ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 02. novembra 2010, ob 18.00 uri v dvorani Družbenega doma
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66.

Sejo je odprl in do 4. točke dnevnega reda vodil g. Aleksander Durič (najstarejši
svetnik) ter na začetku najprej lepo pozdravil vse prisotne.
Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot
polovica mandatov članov sveta. Opravljen je bil pregled potrdil o izvolitvi in osebnih
dokumentov prisotnih svetnikov, po izpolnitvi tega pogoja je steklo nadaljevanje seje.
Dnevni red seje določata zakon in poslovnik in vanj ni mogoče uvrščati nobene druge
vsebinske točke, zato se o dnevnem redu ne glasuje in je sledeč:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice o izidu
volitev v občinski svet in volitev župana;
3. Imenovanje

mandatne

komisije

za

potrditev

mandatov

članov

občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;
4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

1. točka
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
V skladu s poslovniškimi določili je bila ugotovljena prisotnost in število navzočih
novoizvoljenih članov občinskega sveta, in sicer:

Navzoči:
a) članica in člani občinskega sveta:
Jože Novak, Pavel Zupančič, Peter Selak, Stane Pirkovič, Marko Besal, Aleksander
Durič, Dejan Pavlin, Majda Kušer Ambrožič, Aleksander Pavlič Sandi, Franc Anderlič,
Branko Zoran
b)predsednik občinske volilne komisije:
gospod Bogomir Kovič
c) ostali prisotni:
mag. Bernardka Krnc, Petra Pozderec, Lidija Radkovič – OŠT,
predstavniki medijev in občani.
G. Durič je ugotovil, da je na seji prisotnih 11 članov občinskega sveta od skupno 11,
da je občinski svet sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.

2. točka
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Z vabilom na konstitutivno sejo so člani občinskega sveta prejeli tudi Poročilo o izidu
volitev v naši občini. V nadaljevanju je predsednik Občinske volilne komisije Občine
Šmarješke Toplice, gospod Bogomir Kovič podal poročilo o izidu volitev za župana
in člane občinskega sveta, ki je priloga tega zapisnika.
Člani občinskega sveta na podano poročilo niso imeli pripomb oz. vprašanj in so
sprejeli
S k l e p št. 001
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice se je seznanil s Poročilom Občinske
volilne komisije Občine Šmarješke Toplice o izidu rednih volitev v občinski
svet in volitev župana v Občini Šmarješke Toplice, ki so bile 10.10.2010.
(11 ZA, 0 PROTI)

3. točka
Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Skladno s poslovniškimi določili je potrebno imenovati posebno mandatno komisijo,
ki ima enkratni mandat samo na konstitutivni seji, in sicer, da na podlagi poročila in
potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta
ter predlaga potrditev mandatov članov občinskega sveta. Prav tako komisija
pregleda, kdo je bil izvoljen za župana ter predlaga ugotovitveni sklep o izvolitvi
župana.
Skladno s poslovniškimi določili je županja predlagala tričlansko mandatno komisijo v
sestavi Pavel Zupančič, predsednik, Franc Anderlič, član in Majda Kušer Ambrožič
članica.
Na podani predlog člani občinskega sveta niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 002
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice imenuje tričlansko mandatno komisijo
v naslednji sestavi: PAVEL ZUPANČIČ, predsednik, FRANC ANDERLIČ, član in
MAJDA KUŠER AMBROŽIČ članica.
(11 ZA, 0 PROTI)
Zaradi zasedanja te komisije je bila seja ob 18.08 prekinjena za nedoločen čas.
Ob 18.15 minut se je seja nadaljevala.

4. točka
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Predsednik mandatne komisije, g. Zupančič je podal poročilo. Zapisnik zasedanja
komisije je sestavni del tega zapisnika.
Na podano poročilo predsednika mandatne komisije člani občinskega sveta niso
imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 003
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje vse mandate članov
občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih volitvah, dne 10.10.2010, in
sicer:
Ime in priimek: Jože Novak
Datum rojstva: 02.08.1962
Naslov stalnega prebivališča: Orešje 42 b, 8220 Šmarješke Toplice

