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PREDLOG SKLEPA
OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017) je
Občinski svet občine Vipava na svoji 1. redni (konstitutivni) seji dne, 13.12.2018 sprejel
naslednji
SKLEP
V mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predlogov potrditve mandatov
članov sveta in ugotovitve izvolitve župana so imenovani:
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________.
Številka:
Datum:
Občinski svet
Predsedujoči
Bogdan Godnič
Obrazložitev:
Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tri člansko mandatno komisijo
za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane
mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu
kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne
odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri
kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah
kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov
članov sveta.
Pripravila:
Helena Kobal
Občinska uprava

Predlagatelj:
Župan mag. Ivan Princes
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Za člane Občinskega sveta občine Vipava za mandatno obdobje 2018-2022 so izvoljeni:
1. Jernej Mikuž, Kociančičeva ulica 7, Vipava
2. Magda Terčelj, Cesta 18. aprila7, Vipava
3. Goran Kodelja, Cesta 18. aprila 6, Vipava
4. Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava
5. Marko Rondič, Goriška cesta 6 a, Vipava
6. Jožko Andlovic, Gradišče pri Vipavi 5, Vipava
7. Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava
8. Mitja Lavrenčič, Vrhpolje 44, Vipava
9. Bogdan Godnič, Goče 16, Vipava
10. Bogdana Počkar, Duplje 15, Vipava
11. Marko Hlad, Vrhpolje 106, Vipava
12. Anton Lavrenčič, Vrhpolje 1 g, Vipava
13. Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos
14. Marko Nabergoj, Lozice 29, Podnanos
15. Ida Ferjančič, Podraga 41, Podnanos
16. Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos
17. Jernej Premrn, Orehovica 16 a, Podnanos
Številka:
Datum:
Občinski svet
Predsedujoči
Bogdan Godnič

Pripravila:
Helena Kobal
Občinska uprava

Predlagatelj:
Župan mag. Ivan Princes
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Za župana občine Vipava za mandatno obdobje 2018-2022 je bil izvoljen Goran Kodelja,
Cesta 18. aprila 6, Vipava.
Številka:
Datum:

Občinski svet
Predsedujoči
Bogdan Godnič

Pripravila:
Helena Kobal
Občinska uprava

Predlagatelj:
Župan mag. Ivan Princes

ŽUPAN IN OBČINSKI SVETNIK
Glede na to, da je g. Goran Kodelja izvoljen tako za župana občine Vipava kot tudi za člana
Občinskega sveta občine Vipava (dobi hkrati dve potrdili), IZJAVI, da sprejema funkcijo
župana.
Predsedujoči ugotovi (o tem se NE glasuje), da je g. Goranu Kodelji prenehal mandat člana
občinskega sveta zaradi nezdružljivosti.
Občinski svet obvesti občinsko volilno komisijo Občine Vipava, ki nato izvede nadaljnji
postopek v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
Slede prisega župana, g. Gorana Kodelje, in njegov pozdravni nagovor.
Besedilo slavnostne prisege:
»Izjavljam, da bom ravnal po Ustavi, veljavnih zakonih, ki veljajo v Republiki Sloveniji
ter Statutu Občine Vipava in da bom dolžnosti župana opravljal vestno in odgovorno.
Svoje moči bom usmerjal v napredek in razvoj občine ter nenehno skrbel za dobrobit
občanov.«

Pripravila:
Helena Kobal
Občinska uprava

Predlagatelj:
Župan mag. Ivan Princes
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SKLEP
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovani:
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________.
Številka:
Datum:
Občinski svet
Predsedujoči
Bogdan Godnič
Obrazložitev:
60. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava določa:
Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo sveta,
ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in za člane drugih organov, ki jih
imenuje svet,
– svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
– svetu in županu daje pobude oziroma predloge odločitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji v
občini, ki so v pristojnosti sveta,
– obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
ki so v pristojnosti sveta, in daje svetu ustrezne predloge,
– pripravlja predloge odločitev sveta (mnenja, soglasja ...), ki se tičejo imenovanj direktorjev,
ravnateljev in drugih oseb, ki jih imenujejo sveti zavodov ali drugih pravnih oseb, katerih

ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v drugih podobnih primerih,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi
prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter drugih
organov, in izvršuje sprejete odločitve sveta,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev, ki se nanašajo na organizacijo
občinske uprave,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.«

Pripravila:
Helena Kobal
Občinska uprava

Predlagatelj:
Župan mag. Ivan Princes

