OBÈINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Obèinski svet

ZAPISNIK
1. seje Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice,
ki je bila v petek, 1. decembra 2006 ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti
Šmarjeta, Šmarjeta 66
Sejo je sklical in prièel predsednik Obèinske volilne komisije Obèine Šmarješke Toplice g.
Bogomir Koviè in je na zaèetku pozdravil èlanice in èlane obèinskega sveta ter vse prisotne.
Skladno z doloèili 15.b èlena Zakona o lokalni samoupravi je predlagal, da konstitutivno sejo
vodi do potrditve mandata županji g. Vladimir Petroviè, kot najstarejši èlan obèinskega sveta.
Na seji je bilo prisotnih 11 èlanic in èlanov od skupno 11, tako je bil obèinski svet sklepèen in je
nadaljeval z delom in odloèanjem.
Navzoèi:
a) èlanice in èlani obèinskega sveta:
Franc Gregorèiè, Jože Novak, Pavel Zupanèiè, Vladimir Petroviè, Renata Majcen, Bernardka
Krnc, Marjan Hribar, Aleksander Pavliè Sandi, Ivan Jordan, Franc Anderliè in Franci Novak.
b) predstavniki Obèinske volilne komisije Obèine Šmarješke Toplice:
Bogomir Koviè, predsednik obèinske volilne komisije,
Jožef Koèevar, Jože Žagar, Jože Perše, Andreja Mrgole, èlani obèinske volilne komisije,
Darko Habjaniè, tajnik obèinske volilne komisije
c) ostali prisotni :
predstavniki medijev, nekateri obèani
1. toèka
Ugotavljanje sklepènosti
S poimenskim klicanjem èlanic in èlanov je bilo ugotovljeno, da so bili na seji prisotni vsi èlani
obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice, skupaj 11.
Èlanice in èlani obèinskega sveta so s sklicem seje dne 23.11.2006 prejeli predlog dnevnega
reda in gradivo za obravnavane toèke dnevnega reda.
Obèinski svet je brez razprave soglasno
POTRDIL
naslednji
DNEVNI RED:
1) Ugotavljanje sklepènosti
2) Imenovanje komisije za potrditev mandatov èlanov obèinskega sveta in za ugotovitev
izvolitve županje
3) Poroèilo Obèinske volilne komisije o izidu volitev za èlane Obèinskega sveta Obèine

Šmarješke Toplice
4) Poroèilo Obèinske volilne komisije o izidu volitev županje Obèine Šmarješke Toplice
5) Poroèilo komisije za potrditev mandatov èlanov obèinskega sveta s predlogom ugotovitve o
izvolitvi županje
6) Potrditev mandatov èlanov Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice
7) Ugotovitveni sklep o izvolitvi županje Obèine Šmarješke Toplice
8) Zaprisega in predstavitev županje
9) Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata èlanici obèinskega sveta
10) Predlog statutarnega sklepa
11) Razno
(ZA 11, PROTI 0 )

2. toèka
Imenovanje komisije za potrditev mandatov
V skladu z doloèili 15. b èlena Zakona o lokalni samoupravi je obèinski svet na prvi seji najprej imenoval
Komisijo za potrditev mandatov èlanov obèinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje.
Komisiji je bilo predloženo poroèilo obèinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi èlanov
obèinskega sveta in županje ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov.
V trièlansko komisijo za potrditev mandatov so bili predlagani trije èlani izmed navzoèih v naslednji
sestavi:
za predsednika: g. PAVEL ZUPANÈIÈ
za èlana: mag. Marjan Hribar,
za èlana: g. Ivan Jordan.
Obèinski svet je brez razprave
imenoval
Komisijo za potrditev mandatov v sestavi:
g. PAVEL ZUPANÈIÈ, predsednik,
mag. Marjan Hribar, èlan,
g. Ivan Jordan, èlan.
( ZA 11, PROTI 0 )
Komisija za potrditev mandatov bo na podlagi poroèil in potrdil obèinske volilne komisije o izvolitvi èlanov
obèinskega sveta in župana in na podlagi obravnave morebitnih pritožb kandidatov za èlane obèinskega
sveta ali za župana pregledala, kateri kandidati so izvoljeni za èlane obèinskega sveta, ter predlagala
obèinskemu svetu:
potrditev mandatov èlanom/icam obèinskega sveta
sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi županje.

