OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 2. redni seji, dne 3. 1. 2019 sprejel
ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 20. 12. 2018,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri
Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj je prvo sejo Občinskega sveta
občine Črnomelj vodil najstarejši član sveta, Štefan Misja.
Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne in ugotovil, da se je seje udeležilo vseh 24 novo
izvoljenih članov občinskega sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Seji so prisostovali tudi: predsednica Občinske volilne komisije občine Črnomelj, predsednik Posebne
občinske volilne komisije občine Črnomelj, novinarji in občinska uprava.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov.
2. Poročila Občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Črnomelj in o izidu volitev župana v Občini Črnomelj ter Poročilo Posebne občinske
volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov občinskega sveta.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za župana ter
ugotovitev izvolitve župana.
K točki 1:
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVO IZVOLJENIH ČLANOV
Prisotnost štiriindvajsetih novo izvoljenih članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ČRNOMELJ O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ČRNOMELJ IN O IZIDU VOLITEV ŽUPANA V OBČINI ČRNOMELJ TER POROČILO
POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ČRNOMELJ O IZIDU VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA
SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI
Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli Poročila Občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu
volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj številka 041-25/2018 z dne 21.11.2018 in o izidu
volitev župana v Občini Črnomelj številka 041-26/2018 z dne 5.12.2018 ter Poročilo Posebne
občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika
romske skupnosti številka 041-5/2018 z dne 18.11.2018.
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Predsedujoči je k besedi povabil predsednico Občinske volilne komisije občine Črnomelj, Darinko
Plevnik, katera je prisotnim predstavila Poročilo Občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu
volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 21.11.2018 in Poročilo o izidu volitev župana
v Občini Črnomelj z dne 5.12.2018.
K besedi je predsedujoči povabil tudi predsednika Posebne občinske volilne komisije občine
Črnomelj, Alojza Poljšaka, kateri je v kratkem povzel Poročilo Posebne občinske volilne komisije
občine Črnomelj o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti z dne
18.11.2018.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil s Poročilom o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Črnomelj z dne 21.11.2018, s Poročilom o izidu volitev župana v občini Črnomelj z dne
5.12.2018 in s Poročilom o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti z
dne 18.11.2018.
K točki 3:
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB IN PRIPRAVO PREDLOGA
POTRDITVE MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli predlog kandidatov za članstvo v navedeni komisiji.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet imenuje tri člansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana (mandatno komisijo) v naslednji sestavi:
 Janez Perušič – predsednik
 Nataša Hudelja – članica
 Dubravko Čengija – član.
Ker je naloga mandatne komisije, da na podlagi poročil volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda
kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah, ki so
jih na svet zoper odločitev občinske volilne komisije vložili kandidati in predstavniki kandidatur
oziroma list kandidatov in predlaga potrditev mandatov za člane sveta, je predsedujoči odredil 15 minutni odmor.
Člani mandatne komisije so med tem časom pregledali poročila in potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta ter poročilo in potrdilo o izvolitvi župana.
Po odmoru, ki je trajal od 16.20 do 16.30 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 24 članov sveta, se
je nadaljevalo zasedanje sveta.
K točki 4:
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Predsedujoči je k besedi povabil predsednika mandatne komisije.
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Janez Perušič je podal naslednje ugotovitve komisije: Komisija za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o
izidu volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj št. 041-25/2018 z dne 21.11.2018 in Poročilo
