OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

OSNUTEK ZAPISNIKA
OBČINSKI SVET
Številka: 032-8/2018-1
Datum: 10.12.2018
Z A P I S N I K
1. redne (konstitutivne ) seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila v
PONEDELJEK, dne 10.12.2018, ob 17.30 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina
PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alenka Lukač Segulin,
Gregor Mihelj, Igor Šiškovič, Tanja Zonta, dr. Matej Skočaj Matej Dodič, Irena Stropnik,
Peter Valenčič, dr. Valter Fabjančič, Vasja Ivančič, Peter Boršić, Martina Babuder in Saša
Likavec Svetelšek
OPRAVIČENO ODSOTNI:
OSTALI PRISOTNI: Andrej Bolčič – direktor občinske uprave, občinska uprava: Ester
Renko
POROČEVALCI: Maja Korošec - predsednica občinske volilne komisije
Mediji: Lea Kalc Furlanič - Primorske novice
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine. Člane občinskega sveta se seznani, da se seje
snemajo.
Novoizvoljeni člani sveta se pred začetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne
komisije občine Hrpelje-Kozina o izvolitvi in osebnim dokumentom.
V skladu z 8. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
98/2015) prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga
na predlog najstarejšega člana sveta določi svet.
Predsedujoči predstavi naslednji DNEVNI RED konstitutivne seje:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
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2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in poročilo o
izidu volitev župana občine Hrpelje-Kozina
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in občinskega svetnika ter
prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI)
8. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor
O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet v skladu s 7. točko Poslovnika občinskega
sveta ne razpravlja in ne odloča .
___

K1)

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta

Na podlagi predloženih Potrdil o izvolitvi predsedujoči ugotovi, da se je seje udeležilo 13
novoizvoljenih članov občinskega sveta.

K2) Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in poročilo o
izidu volitev župana občine Hrpelje-Kozina
Občinska volilna komisija je dne 21.11.2018 sprejela Poročilo Občinske volilne komisije
Občine Hrpelje-Kozina o izidu volitev v Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina št. 0411/2018-164 in Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hrpelje-Kozina št. 041-1/2018-163.
Predsednica občinske volilne komisije Občine Hrpelje-Kozina ga. Maja Korošec predstavi
poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana, ki so bile dne 18.11.2018.
K3) Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
Zakon o lokalni samoupravi v sedmem odstavku 15.b člena določa, da občinski svet na 1. seji
najprej imenuje 3 člansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Poslovnika občinskega
sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 98/2015) občinski svet izmed navzočih
članov najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana.
Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi občinskemu svetu predlaga
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Na podlagi
poročila Občinske volilne komisije (OVK) tričlanska komisija predlaga občinskemu svetu
odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov
kandidatur ter kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov občinskega sveta.
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S strani predsedujočega je bil podan predlog kandidatov, ki je bil usklajen na sestanku
nosilcev kandidatnih list. Pripomb in drugih predlogov ni bilo.

Na glasovanje je bil predlagan naslednji predlog SKLEPA o imenovanju
Mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
1) V mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, se imenuje komisijo v naslednji
sestavi:
- za predsednika:
- za člana:
- za člana:

dr. Valter Fabjančič
Vasja Ivančič
Matej Dodič
2.

Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
Po imenovanju mandatne komisije je predsedujoči le-to pozval, da opravi pregled potrdil o
izvolitvi in poročila o izvolitvi občinskega sveta in župana občine Hrpelje-Kozina.
Seja je bila prekinjena ob 17:35 uri.
Seja se nadaljuje ob 17:40 uri.
Prosotnih je 13 novoizvoljenih članov občinskega sveta.
K4) Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Imenovana tričlanska komisija za potrditev članov občinskega sveta na podlagi poročila
Občinske volilne komisije Občine Hrpelje-Kozina (OVK) in potrdil o izvolitvi, izdanih s
strani OVK; pregleda, kateri kandidati so izvoljeni za člane občinskega sveta ali
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.
Predsednik mandatne komisije je podal poročilo komisije. Vsak kandidat in predstavnik
kandidature oz. liste kandidatov ima, v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, pravico vložiti
pritožbo na občinski svet in sicer do začetka prve seje občinskega sveta. Taka pritožba ni bila
podana.
Na podlagi 9. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, mandate članov
občinskega sveta potrditi svet, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini
in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur in kandidatnih list.
Predsednik komisije predlaga, da bi Svet odločal skupaj o potrditvi mandatov, v skupnem
predlogu in ne po posameznem članu, s čimer se svetniki strinjajo.
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Komisija predlaga, da se potrdi mandate vsem 13 novoizvoljenim članom OS.

Na glasovanje je bil predlagan naslednji predlog SKLEPA:
1) Potrdi se mandat članom Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina po seznamu
Občinske volilne komisije Občine Hrpelje-Kozina, za obdobje 2018-2022, in
sicer:
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.