3. toèka
Poroèilo Obèinske volilne komisije o izidu volitev za èlane Obèinskega sveta Obèine
Šmarješke Toplice
Predsednik Obèinske volilne komisije Obèine Šmarješke Toplice g. Bogomir Koviè je Obèinski svet
seznanil s poroèilom obèinske volilne komisije o izidu volitev za èlane Obèinskega sveta Obèine
Šmarješke Toplice.

Obèinski svet se je brez razprave
seznanil
s poroèilom Obèinske volilne komisije Obèine Šmarješke Toplice o izidu volitev za èlane
Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice.
( ZA 11, PROTI 0 )

4. toèka
Poroèilo obèinske volilne komisije o izidu volitev za županjo
Obèine Šmarješke Toplice
Tudi to poroèilo so prejeli svetniki s sklicem seje. Predsednik obèinske volilne komisije Bogomir Koviè je
podal poroèilo o izidu volitev za županjo Obèine Šmarješke Toplice.
Obèinski svet se je brez razprave
seznanil
s poroèilom obèinske volilne komisije o izidu volitev za županjo Obèine Šmarješke Toplice.
( ZA 11, PROTI 0 )

5. toèka
Poroèilo komisije za potrditev mandatov s predlogom za potrditev mandatov èlanov
obèinskega sveta ter s predlogom ugotovitve o izvolitvi županje
Da bi lahko Komisija za potrditev mandatov opravila svoje delo - pregledala potrdila o izvolitvi èlanov
obèinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list oziroma kandidatur,
je predsedujoèi ob 18.45 uri predlagal desetminutni odmor.
Seja se je nadaljevala ob 19. uri.
Pred nadaljevanjem seje je bilo s poimenskim klicanjem èlanov ugotovljeno, da je na nadaljevanju seje
prisotnih 11 èlanov in èlanic obèinskega sveta in da je obèinski svet sklepèen.
Predsednik Komisije za potrditev mandatov g. PAVLE ZUPANÈIÈ je podal poroèilo komisije za potrditev
mandatov. Na razpravo se ni prijavil nihèe.
Obèinski svet je brez razprave soglasno
sprejel
poroèilo komisije za potrditve mandatov èlanov obèinskega sveta
z ugotovitvijo, da na potek in izid volitev ter na poroèilo obèinske volilne komisije za volitve
èlanov Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice ni bilo podanih ugovorov in pritožb ter da na
podlagi pregledane dokumentacije ni sporen noben mandat izmed enajstih (11) izvoljenih èlanov
Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice.
( ZA 11, PROTI 0 )

6. toèka
Potrditev mandatov èlanov Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice
Komisija za potrditev mandatov je predlagala, da obèinski svet potrdi mandate vsem enajstim (11)
èlanov obèinskega sveta, izvoljenih z list kandidatov.
Ker ni bilo razprave, je bil na glasovanje podan predlog, da obèinski svet skupaj odloèi o potrditvi
mandatov vsem enajstim èlanicam in èlanom Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice.
Obèinski svet je soglasno sprejel
sklep
Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice potrdi mandate vsem naslednjim èlanicam in èlanom
obèinskega sveta:
1. FRANC GREGORÈIÈ, roj. 16.11.1956, Šmarjeta 29,
2. JOŽE NOVAK, roj. 2.8.1962, Orešje 42b,
3. PAVEL ZUPANÈIÈ, roj. 24.7.1955, Strelac 5,
4. VLADIMIR PETROVIÈ, roj. 9.6.1952, Šmarješke Toplice 71,
5. RENATA MAJCEN, roj. 23.1.1963, Brezovica 70,
6. Mag. BERNARDKA KRNC, roj. 22.4.1971, Šmarješke Toplice 116,
7. Mag. MARJAN HRIBAR, roj. 24.11.1969, Šmarješke Toplice 275,
8. ALEKSANDER PAVLIÈ SANDI, roj. 26.2.1959, Dolenje Kronovo 11,
9. IVAN JORDAN , roj. 13.8.1952, Draga 1,
10. FRANC ANDERLIÈ, roj. 2.12.1956, Zbure 47,
11. FRANCI NOVAK, roj. 1.5.1977, Radovlja 35.
( ZA 11, PROTI 0 )
Na podlagi sprejetega sklepa je predsedujoèi ugotovil, da je s potrditvijo mandatov vsem 11 èlanicam in
èlanom Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice v skladu s 15. b èlenom Zakona o lokalni
samoupravi
konstituiran
Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice.