Ime in priimek: Pavel Zupančič
Datum rojstva: 24.07.1955
Naslov stalnega prebivališča: Strelac 5, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Peter Selak
Datum rojstva: 20.06.1955
Naslov stalnega prebivališča: Vinica pri Šmarjeti 9, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Stane Pirkovič
Datum rojstva: 08.09.1971
Naslov stalnega prebivališča: Brezovica 69, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Marko Besal
Datum rojstva: 17.09.1971
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 54, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Aleksander Durič
Datum rojstva: 17.06.1955
Naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 150, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Dejan Pavlin
Datum rojstva: 05.06.1975
Naslov stalnega prebivališča: Družinska vas 41d, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Majda Kušer Ambrožič
Datum rojstva: 19.02.1957
Naslov stalnega prebivališča: Bela Cerkev 1, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Aleksander Pavlič Sandi
Datum rojstva: 26.02.1959
Naslov stalnega prebivališča: Dolenje Kronovo 11, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Franc Anderlič
Datum rojstva: 02.12.1956

Naslov stalnega prebivališča: Zbure 47, 8220 Šmarješke Toplice
Ime in priimek: Branko Zoran
Datum rojstva: 08.12.1964
Naslov stalnega prebivališča: Grič pri Klevevžu 15, 8220 Šmarješke Toplice
(11 ZA, 0 PROTI)
V nadaljevanju je g. Durič podal na glasovanje tudi ugotovitveni sklep o potrditvi
mandata županje.
Na podani predlog člani občinskega sveta niso imeli pripomb in so sprejeli
S k l e p št. 004
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice sprejme ugotovitveni sklep o potrditvi
mandata županje Občine Šmarješke Toplice, mag. Bernardke Krnc, datum
rojstva: 22.04.1971, naslov stalnega prebivališča: Šmarješke Toplice 116, 8220
Šmarješke Toplice.
(11 ZA, 0 PROTI)
Županja je nato prebrala in podpisala slavnostno zaprisego. Pozdravila je vse
navzoče, posebej novoizvoljeno svetnico in svetnike ter izrazila željo po
konstruktivnem delu občinskega sveta in nadaljevanju izvajanja že v prvem mandatu
začrtanih nalog, tako na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, komunale,
cestne infrastrukture, kmetijstva in drugih področjih.

5. točka
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Na konstitutivni seji je treba imenovati tudi petčlansko Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je obvezno, stalno delovno telo in je
sestavljena izključno iz članov občinskega sveta. Komisija bo do prve naslednje seje
občinskega sveta pripravila predloge za imenovanje novih članov organov Občine in
delovnih teles občinskega sveta.
Za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glede na predhodni
usklajen dogovor, je županja predlagala:
1. Aleksandra Pavliča, za predsednika,

2.
3.
4.
5.

Aleksandra Duriča, za člana,
Branka Zorana, za člana,
Majdo Kušer Ambrožič, za članico,
Staneta Pirkoviča, za člana.

V razpravi, ki je sledila, je g. Zupančič predlagal dopolnitev predloga, saj je menil, da
bi bilo potrebno uravnotežiti razmerje med kandidati, ki so na volitvah podpirali
županjo in drugimi in naj bi bil v komisiji vsaj en kandidat iz svetniške skupine za
razvoj.
G. Selak je, glede na pridobljene izkušnje g. Zupančiča v prvem mandatu, predlagal
njega za člana komisije, ta predlog je podprl tudi g. Novak.
Po končani razpravi so svetniki glasovali za vsak predlog posebej, in sprejeli :
S k l e p št. 005
Aleksander Pavlič, predsednik
(11 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 006
Aleksander Durič, član
(10 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 007
Branko Zoran, član
(11 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 008
Majda Kušer Ambrožič, članica
(8 ZA, 0 PROTI)
S k l e p št. 009
Stane Pirkovič, član
(9 ZA, 0 PROTI)
S tem, ko je bilo izvoljenih 5 članov v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je bilo glasovanje zaključeno in se ni glasovalo o 6. članu komisije, ki je
bil predlagan s strani Petra Selaka.
Direktorica ga. Pozderec bo podala pisno pojasnilo glede glasovanja v 5. točki
dnevnega reda do naslednje seje Občinskega sveta.
Županja je naslednjo sejo Občinskega sveta napovedala za torek, 30.11.2010.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Številka: 032-0008/2010-6
Datum: 4.11.2010
Zapisala:
Lidija Radkovič, dipl. ekon.

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc

