
 

 

 

 

 
Številka:  1 
Datum: 12. 12. 2018 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
konstitutivne seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 12. 12. 2018 v bivši 
osnovni šoli Osek , s pričetkom ob  19.00 uri.  
 
"Sejo je skladno s 13. členom Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica 
vodil/-a  DOMINIK LIČEN , zadnji izvoljeni predsednik " 
 
Zapisnik je vodil/-a HELENA WINKLER.   
 
 
Prisotni:  Aneja Ličen, Dominik Ličen, Aleš Košuta, Anton Peršič, Tanja Rijavec, Franc Živec, 
Helena Winkler 
 
Odsotni: / 
 
 
Dnevni red: 

1. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na 

območju Mestne občine Nova Gorica. 

2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti.  

3. Poročilo mandatne komisije. 

4. Izvolitev predsednika Sveta krajevne skupnosti. 

5. Razno. 

Ad 1) 
 
Predsedujoči prisotne seznani s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete 
krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 18. novembra 2018.  
 
Sprejeti je naslednji Sklep: 
Sprejme se Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 18. novembra 2018. 
  
 



Ad 2) 
 
Izmed prisotnih članov se imenuje tri-člansko komisijo (predsednik in dva člana) za potrditev 
mandatov članov sveta krajevne skupnosti.  
 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Za predsednika/-ico komisije se imenuje  TANJO RIJAVEC , za člana se imenuje ANEJO 
LIČEN  in HELENO WINKLER.  
 
 

Ad 3) 
 
Komisija je pregledala predložena potrdila o izvolitvi in poročilo Občinske volilne komisije o 
izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 
18. novembra 2018.  
 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Komisija je ugotovila, da do začetka konstitutivne seje ni bila vložena nobena pritožba, zato 
se Svetu krajevne skupnosti  Osek - Vitovlje  predlaga, da potrdi mandate naslednjih članic in 
članov svata po abecednem vrstnem redu: 

 
- Košuta Aleš 

- Ličen Dominik 

- Ličen Aneja 

- Peršič Anton 

- Rijavec Tanja 

- Winkler Helena 

- Živec Franc 

 
Ad 4) 

 
  

Predsedujoči seznani prisotne z določbami 10. člena  Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list Rep. Slovenije, št. 52/2013), ki pravi da ima Svet krajevne 
skupnosti predsednika, ki ga izmed sebe z večino opredeljenih glasov navzočih članov 
(navadna večina) izvolijo člani sveta. 
 
Na podlagi glasovanje je bil sprejet naslednji sklep: 
Za predsednika/-ico Krajevne skupnosti  Osek – Vitovlje  je bil/-a izvoljen/-a  DOMINIK 
LIČEN. 
 
 

Ad 5) 
 

Razno 
 

Prejšnji predsednik je novim članom predstavil dosedanje delo in odprte postavke. 
 
 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 21.30 uri.  

 

 

Zapisal:  Helena Winkler 


