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Zadeva: IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV 

OBČINSKEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 
                        
 
V skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 - ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO, 76/2016 - odl. US, 11/2018 - ZSPDSLS-1, 
30/2018), 15. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 12. ter 13. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV  
OBČINSKEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsedujoči,    
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica imenuje za člane Komisije za potrditev mandatov 
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi:  

- Teodora Beton, predsednica,  
- Branko Fajfar, član, 
- Breda Poličar, članica.  

 
                                                                                                                Miran Rems l.r. 
                                                                                                         PREDSEDUJOČI  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800|RS-14|1550|505|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016120200|RS-76|10971|3221|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018022300|RS-11|1601|457|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018042600|RS-30|4491|1356|O|
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
1. Zakonska podlaga 
- 15. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB in spremembe), v 
nadaljevanju ZLS,  
- 15. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), v nadaljevanju Statut,  
- 12. in 13. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), v 
nadaljevanju Poslovnik.     
 
2. Obrazložitev 
Skladno s 15.b členom ZLS in 12. členom Poslovnika občinski svet na prvi seji imenuje 
tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana (v nadaljevanju Komisija). Člane komisije predlaga predsedujoči – najstarejši prisotni 
član občinskega sveta, lahko pa tudi vsak član občinskega sveta. Občinski svet glasuje najprej 
o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan, pa o predlogih drugih članov po vrstnem redu, 
kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije.    
 
Predlagani člani Komisije so bili izbrani po kriteriju starosti, analogno zakonski določbi, ki se 
uporablja pri vodenju konstitutivnih sej, da sejo vodi najstarejši član, in kriteriju 
nepodvojenosti članov posameznih kandidatnih list.  
 
Komisija izdela Poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi in Poročilo o vsebini in upravičenosti 
morebitnih pritožb. 
 
Kot podlage za izdelavo poročil se Komisiji predloži: 

- poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev,  
- potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta, 
- potrdilo o izvolitvi župana,  
- morebitne pritožbe kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov 

kandidatnih list oziroma list kandidatov. 
  
Takoj po izdelavi poročil Komisiji poteče mandat. 
 
Občinski svet Občine Radovljica odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na 
podlagi poročil Komisije.  
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje Komisije nima finančnih posledic. 
 

Miran Rems l.r. 
Predsedujoči 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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