OBČINSKI SVET

OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 013-6/2014-43
Datum: 24. 10. 2014
ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v torek, 21. oktobra 2014.
Seja je potekala v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so bili navzoči naslednji sprva še novoizvoljeni člani in članice občinskega sveta, po
potrditvi mandatov pa člani in članice občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Peter ANTIČEVIČ, Rafael CEPIČ, Eva ČERNIGOJ, Ladislava FURLAN, Boris HODNIK, Janez
ISTENIČ, Dušan JERINA, Angela MENART, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA,
Janez OVSEC, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN,
Špela TOMIĆ, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL.
Opravičeno je bil odsoten Klemen TRPIN.
Ostali navzoči na seji so bili: Berto MENARD – novoizvoljeni župan, člani Občinske volilne komisije:
Tomaž SMRTNIK, mag. Maja LUKAN LAPORNIK, Andrej VRHUNC, Sonja MIHELČIČ, Zvonimir
JERINA, Božena FURLAN MOJŠKERC, Damjana BOGATAJ, Jurij ŠVAJNCER, mag. Jože SEČNIK –
direktor občinske uprave, Cveta MENARD, Miha MENARD, Damjan MENARD, Domen MENARD,
Blanka MARKOVIČ KOCEN, Neža SAUTET, Siniša RANČOV, Andrej KORENČ, Špela BEZGOVŠEK
– višji svetovalec, Marija A. TURK – tajnica funkcionarja, Nina GREGORIČ – sekretarka občinskega
sveta.
Seja se je pričela ob 17. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Konstitutivno sejo je vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Rafael CEPIČ (v nadaljevanju:
predsedujoči).
Po uvodnem pozdravu je predsedujoči podal pojasnilo o potrebnosti prihoda k govornici in o uporabi
glasovalnih kartončkov. Nato je prebral dnevni red seje in poudaril, da je dnevni red 1. redne seje
predpisan s Poslovnikom občinskega sveta (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju: poslovnik), da se o njem ne razpravlja niti ne glasuje.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
Imenovanje verifikacijske komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta ter ugotovitve izvolitve župana;
Poročilo verifikacijske komisije in potrditev mandatov članov sveta;
Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev izvolitve župana;
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

Predsedujoči je prešel na obravnavo 1. točke dnevnega reda.
AD 1.
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA
S podpisi na listi prisotnosti, kjer se je ob prihodu v sejno sobo preverjala istovetnost posameznih
novoizvoljenih članov sveta in obvestilo občinske volilne komisije o izvolitvi, je bilo s strani
predsedujočega ugotovljeno, da je prisotnih 20 novoizvoljenih članov sveta.
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AD 2.
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V SVET IN VOLITEV ŽUPANA
Predsedujoči je h govornici povabil predsednika Občinske volilne komisije g. Tomaža SMRTNIKA, ki je
podal poročilo o izidu volitev v svet in volitev župana.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Novoizvoljeni člani in članice Občinskega sveta občine Logatec so se s strani Občinske volilne
komisije seznanili o izidu rednih volitev v Občinski svet občine Logatec in volitev župana
občine Logatec, ki so bile 5. 10. 2014.
Navzočih je bilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
IMENOVANJE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB IN PRIPRAVO
PREDLOGA POTRDITVE MANDATOV ČLANOV SVETA TER UGOTOVITVE IZVOLITVE ŽUPANA
Predsedujoči je pojasnil, da v skladu z 8. členom poslovnika svet imenuje tričlansko verifikacijsko
komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta ter
ugotovitve izvolitve župana. Povedal je še, da je bil skladno s poslovnikom in skladno s priporočili in
smernicami Službe za lokalno samoupravo, pred konstitutivno sejo, sklican usklajevalni sestanek, kjer
je bila dogovorjena sestava Verifikacijske komisije.
Kot predsedujoči in na podlagi predhodnega dogovora je predlagal Verifikacijsko komisijo v naslednji
sestavi: Jasna VODNIK URŠIČ, predsednica, Janez OVSEC, član, ter Zoran MOJŠKERC.
Drugi predlogi niso bili podani, zato je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
V verifikacijsko komisijo se imenujejo:
1. Jasna VODNIK URŠIČ, predsednica,
2. Janez OVSEC, član,
3. Zoran MOJŠKERC, član.
Navzočih je bilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato je predsedujoči verifikacijsko komisijo zaprosil, da skladno z 8. členom poslovnika, na podlagi
poročila Občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi, pripravi poročilo s predlogi odločitev.
Ob 18.15 uri je predsedujoči odredil 10-minutni odmor za pripravo poročila Verifikacijske komisije s
predlogi odločitev.
Seja se je nadaljevala ob 17.21 uri.
AD 4.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA
Predsedujoči je h govornici povabil predsednico Verifikacijske komisije Jasno VODNIK URŠIČ, ki je
podala poročilo komisije.
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O sklepih ni bilo razprave, zato je predsedujoči predlagal glasovanje o s strani predsednice
Verifikacijske komisije prebranih sklepih.
PREDLOG SKLEPOV:
Občinski svet Občine Logatec, na podlagi poročila verifikacijske komisije, ugotavlja, da
pritožbe kandidatov in predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov niso bile vložene.
Občinski svet Občine Logatec potrdi mandate naslednjim članicam in članom Občinskega
sveta Občine Logatec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Petru Antičeviču
Rafaelu Cepiču
Evi Černigoj
Ladislavi Furlan
Borisu Hodniku
Janezu Isteniču
Dušanu Jerini
Angeli Menart
Zoranu Mojškercu
Janezu Nagodetu
Miranu Obrezi
Janezu Ovscu
Barbari Pellis
Janezu Podobniku
Jerneji Rupnik
Anji Sedej
Jani Štirn
Špeli Tomić
Klemnu Trpinu
Jasni Vodnik Uršič
Simonu Žerjalu.

