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Številka: 032-008/2022 
Datum: 8. december 2022 
 

Z A P I S N I K  
 

1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 8. decembra 2022, 
s pričetkom ob 18. uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ciril Alič, Marija Bajt, Stjepan Benković, Milan Janez Čadež, Anton 
Debeljak, Janez Dolinar, Zvonko Dolinar, Ana Gantar, Janez Hrovat, Blaž Kavčič, Vladimir Kavčič, Roman 
Kokalj, Vilma Kos, Martina Košir, Miha Mrak, Žan Mahnič, Boštjan Pintar, Marija Prosen 
 
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, občinska uprava; mag, Peter Dolinar, Polonca Stržinar, 
Ingrid Kokelj Osredkar, Romana Reberšek, Nada Štravs, Boštjan Biček, Občinska volilna komisija; Mateja 
Rant, Gorenjski Glas, Jana Jenko, Radio Sora 
 
Skladno s šestim odstavkom 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo vodi najstarejši član 
občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Najstarejši član 
nove sestave občinskega sveta ter predsedujoči na 1. redni – konstitutivni seji je Stjepan Benković.  
 
Na začetku seje predsedujoči vse prisotne lepo pozdravi. Ker je za konstitutivno sejo že vnaprej določen 
dnevni red, predlaga, da sejo nadaljujejo po sledečem  
 
dnevnem redu: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2022 – volitve članov občinskega sveta 

in župana 
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 

župana 
4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta 
5. Poročilo komisije in ugotovitev izvolitve župana 
6. Slovesna prisega in pozdravni nagovor novoizvoljenega župana 
7. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta 
8. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
 
K 1. točki 
Predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotnih 16 od 17 novoizvoljenih članov občinskega sveta. 
 
 
K 2. točki 
Mag. Peter Dolinar, predsednik Občinske volilne komisije, izčrpno predstavi poročili o izidu volitev članov 
občinskega sveta in župana občine. 
 
Na podano poročilo člani občinskega sveta nimajo pripomb ali dodatnih vprašanj, zato predsedujoči 
predlaga v potrditev   
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Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o ugotovitvi izida volitev članov 
občinskega sveta občine ter s Poročilom občinske volilne komisije o ugotovitvi izida volitev župana občine 
na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 2022. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 3. točki 
Predsedujoči pove, da na prvi seji občinski svet imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki ima pristojnost le na konstitutivni seji. 
 
Ker so člani občinskega sveta predložili predsedujočemu osem pristopnih izjav, predsedujoči predlaga, da 
komisijo sestavlja pet članov, po en predstavnik vsake politične stranke, ki je zastopana v občinskem svetu. 
Člani občinskega sveta se s predlogom strinjajo. 
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi: Vladimir Kavčič, Boštjan Pintar, Janez Dolinar, 
Roman Kokalj in Anton Debeljak. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Predsedujoči odredi prekinitev seje občinskega sveta z namenom, da se komisija za potrditev mandatov 
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana seznani s poročilom občinske volilne komisije ter 
potrdili o izvolitvi in pripravi poročilo o svojih ugotovitvah. 
 
 
K 4. točki 

Predsednik komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, 
Anton Debeljak, pove, da so potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta skladna s poročilom občinske 
volilne komisije, da komisija ni ugotovila nepravilnosti, ter predlaga potrditev izvoljenih članov 
občinskega sveta. 
 
Po predstavitvi ugotovitev komisije predsedujoči predlaga v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep št. 3: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane kot nesporne potrdi mandate 17. članom, izvoljenim na rednih 
lokalnih volitvah, 20. novembra 2022. Skladno s poročilom o izidu glasovanja občinske volilne komisije in 
poročilom komisije za potrditev mandatov Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane potrdi mandate 
naslednjim izvoljenim članom občinskega sveta: Ciril Alič, Marija Bajt, Stjepan Benković, Milan Janez 
Čadež, Anton Debeljak, Janez Dolinar, Zvonko Dolinar, Ana Gantar, Janez Hrovat, Blaž Kavčič, Vladimir 
Kavčič, Roman Kokalj, Vilma Kos, Martina Košir, Miha Mrak, Žan Mahnič in Boštjan Pintar. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 