7. toèka
Ugotovitveni sklep o izvolitvi županje Obèine Šmarješke Toplice
Komisija za potrditev mandatov je na podlagi pregledanega poroèila obèinske volilne komisije in potrdila
o izvolitvi za županjo ugotovila, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ter da ni bilo vloženih ugovorov.
Komisija za potrditev mandatov je predlagala obèinskemu svetu, da sprejme ugotovitveni sklep, da je za
županjo Obèine Šmarješke Toplice izvoljena mag. Bernardka Krnc, roj. 22. 4. 1971, stanujoèa
Šmarješke Toplice 116.

Obèinski svet Obèine Šmarješke Toplice je brez razprave sprejel
ugotovitveni sklep
Za županjo Obèine Šmarješke Toplice je izvoljena
mag. Bernardka Krnc,
roj. 22. 4. 1971, Šmarješke Toplice 116.
( ZA 11, PROTI 0 )
Županji mag. Bernardki Krnc so èestitali k njeni izvolitvi in ji zaželeli veliko uspehov pri opravljanju
zahtevnih in odgovornih županskih nalog s èim boljšo podporo obèinskega sveta za razvoj Obèine
Šmarjeških Toplic.
8. toèka
Zaprisega in predstavitev županje
Županja mag. Bernardka Krnc je podala slovesno izjavo in na kratko predstavila program dela ter
pozvala obèinski svet k sodelovanju za èim hitrejši razvoj Obèine Šmarješke Toplice.
Nadaljnje vodenje seje obèinskega sveta je prevzela županja mag. Bernardka Krnc.

9. toèka
Predlog ugotovitvenega sklepa
o prenehanju mandata èlanici obèinskega sveta
V skladu s šesto alinejo 37. a èlena in prvim odstavkom 37. b èlena Zakona o lokalni
samoupravi funkcija županje ni združljiva s funkcijo èlana obèinskega sveta.
Zato je mag. Bernardka Krnc, županja, podala pisno izjavo, da sprejema mandat županje in da v skladu
s 37. a èlenom Zakona o lokalni samoupravi ne more opravljati funkcije èlanice obèinskega sveta, na
katero je bila soèasno izvoljena.
Obèinskemu svetu je predlagala, da sprejme ugotovitveni sklep, da ji z dnem, 1.12 2006 preneha
mandat kot èlanici obèinskega sveta, ker so nastali razlogi za nezdružljivost funkcije. Na podlagi
takšnega ugotovitvenega sklepa se lahko priènejo postopki za nadomestitev èlana obèinskega sveta
(nadomestne volitve za 3. volilno enoto).
Obèinski svet je brez razprave sprejel naslednji
ugotovitveni sklep
1.
Mag. Bernardki Krnc, z dnem 1. 12. 2006 preneha funkcija èlanice Obèinskega sveta Obèine
Šmarješke Toplice, ker ni združljiva s funkcijo župana.
2.
Obèinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Obèinski volilni komisiji Obèine Šmarješke
Toplice zaradi izvedbe postopkov za nadomestitev èlana obèinskega sveta .
(ZA 11, PROTI 0)

10. toèka
Predlog statutarnega sklepa
Do sprejema statuta, do ureditve posameznih zadev s splošnimi akti in do vzpostavitve obèinske uprave
je potrebno za nemoteno delovanje Obèine Šmarješke Toplice vzpostaviti zaèasne pravne okvirje, da ne
bi prišlo do pravne praznine.
V ta namen so èlani obèinskega sveta s sklicem seje prejeli predlog statutarnega sklepa.
Obèinski svet je brez razprave sprejel
STATUTARNI SKLEP
o delovanju Obèine Šmarješke Toplice do sprejema statuta obèine.
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
( ZA 11, PROTI 0 )

11. toèka
Razno
Na 1. seji Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice je bilo dogovorjeno, da bodo
potekale seje obèinskega sveta zadnji torek v mesecu ob 18. uri.
Županja se je èlanom obèinskega sveta zahvalila za sodelovanje ter zakljuèila konstitutivno sejo
Obèinskega sveta Obèine Šmarješke Toplice ob 20. uri.
Številka: 041-3/2006
Datum: 1.12.2006
Predsedujoèi
Vladimir Petroviè

Zapisala
Renata Majcen

Županja
mag. Bernardka Krnc