Navzočih je bilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklepa sta bila sprejeta.
Predsedujoči je ugotovil, da so mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta potrjeni. Potem je
čestital novim svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Logatec ter vsem zaželel uspešnega
in predvsem odgovornega dela.
AD 5.
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Predsedujoči je h govornici ponovno povabil predsednico Verifikacijske komisije Jasno VODNIK
URŠIČ, ki je podala poročilo komisije, v katerem je ugotovila, da ni bilo nobenih nepravilnosti ter da ni
bila vložena nobena pritožba. Zaključila je z ugotovitvijo, da je za župana Občine Logatec izvoljen
Berto MENARD.
O sklepih ni bilo razprave, zato je predsedujoči predlagal glasovanje o s strani predsednice
Verifikacijske komisije prebranih sklepih.

PREDLOG SKLEPOV:
Občinski svet Občine Logatec, na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotavlja, da
pritožbe kandidatov oziroma predstavnikov kandidatur za župana niso bile vložene.
Občinski svet Občine Logatec ugotavlja, da je za župana Občine Logatec izvoljen g. Berto
Menard.
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Navzočih je bilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklepa sta bila sprejeta.
Predsedujoči se je predsednici Verifikacijske komisije zahvalil za podano poročilo in v imenu vseh
članov občinskega sveta novoizvoljenemu županu čestital.
AD 6.
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsedujoči je pojasnil, da v skladu z 11. členom poslovnika svet, ko je konstituiran, najprej izmed
svojih članov imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno
telo. Povedal je, da je bila sestava predlagana na že prej omenjenem usklajevalnem sestanku, ki je
potekal dan pred sejo, kjer so bili prisotni nosilci posameznih list in političnih strank oziroma po en
predstavnik skupin, izvoljenih v občinski svet.
Na podlagi predhodnega sestanka med nosilci posameznih list in političnih strank je predsedujoči
predlagal komisijo v naslednji sestavi:
1.
Boris HODNIK
2.
Peter ANTIČEVIČ
3.
Rafael CEPIČ
4.
Klemen TRPIN
5.
Eva ČERNIGOJ
Nato je povedal še, da je na dan seje prispel nov predlog za omenjeno komisijo in sicer stranka Nova
Slovenija krščanski demokrati za člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlaga Jernejo RUPNIK.
Nato je predsedujoči vprašal, če ima kdo še kakšen predlog.
H govornici je povabil Janeza OVSCA, ki je podal obrazložitev za pravkar podani predlog s strani
predsedujočega. V obrazložitvi je poudaril, da g. Rafael CEPIČ ni predlog njihove stranke in predlaga,
da se ga umakne.
Nato je h govornici prišla še Ladislava Furlan, ki je v imenu Slovenske demokratske stranke
predlagala, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje njihov član Zoran
MOJŠKERC.
Predsedujoči je vprašal, če obstaja še kakšen drug predlog za članstvo v komisiji. Ker novih predlogov
ni bilo in ker je predlaganih kandidatov več kot je mest v komisiji, je predlagal glasovanje o
posameznih predlogih ob smiselni uporabi 103. člena poslovnika.
Janez OVSEC je ponovno predlagal glasovanje o predlogu predhodno predlaganega umika.
Mag. Jože SEČNIK, direktor občinske uprave, je pojasnil, da se o takšnem predlogu ne glasuje, saj le
kandidat lahko umakne samega sebe. Pove še, da se bo glasovalo javno o posameznih kandidatih po
vrstnem redu.
Predsedujoči je h govornici povabil svetnika Janeza NAGODETA, ki je najprej vse prisotne pozdravil in
vsem čestital, potem pa glede na število kandidatov za članstvo v komisiji predlagal, da se o predlogih
izvede tajno glasovanje.
Predsedujoči je v glasovanje predlagal naslednji predlog sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja odloča s tajnim glasovanjem.
Navzočih je bilo 20 svetnikov. Glasovalo je 18 svetnikov.
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Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato je predsedujoči v Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja predlagal dva člana občinskega sveta
Dušana JERINO in Anjo SEDEJ.
Predlagal je glasovanje o naslednjem predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 50. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec se poleg predsedujočega v
komisijo, ki vodi tajno glasovanje izmed svetnikov imenujeta Dušan JERINA in Anja SEDEJ.
Navzočih je bilo 20 svetnikov. Glasovalo je 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je ob 17.38 uri odredil 5 minutni odmor za pripravo glasovnic za izvedbo tajnih volitev.
Ob 17.52 uri je predsedujoči povedal, da so glasovnice pripravljene, da bodo svetniki podpisali prejem
glasovnice, nato je obrazložil še potek glasovanja.
Predsedujoči je ob 17.53 uri odredil 20 minutni odmor za izvedbo tajnih volitev.
Seja se je nadaljevala ob 18.23 uri, ko je predsedujoči, kot predsednik Komisije za izvedbo tajnih
volitev, prebral Zapisnik o tajnem glasovanju.
Občinski svet Občine Logatec v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje naslednje člane občinskega sveta:
1.
2.
3.
4.

