rozman, Metod Jagodic, Darja Delavec, Miran Perko

Opravičeno odsotni:

Rok Roblek, Primož Gregorc

Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar, Marko Bohinec, Katja Pernuš, Danica Zavrl Žlebir

Predlagani dnevni red:
1. ugotovitev sklepčnosti;
2. določitev dnevnega reda 26. (redne) seje;
3.
4.

priznanja Občine Preddvor za leto 2018 - predlog;
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Preddvor – predlog.

Ad/1
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 9
svetnikov/svetnic) in prične s sejo.

Ad/2
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 26. (IZREDNE) SEJE.
Svetniki potrdijo predlagani dnevni red.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
250. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 26. izredne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/3
PRIZNANJA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2018 – PREDLOG
Marko Bohinec pove, da se ta razpis razpiše enkrat v mandatu. V tem mandatu je sicer že bil razpis
v prvem letu županovega mandata, tokrat pa se izjemoma ponovi zaradi zaključka mandata. Razpis
je bil na spletni strani objavljen 01.03.2018, najava razpisa pa je bila tudi v Viharniku.

1

Pravočasno sta bila prejeta dva predloga, ki ga je obravnavala komisija. Predloga za podelitev
priznanja sta:
- Marjan Gorza (posmrtno) za veliko plaketo. Komisija je ugotovila, da za to plaketo ne
dosega vseh zahtev (25 let dela na področju Občine Preddvor) zato je komisija predlagala
malo plaketo.
- Lojze Grašič, ki ga so ga predlagali veterani Rokometnega kluba. Grašič je še vedno aktiven
na področju rokometa ter tudi na drugih področjih. Izpolnjuje v celoti vse pogoje za
podelitev velike plakete.
- Občinski svet na podlagi poznanih dejstev (dejstva svetnikom predstavi Miran Perko) poda
predlog, da se Maji Povšnar podeli Priznanje Občine Preddvor.
Na podlagi vseh dejstev je komisija sklep, ki je bil predložen v obravnavo Občinskemu svetu Občine
Preddvor.
Župan odpre razpravo in pove, da bo podelitev teh priznanj 1. junija na slavnostni akademiji.
251. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep o podelitvi priznanj za leto 2018 in sicer:
1. VELIKA PLAKETA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2018
Lojze Grašič
2. MALA PLAKETA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2018
Marjan Gorza (posmrtno)
3. PRIZNANJE OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2018
Maja Povšnar.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/4
VOLILNA KOMISIJA
Marko Bohinec pove, da se bližajo občinske volitve zato je potrebno ponovno sestaviti in potrditi
občinsko volilno komisijo. Na spletni strani je bil objavljen razpis za člane volilne komisije. Na
razpis se je javilo 6 kandidatov kot jih je sicer potrebnih za komisijo. Za predsednika in
podpredsednika komisije se sicer zahteva, da je iz odvetniških oz. sodniški vrst. Kandidatki sta Janja
Roblek in Ana Pauletič. Obe imata sicer zahtevane pogoje.
Kandidati so predstavljeni svetnikom, ki imenovanje potrdijo, zato župan predlaga sprejetje
naslednjega sklepa:
252. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine
Preddvor (št. 041-0001/18-s045/11).
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
K. Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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