OB.INA VRANSKo - Zup.qN
Vransko 59, 3305 VRANSKO
(03)
Tel.:
703 28 00, E-mail: fianc.susnik@vransko.si
Stevilka: 0321 -01 / 201 8 -01

Vransko, 4.12.2018

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, 5t.21112,46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslornika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t. 44199,42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

-

SKLICUJEM
1. (konstitutivno) sejo obdinskega sveta Obdine Vransko,

ki bo

v

torek, 11. decembra 2018 ob 20.
uri v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130c, (biv5a poslovalnica Banke Celje).

DNEVNI RED

I. KONSTITUIRANJE OBdINSKEGA SVETA:

l. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih dlanov obdinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi
2. Imenovanje Mandatne komisije za potrditev mandatov dlanov obdinskega sveta in ugotovitev
izvolitve Zupana

3.

Obravnava Porodila Obdinske volilne komisije:
F o izidu volitev dlanov obdinskega sveta zdne 18.11.2018
F o izidu volitev za Lupana z dne 18.11.2018
) obravnava predloga odloditve Mandatr:e komisije o morebitnih pritoZbah kandidatov oz.
predstavnikov kandidatur - za dlane obdinskega sveta in Zupana
4. Potrditev mandatov dlanom obdinskega sveta Obdine Vransko
5. Potrditev mandata Zupanu Obdine Vransko
6. Imenovanje 5 dlanske Komisije za mandatna vpraSanja, volitve, imenovanja in priznarrja

AN
F

1

S

OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
Prvo sejo obdinskega sveta bo od todke 1 in vse do todke 5 vodil naj starejii dlan obdinskega sveta
oziroma dlan, ki ga na predlog najstarejSega dlana dolodi obdinski svet (15b. dlen, Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - tradno predi5deno besedilo, T6/08,79109, 51110,
40/12-ZU|F,14/15 -ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18). Po potrditvi mandata Zupanu
vodenje todke 6, prevzame Ltpan.
Ti. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih Elanov obiinskega sveta na podlagi potrdil o izvotitvi
Na podlagi potrdil o izvolitvi se ugotovi prisotnost izvoljenih dlanov obdinskega sveta.
Ti.
Imenovanje Mandatne komisije za potrditev mandatov ilanov obtinskega sveta in

I

2

ugotovitev izvolitve iupana
Na podlagi l5b. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 3t.94107 uradno prediSdeno
besedilo, 76/08,79109, 51110,40/12 - ZUIF, 14115 - ZUUIFO, 1 l/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in
9. dlena Poslowika Obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. 44199,42100, 13/01 in
Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 ) obdinski svet na prvi seji imenuje tridlansko
mandatno komisijo za potrditev mandatov dlanov obdinskega sveta in ugotovitev izvolitve Zupana.
Ti. 3 Otrravnava Poroiila Obdinske volilne komisije:
F o izidu volitev ilanov obtinskega sveta z dne 18.11.2018
F o izidu volitev za Lupana z dne 18.11.2018
Predsednica Obdinske volilne komisije (OVK) poda obrazloZitev Porodila o izidu volitev dlanov
obdinskega sveta z dne 18.11.2018 in Porodila o izidl volitev za Lupana z dne 18.11.2018.

F obravnava predloga odloiitve Mandatne komisije

o

morebitnih pritoibah

kandidatov oz. predstavnikov kandidatur - za tlane obiinskega sveta in iupana
Mandatna komisija na podlagi porodil in izdanih potrdil Obdinske volilne komisije pregleda, kateri
kandidati so bili izvoljeni v obdinski svet in kateri kandidat je bil izvoljen za Zupana. Nato
predlaga obdinskemu svetu odloditve o morebitnih pritoZbah kandidatov ali predstavnikov
kandidatur in zatem predlaga potrditev mandatov dlanom obdinskega sveta.
Tt. 4 Potrditev mandatov ilanom obiinskega sveta Obiine Vransko
Na podlagi 15. b dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - wadno
predi5deno besedilo, '16/08,79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 1 1/18 - ZSPDSLS-1 in
30/18) Obdinski svet odlodi o potrditvi mandatov dlanov obdinskega sveta na podlagi porodila
mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravidenosti morebitnih pritoZb.
Tt. 5 Potrditev mandata iupanu ObEine Vransko
Obdinski svet potrdi mandat Zupanu Obdine Vransko.
Tt. 6Imenovanje 5 ilanske Komisije za mandatna vpralanja, volitve, imenovanja in
priznanja
Po konstituiranju obdinskega sveta, ta najprej izmed svojih dlanov imenuje 5 dlansko Komisijo za
mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja kot svoje delovno telo.

Priloge:
Statut Obtine Vransko (Ur. l. RS, St. I 7/10 in 53/l 0 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t.
2ll12, 46115 irt 54/16)
1

.

2. Poslovnik Obiinskega sveta obiine Vranska
(Ur. l. RS, 3t. 44199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 5412016)

Akti Obdine Vransko so javno objavljeni

na povezavi:

https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/predpisi-obcine-vransko-po-pravnih-podrociilV
3.

Poroiilo Obiinske volilne komisije o izidu volitev

so prejeli:
2

-

predstawiki kandidatur,
Lttpan

jejarno objavljeno

na oglasni deski Obdine Vransko in uradni spletni strani obdine,

pov ezay a: https ://www.wansko. si/lokalne-volitve-20 I 8/

Vabljeni (z redno po5to in na e-naslove):
dlani obdinskega sveta - 1l x
poslanec DZ Aleksander Reber5ek
Obdinska volilna komisija, Brigita Miklavc, predsednica

-

Predstavniki kandidatur (Andrej SemprimoZnik, Anu5ka KriZnik in TomaZ Fardnik)
Predstavniki obdinskih odborov politidnih strank SDS, NSi in SD
sredstvajavnega obve5danja po sezrurmu

V vednost:
RS, Upravna enota i,alec, nadelnica Simona Stanter

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran www.wansko.si

3

