Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 9000-17/2018 (1-02)
Datum: 4. 12. 2018

Na podlagi določil Statuta Občine Vrhnika (NČ, štev. 430/15) in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Vrhnika (430/15)

SKLICUJEM
1. redno (konstitutivno sejo) Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v
TOREK, 18. decembra 2018 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

DNEVNIM

R E D O M:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
(mandatne komisije)
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Prisega župana
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan
Stojan Jakin,univ.dipl.inž.grad., l.r.

P.s.
Prosimo, da na sejo prinesete potrdila o izvolitvi za člana Občinskega sveta.
Pod 2. točko vam pošiljamo Poročilo Občinske volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja na
volitvah za župana in za Občinski svet Občine Vrhnika ter potrdilo o izvolitvi župana Občine Vrhnika.
Potrdila o izvolitvi za člane Občinskega sveta Občine Vrhnika so na vpogled pri tajnici Občinske
volilne komisije, ga. Tanji Kohne.
Posredujemo vam tudi Statut Občine Vrhnika, Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika.
Prilagamo obrazec o osebnih podatkih za obračun sejnin, soglasje za objavo podatkov ,izjavo
zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja (18. člen ZPIZ-2) ter
dokumentacijo, ki se nanaša na omejitev poslovanja.
Prosimo, da priložene obrazce izpolnite in vrnete.

VABLJENI:
Izvoljeni člani Občinskega sveta
Predstavniki občinske uprave:
- Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
- Tanja Kohne, tajnica Občinske volilne komisije
- Matej Jakša, sistemski administrator
Lidija Ravbar, predsednica Občinske volilne komisije,
Tina Grum, namestnica predsednice Občinske volilne komisije
Uredništvo Naš časopis
Snemalec seje

1.
2.

3.
4.
5.

V VEDNOST:
-

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (po e-pošti)
Občina Borovnica
Občina Log – Dragomer
Upravna enota Vrhnika
Radio 1

Gradivo za sejo Občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika:
http://www.vrhnika.si/Občinski svet/Seje občinskega sveta/Gradiva za seje /Gradivo za 1.(konstitutivno) sejo.

