OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 2. redni seji, dne 20.11.2014, sprejel
ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 22.10.2014,
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, Matija Rom.
Uvodoma je predsedujoči pozdravil vse prisotne in ugotovil, da se je seje udeležilo 22 od skupno
24 novo izvoljenih članov občinskega sveta. Odsotna sta bila: Branislav Adlešič (opr.) in Henček
Kosec.
Ker je bila na seji navzoča večina novo izvoljenih članov občinskega sveta, je predsedujoči
ugotovil, da je svet sklepčen in je pričel z delom.
Seji so prisostovali tudi: predsednica in člani Občinske volilne komisije občine Črnomelj,
predsednik in namestnica predsednika Posebne občinske volilne komisije občine Črnomelj,
novinarji in občinska uprava.
Razprave na dnevni red ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov.
2. Poročila občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije o izidu volitev v
občinski svet in izidu volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije.
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 županje.
K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI
Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.
K točki 2:
POROČILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE IN POSEBNE OBČINSKE VOLILNE
KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET IN IZIDU VOLITEV ŽUPANA
Člani sveta so z gradivo za sejo prejeli poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine
Črnomelj, ki so bile 5.10.2014, poročilo o izidu volitev župana v občini Črnomelj, ki so bile
5.10.2014 in poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v
občini Črnomelj, ki so bile 5.10.2014.
Predsedujoči je k besedi povabil predsednico Občinske volilne komisije občine Črnomelj.
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Darinka Plevnik, predsednica Občinske volilne komisije občine Črnomelj je povzela poročilo
občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta občine Črnomelj, ki so bile
5.10.2014 in poročilo o izidu volitev župana v občini Črnomelj, ki so bile 5.10.2014.
K besedi je predsedujoči povabil tudi predsednika Posebne občinske volilne komisije občine
Črnomelj.
Alojz Poljšak, predsednik Posebne občinske volilne komisije občine Črnomelj je predstavil
poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini
Črnomelj, ki so bile 5.10.2014 ter novo izvoljeni županji in članom občinskega sveta v svojem
imenu v imenu članov komisije čestital in zaželel uspešno delo.
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev v občinski svet, ki so bile dne 5.10.2014 in poročilom občinske volilne komisije o
izidu volitev župana v občini Črnomelj, ki so bile 5.10.2014 ter s poročilom posebne občinske
volilne komisije o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, ki so
bile 5.10.2014.
K točki 3:
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE
Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli predlog kandidatov za članstvo v navedeni komisiji.
Razprave na predlog kandidatov ni bilo.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o imenovanje komisije.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj imenuje tri člansko komisijo za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje (mandatno komisijo) v naslednji sestavi:
– Samer Khalil - za predsednika
– Štefan Misja - za člana
– Boris Grabrijan - za člana.
Ker je naloga mandatne komisije, da na podlagi poročil in potrdil o izvolitvi občinske volilne
komisije pregleda kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu
svetu odločitve o morebitnih pritožbah, ki so jih na občinski svet zoper odločitev občinske
volilne komisije vložili kandidati za člane občinskega sveta in predstavniki kandidatur oziroma list
kandidatov in predlaga potrditev mandatov za člane občinskega sveta, je predsedujoči predlagal
15-minutni odmor.
Člani mandatne komisije so med tem časom pregledali poročila in potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta.
Po odmoru, ki je trajal od 16.20 do 16.35 ure in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 22 članov
sveta, se je nadaljevalo zasedanje sveta.
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K točki 4:
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA
Predsedujoči je k besedi povabil predsednika mandatne komisije.
Samer Khalil je podal naslednje ugotovitve komisije: Komisija za potrditve mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje v sestavi: Khalil Samer – predsednik, Misja
Štefan - član in Grabrijan Boris – član je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije občine
Črnomelj o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Črnomelj št. 041-19/2014-15, z dne
8.10.2014 in Poročilo Posebne občinske volilne komisije občine Črnomelj o izidu volitev za člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj št. 041-10/2014-58, z dne
5.10.2014 ter vsa potrdila o izvolitvi za člane občinskega sveta, ki sta jih izdali Občinska volilna
komisija občine Črnomelj in Posebna občinska volilna komisija občine Črnomelj in so jih
novoizvoljeni člani predložili pred začetkom seje.
Na podlagi navedenih poročil in potrdil o izvolitvi je mandatna komisija ugotovila, da so volitve
potekale v skladu s predpisi in 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. 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 (Khalil Samer, Želježnjak Anica, Adlešič
Branislav, Misja Štefan, mag. Beličič Andrej, Štukelj Ivanka, Aupič Cvetka, Malešič Lidija, Veselič
Jože, Perko Leopold, Puhek Alojz, Ivanušič Franc, Švajger Andreja, Hudelja Nataša, Radojčič
Mira, Perušič Janez, Vrtin Zdenka, Grabrijan Boris, Čemas Stjepanovič Mojca, Kocjan Maja,
Rom Matija, Starešinič Stanislav, Jankovič Tončka, Kosec Henček).