Predsednik komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, 
Anton Debeljak, pove, da je potrdilo o izvolitvi župana občine skladno s poročilom občinske volilne 
komisije, da komisija ni ugotovila nepravilnosti, ter da ugotavlja, da je bil za župana občine izvoljen 
Milan Janez Čadež. 
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Po predstavitvi ugotovitve komisije predsedujoči predlaga v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep št. 4: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da je bil za župana Občine Gorenja vas – Poljane na 
lokalnih volitvah, 20. novembra 2022, izvoljen Milan Janez Čadež. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Predsedujoči še doda, da je Občinski svet s sklepom o potrditvi mandatov članov občinskega sveta potrdil 
tudi mandat člana občinskega sveta, Milana Janez Čadeža, ki je bil na rednih lokalnih volitvah, 20. 
novembra 2022, izvoljen na listi SDS - Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti.  
Isti kandidat, Milan Janez Čadež, je bil izvoljen tudi za župana Občine Gorenja vas – Poljane. Skladno s 
prvim odstavkom 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi je funkcija župana nezdružljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta, zato Milanu Janezu Čadežu preneha mandat člana občinskega sveta iz razloga 
nezdružljivosti funkcije po 5. alineji prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi. 
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da članu občinskega sveta, Milanu Janezu Čadežu, 
preneha mandat člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo 
župana občine. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Novopotrjeni župan Milan Janez Čadež poda slavnostno prisego v naslednjem besedilu: 
 
»Slovesno prisegam, da bom dolžnosti župana Občine Gorenja vas – Poljane opravljal vestno in 
odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Občine Gorenja vas - Poljane ter z vsemi močmi 
deloval za čast, blaginjo in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in njenih občank in občanov.« 
 
Po slovesni prisegi ima župan pozdravni nagovor. 
 
 
K 7. točki 
Mag. Peter Dolinar, predsednik Občinske volilne komisije, predstavi postopek za določitev nadomestnega 
člana občinskega sveta.  
Pove, da je Milan Janez Čadež 8. 12. 2022 podal pisno nepreklicno odpoved pravici do tožbe zaradi 
prenehanja mandata člana občinskega sveta po drugem odstavku 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, 
ki jo ima pravico vložiti v osmih dneh po sprejemu ugotovitvenega sklepa iz prejšnje točke dnevnega reda. 
Skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah, mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega 
kandidata z liste SDS – Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti, in sicer na Tadeja Kavčiča, roj. 2. 
1. 1983, Lučine 45, Gorenja vas. Tadej Kavčič je, na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih 
volitvah, 8. 12. 2022 Občinski volilni komisiji predložil pisno izjavo, da ne prevzema mandata člana 
občinskega sveta. Po pisni odpovedi Tadeja Kavčiča, skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah, 
mandat člana občinskega sveta preide na naslednjo kandidatko z liste SDS – Slovenske demokratske 
stranke v 3. volilni enoti, in sicer na Marijo Prosen, roj. 8. 2. 1959, Lajše 9, Gorenja vas. Marija Prosen je 
podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice občinskega sveta.  
 

Na ugotovljeno člani občinskega sveta niso imeli pripomb, zato predsedujoči predlaga v sprejem 
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Sklep št. 6: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je Milan Janez Čadež pisno nepreklicno 
odpovedal pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta po drugem odstavku 37.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi. Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane potrdi mandat Marije 
Prosen za članico občinskega sveta v 3. volilni enoti. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Predsedujoči pove, da na podlagi 25. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane in skladno z 12. členom 
Poslovnika občinskega sveta občinski svet, ko je konstituiran, najprej izmed svojih članov imenuje 7-
člansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V komisiji so, sorazmerno z volilnim 
rezultatom, zastopane politične stranke. Pri sestavi komisije se upošteva ključ iz 2. odstavka 12. člena 
Poslovnika občinskega sveta, po katerem ima v prvem krogu pravico kandidiranja politična stranka, katere 
volilni rezultat doseže ali preseže 15% - 1 kandidat na 15%; v drugem krogu pa imajo pravico do 
kandidiranja za preostale člane komisije politične stranke z najvišjo preostalo procentualno vrednostjo. 
Po tem kriteriju svetniški skupini SDS pripadajo trije člani komisije, ostalim strankam (SD, N.Si, DeSUS in 
SLS) pa po en član komisije. 
 
Ker so člani občinskega sveta predložili predsedujočemu devet pristopnih izjav, svetniška skupina SDS štiri 
in svetniška skupina SLS dve, predsedujoči predlaga, da se navedeni svetniški skupini dogovorita in 
predlagata kateri predlagani člani navedenih svetniških skupin bodo člani komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Na podlagi dogovora predsedujoči predlaga v potrditev naslednji 
 
Sklep št. 7:  
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
v naslednji sestavi: Ciril Alič, Ana Gantar, Vilma Kos, Janez Dolinar, Zvonko Dolinar, Janez Hrovat in Roman 
Kokalj. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se zaključi ob 19.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 

  
 
 

Stjepan Benković 
predsedujoči član 
občinskega sveta 

 


