
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE   
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 4.12. 2018, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom 
ob 18.30. uri. 
 
Najprej je zbrane nagovoril direktor občinske uprave mag. Iztok MORI. Dejal je, da po Poslovniku Sveta 
Mestne občine Velenje prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta, zato je povabil 
gospo Majdo Gaberšek, da prevzame vodenje konstitutivne seje. 

 
Članica sveta Majda GABERŠEK je ugotovila, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 32 članov 
in je svet sklepčen.  
 
Opravičil se je naslednji član sveta: Mihael LETONJE. 
 
 
Člani sveta so za konstitutivno sejo Sveta MOV prejeli naslednje gradivo: 
- Vabilo na konstitutivno sejo Sveta Mestne občine Velenje; 
- Statut in Poslovnik Mestne občine Velenje; 
- Poročilo in Dodatek k poročilu občinske volilne komisije. 

 
Za konstitutivno sejo Sveta MOV je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 
2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana 
3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta  
4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana  
5. Slovesna prisega župana in svetnikov ter nastopni nagovor župana 
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s Poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 

 
Poročilo je predstavila predsednica Občinske volilne komisije Milena BUKVIČ DEŽMAN. 
 
Sledil je 5-minutni odmor zaradi posveta volilne komisije glede pritožbe na izid volitev. 
 
Po odmoru je predsednica Občinske volilne komisije Milena Bukvič Dežman dejala, da je komisija odločila, da 
je pritožba neutemeljena in predlagajo, da jo komisija, ki jo bo obravnavala, v celoti zavrne.  
 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 

župana 
 
Za člane mandatne komisije je članica sveta Majda GABERŠEK predlagala naslednje člane sveta: 
1. Bojan Škarja 
2. Darinka Mravljak 
3. Iva Lilija 
 
 
Članica sveta Majda GABERŠEK je predlagala, da o predlogih za člane mandatne komisije glasujejo v 
paketu.  



 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se o predlaganih članih mandatne komisije glasuje v 
paketu. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval  o predlaganih članih mandatne komisije. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da Komisija določi poročevalca, ki bo podal naslednje: 

1. Poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi občinskih svetnikov ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb 
kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list (11. člen Poslovnika Mestne občine 
Velenje); 

2. Ugotovitev o izvolitvi župana; 
3. Ugotovitev nezdružljivosti funkcij občinskega svetnika in župana. 

 
Predlagala je, da se seja sveta prekine za 15 minut in da mandatna komisija v tem času pregleda poročilo 
Občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne 
pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.  
 
Sledil je 15-minutni odmor. 
 
 
Po odmoru je članica sveta Majda GABERŠEK ugotovila, da je prisotnih 32 članov in je Svet MOV sklepčen, 
zato lahko nadaljujejo z delom.  
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta 

 
Poročevalec mandatne komisije Bojan ŠKARJA je podal predlog komisije o potrditvi mandatov članom 
občinskega sveta.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi mandatov članom sveta.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

 
Poročevalec mandatne komisije Bojan ŠKARJA je podal predlog komisije o ugotovitvi izvolitve župana.  

 
 



Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o ugotovitvi izvolitve župana. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Poročevalec mandatne komisije Bojan ŠKARJA je nato podal predlog komisije o nezdružljivosti funkcij člana 
občinskega sveta in župana. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu 
občinskega sveta Bojanu Kontiču, ki je bil izvoljen za župana.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Slovesna prisega župana in svetnikov ter nastopni nagovor župana 

 
Ker se je svet konstituiral in ugotovil izvolitev župana, so novoizvoljeni člani sveta ter novi župan nastopili 
mandat. Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje so nato slovesno prisegli. 
 
Sledila je slovesna prisega župana Bojana KONTIČA.  
 
Župan Bojan KONTIČ je v nagovoru dejal, da si želi uspešnega sodelovanja, pav tako se zahvaljuje za 
izkazano zaupanje ljudi. Delovati morajo torej v korist ljudi, v korist MOV. Zavedajo se, da je svet MOV najvišji 
organ odločanja v lokalni skupnosti, hkrati pa se zavedajo tudi, kako pomembna je vez med županom, svetom 
in upravo, tudi v širšem smislu javnih zavodov in vseh tistih, ki za proračunski denar ustvarjajo dobrine. Če vsi 
ti strnejo vrste in se ozrejo v prihodnost, bodo lahko v tem mandatu postorili marsikaj dobrega. Veliko je 
projektov, ki jih je potrebno nadaljevati, veliko je takih, ki jih bodo snovali skupaj, velika je torej potreba po 
dobrem sodelovanju. V obdobju mandata 2010-2014 je bilo sodelovanje odlično, to je bilo obdobje, ko je MOV 
v celoti pokoristila evropska nepovratna sredstva, v celoti poskrbela za financiranje proračunskih uporabnikov 
in ostala na nivoju obdobja, ko krize ni bilo. S tem so nadaljevali v mandatu, ki je sledil. Na podlagi izkušenj, ki 
jih imajo, polaga vsem njim v razmislek možnost dogovarjanja in sodelovanja. Težko je pričakovati, če v 
razpravah nasprotuješ in neargumentirano nastopaš, kvalitetno sodelovanje, zato je potrebno v razpravah 
paziti, da ostajajo argumentirani in strpni ter naklonjeni sodelovanju. Potrebni so zaupanje, skupni cilji. Sam bo 
jutri imenoval podžupanjo in podžupana, podžupan bo Peter Dermol in podžupanja Darinka Mravljak, tretjega 
podžupana v tem trenutku ne bo imenoval. Vsem ponuja sodelovanje za nadaljevanje uspešne poti MOV. Pred 
njimi so izzivi, ko bo potrebno strniti vrste, saj se bodo soočali s težavami, pri katerih bodo morali sodelovati in 
jasno zastaviti svojo besedo tudi na državnem nivoju. Iz izkušenj je dejal, da je zelo pomembno, da se njihov 
glas sliši. So pred tem, da bodo morali jasno zastaviti glas glede nadaljne izgradnje 3. razvojne osi, glasno je 
potrebno povedati, da mora država poskrbeti za degradirana območja v Šaleški dolini, tudi s sprejetjem zakona 
o zapiranju Premogovnika Velenje. To jim lahko uspe samo, če bodo strnili vrste. Še enkrat jih je torej iskreno 
povabil k sodelovanju ter jim čestital za izvolitev.  
 
Župan Bojan KONTIČ je nato prevzel vodenje seje.  
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 



 
Župan Bojan KONTIČ je za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagal naslednje 
kandidate: 

1.  Bojan ŠKARJA – za predsednika 
2.  Peter DERMOL – za člana 
3.  Marjana Marija KOREN – za člana 
4.  Bojan VOH – za člana 
5.  Darinka MRAVLJAK – za članico 
6.  Suzana KAVAŠ – za članico 
7.  Jože HRIBAR – za člana 

 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da o predlogih za člane komisije glasujejo v paketu. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se o članih glasuje v paketu.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogih za člane komisije.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 

 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri.  
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r. 
 

 
 

najstarejša članica občinskega sveta 
Majda Gaberšek, l.r. 

 
župan Mestne občine Velenje 

Bojan Kontič, l.r. 
 


