
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE   
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 5. 12. 2022, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom 
ob 18. 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. To je dr. Franc 
Žerdin, ki pa se seje ni mogel udeležiti, zato je predlagal, da sejo vodi drugi najstarejši član sveta, tj. Franc 
Vedenik. Pozval ga je, da prevzame vodenje konstitutivne seje. 
 
Franc VEDENIK je uvodoma povedal, da so člani sveta za konstitutivno sejo Sveta MOV prejeli naslednje 
gradivo: 
- Vabilo na konstitutivno sejo Sveta Mestne občine Velenje; 
- Statut in Poslovnik Mestne občine Velenje; 
- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev. 

 
Za konstitutivno sejo Sveta MOV je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta  
2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana; 
3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
sveta in ugotovitve izvolitve župana; 
4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta;  
5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;  
6. imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 

 
Opravičil se je naslednji član sveta: dr. Franc ŽERDIN. 
 
Član sveta Franc VEDENIK je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 32 članov in je 
svet sklepčen ter da lahko začne z delom.  
 
 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 
 
Poročilo je predstavila predsednica Občinske volilne komisije Milena BUKVIČ DEŽMAN. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 

župana 
 
Za člane mandatne komisije je član sveta Franc VEDENIK predlagal naslednje člane sveta: 
1. Aleksandra Vasiljević 
2. Lidija Črnko 
3. Darinka Vrabič 
 
 
Član sveta Franc VEDENIK je predlagal, 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. 
 
 
Član sveta Franc VEDENIK je predlagal, 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 član sveta Franc VEDENIK ugotovil, da je prisotnih 32 članov in je Svet MOV sklepčen, zato 
lahko nadaljujejo z delom.  
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta 

 
Poročevalec mandatne komisije Aleksandra VASILJEVIĆ je podala 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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

 
Poročevalec mandatne komisije Aleksandra VASILJEVIĆ je podala 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 Aleksandra VASILJEVIĆ je nato podala 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 Petru DERMOLU, ki je bil izvoljen za župana.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
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 Petra DERMOLA.  
 
Župan Peter DEMOL je v nagovoru dejal, da se zahvaljuje za izkazano zaupanje ljudi. Odgovornosti, ki mu je 
dana, se dobro zaveda. Gre za visok odstotek podpore. Skupaj z občankami in občani ter vsemi ostalimi 
deležniki želi ustvariti takšne pogoje bivanja, da bomo tudi v prihodnje na Velenje ponosni. Povedal je, da so 
pred nami veliki izzivi; gre za eno najtežjih obdobjih. Morali bomo delati odgovorno, tvorno, produktivno, da se 
ne bomo ukvarjali s političnimi idejami, frazami. Odgovornost je velika, želi si sodelovanja. Tudi svetnikov. 
Usmeriti se je treba v dobre odnose, le tako bomo lahko kos izzivom, saj so pred nami težka vprašanja. 
Napovedal je naslednjo sejo sveta, na kateri se bodo imenovali odbori. Januarja bo sledila prva vsebinska 
seja, na kateri bo tudi razprava o uvozu premoga. Dodal je, da prihaja obdobje sprememb na področju 
zdravstva. Povabil je k aktivnemu sodelovanju, korektnosti. Zahvalil se je za podporo in zaželel vse dobro. 
 
Župan Peter DERMOL je nato prevzel vodenje seje.  
 
 

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

 
Župan Peter DERMOL je za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagal naslednje 
kandidate: 

1.  Aleksandra VASILJEVIĆ – za predsednico 
2.  Bojan VOH – za člana 
3.  Janja REDNJAK – za članico 
4.  Petra BEVC – za članico 
5.  Alenka GORTAN - članica  
6.  Darinka MRAVLJAK – za članico 
7.  dr. Milan Medved – za člana 

 
 
Župan Peter DERMOL 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. uri.  
 
 
Pripravila: 
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r. 
 

 
 

drugi najstarejši član občinskega sveta 
Franc VEDENIK, l.r. 

 
župan Mestne občine Velenje 

Peter DERMOL, l.r. 
 


