ZAPISNIK
1. (konstitutivne) redne seje Občinskega sveta, ki je bila 11. 11. 2010, s pričetkom ob
18. uri, v gasilski sejni sobi v Starem trgu
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Branko Troha
2. Martina Šumrada
3. Marko Gorše
4. Maja Zupančič
5. Boris Hribar
6. Branka Palčič
7. Slavica Čuk
8. Stanislav Pavlič
9. Viktor Prosenc
10. Janez Sterle
11. Zdenko Truden
12. Jakob Levec
13. Janja Mlakar
14. Stanislav Sterle
OSTALI PRISOTNI:
1. Občinska uprava:
- Bogdan Zevnik
- Nataša Zbašnik
- Daliborka Radovanovič Jenc
3. Občinska volilna komisija:
- Ivanka Mihelčič
- Branko Oblak
- Marija Forjanič
- Darko Mlakar
4. Anton Nahtigal
5. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
Opravičeni: /
Sejo je začel direktor občinske uprave Bogdan Zevnik. Pozdravil je vse prisotne in predal
besedo najstarejši članici Občinskega sveta ga. Branki Palčič.
Branka Palčič je pozdravila vse prisotne. Kot najstarejša članica Občinskega sveta je
predlagala, da občinski svet vodi g. Branko Troha.
Občinski svet je predlog podprl soglasno.
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Branko Troha je pozdravil prisotne ter prebral naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije
a) potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta
b) ugotovitveni sklep o izvolitvi župana
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K 2. točki:
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
Poročilo je predstavila članica občinske volilne komisije ga. Ivanka Mihelčič.
K 3. točki:
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP št. 1:
V Mandatno komisijo Občine Loška dolina za pregled prispelih pritožb in
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta se
imenujejo
naslednji člani: Zdenko Truden, Marko Gorše in Jakob Levec
Sklep je bil soglasno sprejet

Branko Troha je sejo prekinil za 5 min, da se je lahko sestala mandatna komisija. Seja se je
nadaljevala ob 18.14 uri.

K 4. točki:
Poročilo mandatne komisije
Poročilo mandatne komisije je predstavil Zdenko Truden.
K 4. a točki:
Potrditev mandatov novoizvoljenim članom Občinskega sveta
Predsednik mandatne komisije Zdenko Truden je predstavil poročilo komisije:
Mandatna komisija je na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi
pregledala kateri kandidati so bili izvoljeni za člane Občinskega sveta. Mandatna komisija
ugotavlja, da so mandati novoizvoljenih članov usklajeni s poročilom in potrdili o izvolitvi ter,
da niso bile vložene pritožbe kandidatov za člane Občinskega sveta oziroma predstavnikov
kandidatnih list in zato predlaga potrditev mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta.
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Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 2:
Občinski svet Občine Loška dolina na predlog Mandatne komisije potrjuje
mandate naslednjim novoizvoljenim članom Občinskega sveta:
Branko Troha
Martina Šumrada
Marko Gorše
Maja Zupančič
Boris Hribar
Branka Palčič
Slavica Čuk
Stanislav Pavlič
Viktor Prosenc
Janez Sterle
Zdenko Truden
Jakob Levec
Janja Mlakar
Stanislav Sterle
Sklep je bil soglasno sprejet

