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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  V  E 

k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo 
na 1. redni seji občinskega sveta, 4. decembra 2018 

 

 
 
Prva seja občinskega sveta je konstitutivna, zato predlagani dnevni red vsebuje točke, ki se 
nanašajo na konstituiranje občinskega sveta. O dnevnem redu občinski svet ne razpravlja in 
ne glasuje. 
 
Novoizvoljeni kandidati za člane občinskega sveta se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom 
občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom. 
 
 
K 1. točki 
Skladno s šestim odstavkom 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo 
novoizvoljenega občinskega sveta skliče prejšnji župan, ki uvodoma ugotovi število navzočih 
novoizvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta. 
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. 
Najstarejša članica nove sestave občinskega sveta je Marija Guzelj.  
 
 
K 2. točki 
Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah 2018 – volitve 
župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini, bo na seji podal 
predsednik občinske volilne komisije, mag. Blaž Možina. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom občinske volilne komisije 
o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah 2018 – volitve župana, članov občinskega sveta 
in članov svetov krajevnih skupnosti, ki so bile 18. novembra 2018. 
 
 
K 3. točki  
Skladno s sedmim odstavkom 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi občinski svet na prvi 
seji najprej imenuje Komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana.  
Ta komisija ima pristojnost in mandat le na konstitutivni seji.  
Komisija za potrditev mandatov na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdil o 
izvolitvi pregleda kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta ter župana in predlaga potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in župana občine. Komisija ima tudi nalogo, da pripravi 
predloge odločitev občinskega sveta o morebitnih pritožbah kandidatov in predstavnikov 
kandidatur oziroma list kandidatov, če so le te vložene.  
Na osnovi priporočil Službe za lokalno samoupravo se predlaga tričlanska sestava komisije, ki 
bo članom občinskega sveta predlagana na seji občinskega sveta. 
 
Prosimo, da predstavniki političnih strank in liste kandidatov pripravijo pisne izjave kandidatov 
(v prilogi) za opravljanje funkcije člana komisije za potrditev mandatov in jih dostavijo 
predsedujočemu pred začetkom seje. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje Komisijo za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi: 
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1._____________________________________- predsednik/ca  
 
2._____________________________________ 
 
3._____________________________________ 
 
 
PREKINITEV SEJE 
Sestane se Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana. 
 
 
K 4. točki  
Skladno z osmim in devetim odstavkom 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi Komisija za 
potrditev mandatov na podlagi poročil občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdil o izvolitvi 
članov občinskega sveta in župana ter morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov 
kandidatur oziroma list kandidatov, poroča občinskemu svetu o pregledu predloženih potrdil in 
poročil.  
Na podlagi podanega poročila Komisije za potrditev mandatov občinski svet odloči o potrditvi 
mandatov. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane kot nesporne potrdi mandate naslednjih članov 
občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, izvoljenih na rednih lokalnih volitvah, 18. 
novembra 2018: 
 

Št. Ime in priimek Ime liste 

1. Ciril Alič SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2. Stanko Bajt SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
3. Stanislav Bizovičar NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
4. Milan Janez Čadež SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5. Uroš Čadež BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
6. Anton Debeljak SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
7. Zvonko Dolinar SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
8. Marija Guzelj SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
9. Janez Hrovat NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
10. Roman Kokalj DeSUS 
11. Jurij Krvina SOCIALNI DEMOKRATI 
12. Polona Mlinar Biček BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
13. Mirjana Možina NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
14. Martin Oblak BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
15. Peter Peternel SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
16. Marija Prosen SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
17. Irena Tavčar SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane kot nespornega potrdi mandat Milana Janez 
Čadeža, Gorenja Dobrava 36, Gorenja vas, za župana občine Gorenja vas – Poljane. 
 