Ime in priimek
Peter Valenčič
Dr. Valter Fabjančič
Martina Babuder
Igor Šiškovič
Peter Boršić

Datum
rojstva
30.6.1965
27.6.1973
13.1.1966
6.8.1973
4.1.1973

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Irena Stropnik
Gregor Mihelj
Saša Likavec Svetelšek
Matej Dodič
Vasja Ivančič
Tanja Zonta
Dr. Matej Skočaj
Alenka Lukač Segulin

31.03.1959
25.03.1971
9.3.1965
5.2.1986
4.11.1985
26.1.1981
6.8.1984
1.8.1981

Bivališče
Javorje 51/c
Povžane 3/c
Slivje 1/b
Povžane 1/b
Hrpelje,
Slavniška
cesta 5
Rodiška cesta 13
Rodik 3d
Vodovodna ulica 13
Ritomeče 9
Dolinska ulica 4
Nasirec 16
Hotična 1/b
Velike Loče 2

2) S tem je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina konstituiran.
3) Članom Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina za mandatno obdobje 20142018 z dnem 10.12.2018 preneha mandat. S prenehanjem mandata članov sveta,
preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih
telesih sveta.
4. Ta sklep velja takoj.

Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K5)

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

V skladu s 15. členom Zakona o lokalni samoupravi in 9. členom Poslovnika občinskega
sveta Občine Hrpelje – Kozina tričlanska komisija za potrditev mandatov članov občinskega
sveta in ugotovitev izvolitve župana, na podlagi poročila Občinske volilne komisije Občine
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Hrpelje-Kozina (OVK) in potrdil o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu OHK tudi
odločitev o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.

Predsednik mandatne komisije je podal poročilo. Pove, da zoper poročilo občinske volilne
komisije, ki se nanaša na izvolitev župana (z dne 18.11.2018) ni bila vložena nobena pritožba.
Komisija zato ugotavlja, da je bila v prvem krogu volitev za župana, dne 18.11.2018,
izvoljena Saša Likavec Svetelšek, rojena 9.3.1965, stanujoča na Kozini, Vodovodna ulica 13,
6240 Kozina.
Predsedujoči ugotovi, da je na podlagi poročila mandatne komisije za županjo izvoljena Saša
Likavec Svetelšek.
Na glasovanje je bil predlagan naslednji predlog SKLEPA:
1) Ugotovi se, da je bila Saša Likavec Svetelšek, rojena 9.3.1965, stanujoča na Kozini,
Vodovodna ulica 13, 6240 Kozina, izvoljena za županjo Občine Hrpelje-Kozina za
obdobje 2018-2022.
2. Ta sklep velja takoj.
___
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K6) Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in občinskega svetnika ter
prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina
Predsedujoči povabi k besedi dosedanjo in novoizvoljeno županjo Sašo Likavec Svetelšek.
Županja poda ustno izjavo na zapisnik, da sprejema funkcijo županje Občine Hrpelje-Kozina
za mandatno obdobje 2018-2022.
Glede na to, da je bil novoizvoljeni županji potrjen tudi mandat članice občinskega sveta, v
skladu s 37. a oz. 37. b členom Zakona o lokalni samoupravi, pa funkcija županje ni
združljiva s funkcijo članice občinskega sveta , novoizvoljeni županji preneha mandat članice
občinskega sveta , če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo županje.
Predsedujči predlaga, da občinski svet sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članice občinskega sveta ter o seznanitvi občinske volilne komisije , ki bo izvedla postopek za
potrditev mandata naslednjemu kandidatu z istoimense liste kandidatov.

Na glasovanje je bil predlagan naslednji predlog UGOTOVITVENI SKLEP:
5

1. Saši Likavec Svetelšek, rojena 9.3.1965, stanujoča na Kozini, preneha mandat
članice občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, zaradi nezdružljivosti funkcije
županje Občine Hrpelje-Kozina, ki ni združljiva s funkcijo članice občinskega sveta.
2. Občinsko volilno komisijo se pozove, da ugotovi, na katerega kandidata iz liste SD
preide mandat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina, ki bo nadomestil go.
Sašo Likavec Svetelšek, ki je sprejela funkcijo županje Občine Hrpelje-Kozina.
3.Ta sklep velja takoj.
Glasovanje: Navzočih je bilo 13 članov OS
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K7) Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI)
V skladu z 11. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS,
št. 98/2015), novo konstituiran svet najprej izmed svojih članov imenuje Komisijo za
mandatna vprašanja volitve in imenovanja, kot svoje stalno delovno telo, ki šteje pet članov.
Novoizvoljeni člani občinskega sveta so bili z vabilom pozvani, da predlagajo kandidate za
Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI). Naloge
KMVI so opredeljen v Poslovniku OS.
Prispel je predlog za imenovanje komisije s strani svetnice Irene Stropnik, ki je bil usklajen na
sestanku nosilcev kandidatnih list.
Na glasovanje je bil predlagan naslednji predlog SKLEPA:
1) Imenuje se Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v naslednji
sestavi :
- za predsednika:
Matej Dodič
- za člana:
Dr. Matej Skočaj
- za člana:
Peter Boršić
- za člana:
Dr. Valter Fabjančič
- za člana:
Peter Valenčič

2.Ta sklep velja takoj.
Imenovana županja ne glasuje.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
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K8)

Slovesna zaprisega župana in njegov pozdravni nagovor

Novoizvoljena županja je dala slavnostno zaprisego, ki se glasi:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljala v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije in Občine Hrpelje – Kozina. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnala vestno
in odgovorno v korist in za blaginjo občank in občanov.«
Županja seznani občinski svet, da bo Irena Stropnik opravljala funkcijo podžupaNJE občine
Hrpelje-Kozina za mandatno obdboje 2018-2022.

Seja je bila zaključena ob 19:10 uri.
Zabeležila: Ester Renko

PREDSEDUJOČI
Irena Stropnik
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