Klemen TRPIN
Eva ČERNIGOJ
Boris HODNIK
Peter ANTIČEVIČ

Predsedujoči je pojasnil, da sta dva kandidata prejela enako število glasov, nista pa bila izglasovana z
zadostno večino. Zato je predlagal, da se za preostalo mesto v Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ponovno izvede tajno glasovanje o kandidatih z enakim številom prejetih glasov.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja odloča s tajnim glasovanjem.
Navzočih je bilo 20 svetnikov. Glasovalo je 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je povedal, da bo postopek enak, le da bosta kandidata na glasovnici razvrščena po
abecednem vrstnem redu.
Predsedujoči je ob 18.25 odredil 15 minutni odmor za izvedbo tajnih volitev.
Seja se je nadaljevala ob 18.37 uri, ko je predsedujoči, kot predsednik Komisije za izvedbo tajnih
volitev, prebral Zapisnik o tajnem glasovanju. Nato je prebral še naslednji sklep:
Občinski svet Občine Logatec v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje naslednje člane občinskega sveta:
1.

Klemen TRPIN
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2.
3.
4.
5.

Eva ČERNIGOJ
Boris HODNIK
Peter ANTIČEVIČ
Rafael Cepič

Ob 19.39 uri je predsedujoči odredil 5 minutni odmor.
Seja se je nadaljevala ob 18.45 uri, ko je predsedujoči ponovno prebral naslednji sklep
Občinski svet Občine Logatec v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje naslednje člane občinskega sveta:
1.
2.
3.
4.
5.

Klemen TRPIN
Eva ČERNIGOJ
Boris HODNIK
Peter ANTIČEVIČ
Rafael Cepič

H govornici je pristopila svetnica Eva ČERNIGOJ in povedala, da mora občinski svet delovati v skladu
s poslovnikom in predlagala, da se glede na zaplet, deluje v skladu s 102. členom poslovnika.
Seja je bila ponovno prekinjena in v tem času je h govornici pristopila Jerneja RUPNIK in predlagala,
da se namesto obeh predlaganih kandidatov iz njihove stranke, javno glasuje o tem, da bi preostalo
mesto v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripadlo tretjemu kandidatu stranke
Nova Slovenija krščanski demokrati, Janezu OVSCU.
Seja se je nadaljevala ob 18.51 uri. Predsedujoči je prebral naslednji sklep:
Občinski svet Občine Logatec v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje naslednje člane občinskega sveta:
1.
2.
3.
4.

Klemen TRPIN
Eva ČERNIGOJ
Boris HODNIK
Peter ANTIČEVIČ

Mag. Jože SEČNIK, direktor občinske uprave, je dopolnil predsedujočega in povedal, da se bo o
manjkajočem članu komisije začel nov kandidacijski postopek in se bo manjkajočega člana izvolilo
oziroma potrdilo na naslednji seji občinskega sveta.
Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec manjkajočega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenuje na naslednji seji.
Navzočih je bilo 20 svetnikov. Glasovalo je 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
SLOVESNA PRISEGA ŽUPANA IN NJEGOV POZDRAVNI NAGOVOR
Predsedujoči je povabil župana Berta MENARDA, da slovesno priseže.
Z besedilom »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije in Občine Logatec. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal pošteno, vestno in odgovorno v
korist in za blaginjo občanov in občank občine Logatec« je župan Berto MENARD slovesno prisegel.
Nato je prisego tudi podpisal in navzoče nagovoril.
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Predsedujoči se je zahvalil gospodu županu za pozdravni nagovor in mu še enkrat izrekel čestitke.
Ob koncu je vse nove svetnice in svetnike zaprosil, da se takoj po seji zberejo v sejni sobi za izvedbo
skupinskega fotografiranja.
Potem je vse prisotne povabil v preddverje na kratko druženje.
S tem je bila prva seja občinskega sveta ob 19.05 uri končana.

Zapisala:
Nina GREGORIČ
Sekretarka Občinskega sveta

Rafael CEPIČ
Predsedujoči Občinskemu svetu
Občine Logatec
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