 
K 5. točki 
Župan Milan Janez Čadež med poda slavnostno prisego, da sprejema mandat župana občine 
Gorenja vas - Poljane. 
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K 6. točki 
Občinski svet je s sklepom o potrditvi mandatov članov občinskega sveta v okviru 4. točke 
dnevnega reda potrdil tudi mandat člana občinskega sveta, Milana Janez Čadeža, ki je bil na 
rednih lokalnih volitvah, 18. novembra 2018, izvoljen na listi SDS - Slovenske demokratske 
stranke v 3. volilni enoti.  
Ker je isti kandidat v okviru 5. točke dnevnega reda že sprejel mandat župana občine Gorenja 
vas – Poljane, občinski svet v nadaljevanju ugotovi, da članu občinskega sveta, Milanu Janezu 
Čadežu, skladno s prvim odstavkom 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa 
nezdružljivost funkcije župana in člana občinskega sveta, preneha mandat člana občinskega 
sveta občine Gorenja vas – Poljane in sprejme naslednji: 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5: 
Milanu Janezu Čadežu, Gorenja Dobrava 36, Gorenja vas, izvoljenemu na listi SDS - 
Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti za člana občinskega sveta, preneha funkcija 
člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije s funkcijo župana občine. 
 
 
K 7. točki 
V primeru, da Milan Janez Čadež na seji poda 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, so izpolnjeni pogoji, da občinska volilna komisija ugotovi, da 
mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste SDS - Slovenske 
demokratske stranke v 3. volilni enoti, in sicer na Žana Mahniča, roj. 12. 1. 1990, Blegoška 
ulica 20, Gorenja vas. 
 
V skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o lokalnih volitvah mora kandidat za člana 
občinskega sveta v osmih dneh sporočiti, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta. V 
primeru, da kandidat za člana občinskega sveta, Žan Mahnič, na seji predloži pristopno izjavo, 
v kateri izjavlja, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, 
so izpolnjeni pogoji za sprejem naslednjega: 
 
PREDLOGA SKLEPA ŠT. 6: 
Ker se je Milan Janez Čadež, Gorenja Dobrava 36, Gorenja vas, pisno nepreklicno odpovedal 
pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta po drugem odstavku 37.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi, preide mandat člana občinskega sveta na naslednjega 
kandidata z liste SDS - Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti, in sicer na Žana 
Mahniča, roj. 12. 1. 1990, Blegoška ulica 20, Gorenja vas. 
 
 
K 8. točki 
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 in skupina občanov. 
 
Pri sestavi komisije se upošteva naslednji ključ iz drugega odstavka 12. člena Poslovnika 
občinskega sveta: 
 
a) v prvem krogu ima pravico kandidiranja politična stranka ali skupina občanov, katere volilni 

rezultat doseže ali preseže 15% - 1 kandidat na 15%;  
b) v drugem krogu imajo pravico do kandidiranja za preostale člane komisije politične stranke 

ali skupine občanov z najvišjo preostalo procentualno vrednostjo. 
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Število mandatov za člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, določeno 
skladno z zgornjim ključem, je razvidno iz spodje preglednice:   
 

Zap. 
št. 

Ime liste glasov 
% 

glasov 

št. 
neposrednih 

mandatov 
ostanek 

ostali 
mandati 

skupaj 
članov 

komisije 

1. 
BARBARA RADIČ IN 
SKUPINA VOLIVCEV 

391 17,17 1 2,17 0 1 

2. 
SLS - SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA 

342 15,02 1 0,02 0 1 

3. SOCIALNI DEMOKRATI 132 5,80 0  0 0 

4. 
SDS - SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA 

916 40,23 2 10,23 1 3 

5. DeSUS 144 6,32 0  1 1 

6. 
NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 

352 15,46 1 0,46 0 1 

 Skupaj: 2.277 100    7 

 
Prosimo, da predstavniki političnih strank in liste kandidatov pripravijo pisne izjave kandidatov 
(v prilogi) za opravljanje funkcije člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
in jih dostavijo predsedujočemu pred začetkom seje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7:  
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja v naslednji sestavi: 
 
1.______________________________ 
 
2.______________________________ 
 
3.______________________________ 
 
4.______________________________ 
 
5.______________________________ 
 
6.______________________________ 
 
7.______________________________ 

 

 
 
Priloge gradivu: 

- Zakon o lokalni samoupravi – neuradno prečiščeno besedilo 

- Zakon o financiranju občin – neuradno prečiščeno besedilo 

- Poslovnik občinskega sveta 

- Statut Občine Gorenja vas – Poljane 
 

Prilagamo tudi: 

- izjavo »Kontaktni podatki in podatki za izplačilo sejnin« ter  

- Izjavo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
za kateri naprošamo, da ju izpolnjene dostavite na seji občinskega sveta predstavnikom občinske 
uprave. 
 
 
 

Pripravila: 
Barbara Bogataj        