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Potrdijo se mandati naslednjih članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih volitvah v
Občinski svet občine Črnomelj dne, 5.10.2014: Khalil Samer, Želježnjak Anica, Adlešič Branislav,
Misja Štefan, mag. Beličič Andrej, Štukelj Ivanka, Aupič Cvetka, Malešič Lidija, Veselič Jože,
Perko Leopold, Puhek Alojz, Ivanušič Franc, Švajger Andreja, Hudelja Nataša, Radojčič Mira,
Perušič Janez, Vrtin Zdenka, Grabrijan Boris, Čemas Stjepanovič Mojca, Kocjan Maja, Rom
Matija, Starešinič Stanislav, Jankovič Tončka, Kosec Henček.
K točki 5:
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN ODLOČANJE O MOREBITNIH PRITOŽBAH
KANDIDATOV ZA ŽUPANA TER UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANJE
Predsedujoči je k besedi povabil predsednika mandatne komisije.
Samer Khalil je podal naslednje ugotovitve komisije: Komisija za potrditve mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje v sestavi: Khalil Samer - predsednik, Misja
Štefan - član in Grabrijan Boris – član je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije občine
Črnomelj o izidu volitev župana v občini Črnomelj št. 041-21/2014-24 z dne 8.10.2014 ter
potrdilo o izvolitvi za županjo, ki ga je Občinska volilna komisija občine Črnomelj izdala
novoizvoljeni županji in ga je predložila pred začetkom seje.
Na podlagi navedenega poročila in potrdila o izvolitvi je mandatna komisija ugotovila, da so
volitve potekale v skladu s predpisi in da zoper odločitev občinske volilne komisije, ki bi lahko
vplivala na izvolitev županje, do pričetka prve seje, ni bila na občinski svet vložena nobena
pritožba kandidata ali predstavnika kandidature. Mandatna komisija občinskemu svetu predlaga,
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da sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi županje, in sicer, da je na rednih volitvah dne, 5.10.2014,
za županjo občine Črnomelj izvoljena Mojca Čemas Stjepanovič, rojena 3.7.1960, stanujoča
Kanižarica 21c, Črnomelj.
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj ugotavlja, da je bila na rednih volitvah dne, 5.10.2014 za županjo
Občine Črnomelj izvoljena Mojca Čemas Stjepanovič, Črnomelj.
Predsedujoči je ugotovil, da je bila županja Mojca Čemas Stjepanovič izvoljena tudi za članico
občinskega sveta. Ker funkcija županje skladno s 37. b členom Zakona o lokalni samoupravi ni
združljiva s funkcijo članice občinskega sveta, je zaprosil županjo Mojco Čemas Stjepanovič, da
poda izjavo o sprejemu funkcije.
Županja Mojca Čemas Stjepanovič je podala izjavo, da sprejema mandat županje.
Na podlagi izjave županje Mojce Čemas Stjepanovič in v skladu s peto alineje prvega odstavka
37.a člena Zakona o lokalni samoupravi je predsedujoči predlagal občinskemu svetu, da sprejme
naslednji ugotovitveni sklep: »Občinski svet občine Črnomelj ugotavlja, da je Mojci Čemas
Stjepanovič z izvolitvijo in nastopom funkcije županje Občine Črnomelj, prenehal mandat članice
občinskega sveta občine Črnomelj na podlagi pete alineje prvega odstavka 37. a člena Zakona o
lokalni samoupravi. O tej ugotovitvi se obvesti občinska volilna komisija.«
Razprave ni bilo.
Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj ugotavlja, da je Mojci Čemas Stjepanovič z izvolitvijo in
nastopom funkcije županje Občine Črnomelj, prenehal mandat članice občinskega sveta občine
Črnomelj na podlagi pete alineje prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi. O tej
ugotovitvi se obvesti občinska volilna komisija.
Sledil je protokolarni del seje.
Predsedujoči je h govornici povabil novo izvoljeno županjo, Mojco Čemas Stjepanovič, ki je
prebrala slovesno prisego in jo podpisala. V nadaljevanju je nagovorila prisotne.
Predsedujoči se je zahvalil županji in zaključil prvo sejo občinskega sveta.
Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 16.55 uri.
Zapisala:
Antonija Hiti, l.r.

Predsedujoči:
Matija Rom, l.r.

Številka: 900-78/2014-13
Datum: 20.11.2014
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