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Številka: 032-7/2018-2 

Datum: 23. 11. 2018 

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta Občine Medvode 

 

 

Zadeva: Pojasnila glede poteka prve – konstitutivne seje občinskega sveta 

 

Spoštovani! 

 

V zvezi s potekom prve konstitutivne seje občinskega sveta vam posredujem nekaj pojasnil. 
 
Novoizvoljene članice in člane občinskega sveta prosim, da se pred pričetkom seje izkažete delavki 
občinske uprave s potrdilom občinska volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom. 
 
Seja bo potekala po predlaganem dnevnem redu, ki je naveden v sklicu prve seje, ker 9. člen 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode (v nadaljevanju Poslovnik) določa, da svet o 
dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča. 
 
Poslovnik nadalje določa, da prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan, izvoljen v prejšnjem 
mandatu, vodi pa jo najstarejši prisotni član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog 
najstarejšega člana sveta določi svet. 
 
Predsednica občinske volilne komisije bo predstavila Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega svet Občine Medvode dne 18. novembra 2018 in Poročilo o izidu rednih volitve župana 
Občine Medvode dne 18. novembra 2018. 
 
Poslovnik v 10. členu določa, da svet na prvi seji izmed navzočih članov imenuje tričlansko komisijo 
za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna 
komisija). Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. 
 
Po imenovanju mandatne komisije je predviden odmor. V tem času se bo sestala mandatna 
komisija. 
 
Mandatna komisija pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu 
odločitve o morebitnih pritožbah za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga 
potrditev mandatov za člane sveta. Na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi 
župana mandatna komisija svetu predlaga tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov 
za župana ali predstavnikov kandidatur. 
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Svet potrdi mandate članov sveta na predlog mandatne komisije, potem ko dobi njeno poročilo o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur 
oziroma kandidatov. 
 
Po potrditvi mandatov bo sledila slovesna prisega novoizvoljenega župana, nato pa imenovanje 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
Pripravila: 
Katarina Snoj       

 

 

 
 

 

 

   

 


