Občinski svet Občine Pivka

1. konstitutivna seja

Gradivo k točki 6
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6.1. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana
6.2. Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in člana sveta

Gradivo pripravila: Jana Lemut

_________________________________________________________________________________
1-6
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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si
Datum: 3.12.2018
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA

ZADEVA:

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6.1. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana

V skladu s četrtim odstavkom 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 95/1999,55/2006, 29/2007, 7/2011, 52/2012 in 101/2013) mandatna komisija na
podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.
V skladu s četrtim odstavkom 10. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 95/1999,55/2006, 29/2007, 7/2011, 52/2012 in 101/2013) svet na podlagi
poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije
posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur
oziroma kandidatnih list oziroma ugotovi, da takih pritožb ni.
Predsedujoči predloži ugotovitveni sklep v potrditev.

Pripravila:
Jana Lemut
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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13) in 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 95/1999,55/2006, 29/2007, 7/2011, 52/2012 in 101/2013) je Občinski svet Občine
Pivka, na svoji 1. konstitutivni seji, dne __________ sprejel sledeči

UGOTOVITVENI SKLEP

1.
Občinski svet Občine Pivka se je seznanil, da je bil Robert Smrdelj, rojen dne 30.07.1968,
stanujoč Slovenska vas 3, Pivka, izvoljen za župana Občine Pivka.
2.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 9000-1/2018
Pivka, __. decembra 2018

Predsedujoči:
________________________

Sklep prejmejo:
1. OVK,
2. Arhiv občinskega sveta, tu.

_________________________________________________________________________________
3-6

Občinski svet Občine Pivka
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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si
Datum: 3.12.2018
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA

ZADEVA:

6.2. Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in člana sveta

V skladu z 37a. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) članu občinskega sveta med drugim preneha mandat
če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo.
V skladu s 37 b. členom Zakona o lokalni samoupravi funkcija člana občinskega sveta ni
združljiva s funkcijo župana ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Župan lahko poda izjavo, da želi opravljati funkcijo župana in ne funkcijo člana občinskega
sveta.
V kolikor župan poda izjavo, jo predsedujoči prebere za zapisnik ter ugotovi prenehanje
mandata članu sveta.
Odstopna izjava se izroči OVK.

Pripravila:
Jana Lemut
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