K 4. b točki:
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana
Predsednik mandatne komisije Zdenko Truden je predstavil poročilo komisije:
Mandatna komisija je na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi
župana pregledala, kateri kandidat je bil izvoljen za župana ter ugotavlja, da ni bila vložena
pritožba drugega kandidata za župana oziroma predstavnika kandidature. Mandatna komisija
ugotavlja, da je bil dne 24.10.2010 za župana izvoljen g. Janez Komidar, ki je podal pisno
izjavo, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 3:
Občinski svet Občine Loška dolina ugotavlja, da je bil g. Janez Komidar,
roj. 22. 11. 1962, stanujoč Nadlesk 34, 1386 Stari trg pri Ložu, na lokalnih
volitvah dne 24. 10. 2010, izvoljen za župana občine Loška dolina
Sklep je bil soglasno sprejet
Branko Troha je čestital novoizvoljenemu županu, zahvalil pa se je tudi dosedanjemu županu
g. Janezu Sterletu za desetletno delo na občini.
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K 5. točki:
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Branko Troha je podal uvodno obrazložitev.
V poslovniku in statutu je predvideno imenovanje komisije na prvi seji občinskega sveta po
volitvah. Na koordinaciji oziroma sestanku nosilcev kandidatnih list, ki je bil sklican dne
02.11.2010 ni bilo doseženo soglasje za imenovanje pet članske komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, zato je bil sklenjen dogovor, da se podajo pisni predlogi
glede imenovanja članov.
Pisno sta prispela dva predloga in sicer:
- predlog svetniške skupine SD, ki predlaga naslednje člane:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakob Levec – predsednik
Slavica Čuk – članica
Boris Hribar – član
Zdenko Truden – član
Branko Troha – član

- predlog svetniške skupine SDS Loška dolina, ki predlaga naslednje člane:
1.
2.
3.
4.
5.

Marko Gorše - predsednik
Slavica Čuk – članica
Boris Hribar – član
Branko Troha – član
Jakob Levec – član

Branko Troha je odprl razpravo.
Zdenko Truden: povedal je, da podpira predlog svetniške skupine SD, ker meni da je
utemeljen po številu glasov in da je v njem zajeto vse o čemur se lahko pozicija in opozicija
med sabo dogovarjata. To pomeni, da ima v sestavi tri člane tako imenovana pozicija in dva
člana opozicija. Upa, da bo predlog podprt tudi iz strani drugih, predvsem zaradi pravičnega
in poštenega skupnega delovanja v naslednjih štirih letih.
Slavica Čuk: je najprej čestitala novoizvoljenemu županu in vsem občinskim svetnikom.
Povedala je, da je predlog SD utemeljen z številom glasov, ki so jih dobile posamezne liste
na lokalnih volitvah. Meni, da je to eno od osnovnih pravil demokracije, da je treba voljo
volivcev spoštovati dlje kot samo na sam dan volitev in zato pričakuje, da bo predlog SD
dobil podporo vseh občinskih svetnikov.
Stanislav Pavlič je najprej pozdravil vse prisotne. Povedal je, da predlog, ki ga podaja
svetniška skupina SDS, deli svetnike na dve strani, tako imenovane »vaše in naše« in ne na
leve in desne. Politika se je vedno delila na levico in desnico. Če občinski svet zavrača
možnost opozicije, da ima v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vsaj tista
dva člana, ki sta bila nedvomno potrjena z več glasovi, meni da bo sodelovanje že na prvi
seji težko.
Po končani razpravi je predsedujoči predlagal glasovanje o obeh predlogih.
Za predlog SD je glasovalo 5 članov za in 9 članov proti, zato predlog ni bil izglasovan.
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Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 4:
V skladu z določbo 12. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška
dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 64), se v komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo naslednji člani
Občinskega sveta:
1. Marko Gorše - predsednik
2. Slavica Čuk - članica
3. Boris Hribar - član
4. Branko Troha - član
5. Jakob Levec - član
Sklep je bil sprejet (9 glasov za in 5 glasov proti)

Po končanem dnevnem redu je predsedujoči predal besedo novoizvoljenemu županu
g. Janezu Komidarju.

Janez Komidar je pozdravil vse prisotne ter vse občanke in občane občine Loška dolina.
Čestital je novoizvoljenim članom Občinskega sveta občine Loška dolina.
Povedal je, da so se volitve zaključile v enem dnevu, čaka pa nas delo štiriletnega obdobja.
Od občinskega sveta pričakuje, da bo deloval konstruktivno, odgovorno pa tudi preudarno.
Ta tri načela so tista katerih se namerava v štiriletnem obdobju držati. Glede na to, da pozna
sestavo občinskega sveta, pričakuje iz njihove strani polno podporo in polno sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 18.30
Župan
Janez Komidar

Pripravila:
Nataša Zbašnik
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