Zapisnik ustanovne seje Sveta KS Polica, z dne 23.10.2014

Seja se je pričela ob 19.00 uri in končala ob 20.00 uri

Prisotni: Gregor Steklačič, Marjan Kastelic, Andrej Ferjan, Mitja Gioahin, Jernej Strojinc, Igor Žitnik, Marjan Makše, Domen Logar, Marko Steklačič;
Gosta: župan dr. Peter Verlič in pooblaščenec župana Iztok Vrhovec
DNEVNI RED

POVZETEK; SPREJETI DOGOVORI

Rezultati glasovanja

1. Določitev voditelja seje

Po pravilniku sejo vodi najstarejši izvoljeni član KS, Marjan Kastelic. Ker lahko sam izbira, je za
opravljanje tega dela izbral Gregorja Steklačiča.

2. Imenovanje tričlanske
mandatke komisije

Imenovana je bila komisija v sestavi Domen Logar, Marko Steklačič in Jernej Strojinc. Za predsednika
je bil imenovan Marko Steklačič.
Občina Grosuplje in KS Polica nista prejeli nobeni pritožb na volilni rezultat, zato o njih komisija ni
odločala.

3. Potrjevanje mandatov
članom sveta KS

Izvoljeni člani sveta krajevne skupnosti Polica so potrdili mandat vseh 9 predstavnikov sveta KS.

9 za; 0 proti; 0 vzdržanih

4. Izvolitev predsednika in
podpredsednika

Vodja seje je povabil predstavnike v svetu KS, da naj predlagajo člane sveta, ki bi bili primerni za
predsednika KS in svoj predlog argumentirajo.
Ker predlogov ni bilo, je Gregor Steklačič predlagal sebe za predsednika, saj je bil predsednik v
preteklem mandatu in bi v novem mandatu rad zaključil začete projekte, predvsem pa projekt OŠ
Polica.
Andrej Ferjan je za predsednika KS predlagal Mitja Gioahina zaradi odselitve sedanjega predsednika
Gregorja Steklačič in se mu ne zdi primerno, da je predsednik nekdo, ki biva v drugi KS v občini
Grosuplje. Gregor Steklačič mu je repliciral, da ima stalno prebivališče še vedno v KS Polica in s tem
izpolnjuje vse pogoje, da je kandidiral na mesto člana sveta in predsednika KS.
K debati so se priključili še Mitja Gioahin, Marjan Makše, Jernej Strojinc in Marko Steklačič, ki so
podali svoje argumente, čemu podpirajo svojega kandidata.
Ker ni bilo možnosti, da bi predsednika izglasovali soglasno, so se člani sveta KS dogovorili, da se
izvedejo tajne volitve z dvema kandidatoma.
Mandatna komisija je napisala glasovalne liste, na katerem je bil pod zaporedno številko:
1. Gregor Steklačič
2. Mitja Gioahin
Po glasovanju je volilna komisija preštela glasova in razglasila, da je Mitja Gioahin dobil 5 glasov,
Gregor Steklačič pa 4.
S tem je bil za novega predsednika izvoljen Mitja Gioahin, ki je na mesto podpredsednika predlagal
Andreja Ferjana, ki so ga člani sveta KS potrdili s 5 glasovi za in 4 vzdržanimi.

Za predsednika:
1. Gregor Steklačič 4 glasove
2. Mitja Gioahin 5 glasov

Mandatna komisija:
Marko Steklačič
predsednik

Jernej Strojinc

Domen Logar

Za podpredsednika:
Andej Ferjan 5 glasov za, 4 vzdržani