o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj št. 0415/2018-85 z dne 18.11.2018 ter vsa potrdila o izvolitvi za člane občinskega sveta, ki sta jih izdali
Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija in so jih novoizvoljeni člani predložili
pred začetkom seje. Na podlagi navedenih poročil in potrdil o izvolitvi je mandatna komisija
ugotovila:
 da zoper odločitev občinske volilne komisije, ki bi lahko vplivala na potrditev mandatov, do
pričetka prve seje ni bila na občinski svet vložena nobena pritožba kandidata, predstavnika
kandidature oziroma list kandidatov,
 da nobeden od mandatov članov občinskega sveta ni sporen,
 da so volitve potekale v skladu s predpisi.
Mandatna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o potrditvi mandatov članom
občinskega sveta in sicer tako, da skupaj odloči o potrditvi vseh mandatov, ki niso sporni. Komisija
predlaga občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep: Občinski svet občine Črnomelj na podlagi
Poročila občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj št. 04125/2018 z dne, 21.11.2018 in Poročila posebne občinske volilne komisije o izidu volitev člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti št. 041-572018-85 z dne, 18.11.2018 ter
predloženih potrdil o izvolitvi potrdi mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta
občine Črnomelj: Čengija Dubravko, Birkelbach Jaka, Kump Bernarda, Kmetič Škof Tatjana, Barič
Matjaž, Fabjan Vesna, Kavčič Samo, Kocjan Maja, Misja Štefan, Ivanušič Franc, Bosanac Zalka, Perko
Leopold, Hudelja Nataša, Radojčič Mira, Mravinec Marko, Banovec Matej, Brula Anton, Špec Zoran,
Perušič Janez, Butala Renata, Čemas Stjepanovič Mojca, Fabjan Andrej, Lamut Tadeja, Kosec Henček.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj na podlagi Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov
Občinskega sveta občine Črnomelj št. 041-25/2018 z dne 21.11.2018 in Poročila Posebne občinske
volilne komisije o izidu volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti št. 041572018-85 z dne 18.11.2018 ter predloženih potrdil o izvolitvi potrdi mandate naslednjim članicam
in članom občinskega sveta občine Črnomelj: Čengija Dubravko, Birkelbach Jaka, Kump Bernarda,
Kmetič Škof Tatjana, Barič Matjaž, Fabjan Vesna, Kavčič Samo, Kocjan Maja, Misja Štefan, Ivanušič
Franc, Bosanac Zalka, Perko Leopold, Hudelja Nataša, Radojčič Mira, Mravinec Marko, Banovec
Matej, Brula Anton, Špec Zoran, Perušič Janez, Butala Renata, Čemas Stjepanovič Mojca, Fabjan
Andrej, Lamut Tadeja, Kosec Henček.
K točki 5:
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN ODLOČANJE O MOREBITNIH PRITOŽBAH KANDIDATOV ZA
ŽUPANA TER UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Predsedujoči je k besedi povabil predsednika mandatne komisije.
Janez Perušič je podal naslednje ugotovitve komisije: Komisija za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o
izidu volitev župana v občini Črnomelj št. 041-26/2018 z dne 5.12.2018 ter potrdilo o izvolitvi za
župana, ki ga je občinska volilna komisija izdala novoizvoljenemu županu in ga je predložil pred
začetkom seje. Na podlagi navedenega poročila in potrdila o izvolitvi je mandatna komisija
ugotovila:
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da zoper odločitev občinske volilne komisije, ki bi lahko vplivala na izvolitev župana, do pričetka
prve seje ni bila na občinski svet vložena nobena pritožba kandidata ali predstavnika
kandidature in mandat ni sporen,
da so volitve potekale v skladu s predpisi.

Mandatna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme naslednji sklep: Občinski svet Občine
Črnomelj na podlagi Poročila o izidu volitev župana v Občini Črnomelj št. 041-26/2018 z dne
5.12.2018 in Potrdila o izvolitvi za župana Občine Črnomelj št. 041-26/2018-20 z dne 5.12.2018,
ugotavlja, da je za župana Občine Črnomelj izvoljen Andrej Kavšek, Črnomelj.
Razprave ni bilo.
S 24 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj na podlagi Poročila o izidu volitev župana v Občini Črnomelj št. 04126/2018 z dne 5.12.2018 in Potrdila o izvolitvi za župana Občine Črnomelj št. 041-26/2018-20 z dne
5.12.2018 ugotavlja, da je za župana Občine Črnomelj izvoljen Andrej Kavšek, Črnomelj.
Sledil je protokolarni del seje.
Predsedujoči je h govornici povabil novo izvoljenega župana, Andreja Kavška, ki je prebral in
podpisal slovesno prisego ter nagovoril prisotne.
Predsedujoči se je zahvalil županu in zaključil prvo sejo občinskega sveta.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 16.45.

Zapisala:
Antonija Hiti, l.r.

Predsedujoči:
Štefan Misja, l.r.

Številka: 900-119/2018
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