Številka: 01101-9/2010-11
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010

ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
ki je bila v četrtek, 4. novembra 2010, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba.
PRISOTNI: novoizvoljeni župan Milan Turk in novoizvoljeni člani občinskega sveta: Katjuša Bizjak, Ada
Filipič, Tjaša Frelih, Karmen Gerbec, Marija Osvald, Barbara Pavlin, Polona Žigon, Jožef Batistič, Darjo
Fornazarič, Radoš Frančeškin, Bogdan Kragelj, Klavdij Lasič, Aljoša Makovec, Humbert Zvonko Mavrič,
Borut Šinigoj, Dragan Valenčič.
UPRAVIČENO ODSOTNI: ni bilo.
OBČINSKA UPRAVA: Dušan Bremec – tajnik občine, Tatjana Bone – višja svetovalka za finance in
gospodarstvo, Mateja Mislej – finančnik VII/2, Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Kristina Kozar – svetovalka za področje glavne pisarne, Regina Dragoljević – strokovna sodelavka VII/1
za gospodarstvo in upravno pravne zadeve, Igor Uršič – višji svetovalec za gospodarske javne službe, Mitja
Černe – referent za komunalne zadeve, Anita Manfreda – višja svetovalka za projekte, Nataša Bratuž –
dokumentalist VII/1.
DRUGI PRISOTNI: Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno obdobje 2010 2014, predstavniki medijev.
V skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče
prejšnji župan, vodi pa jo najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega
člana določi občinski svet. Na podlagi slednjega je sejo vodil svetnik Humbert Zvonko Mavrič.
Predsedujoči je predlagal spremembe in dopolnitve dnevnega reda:
Dodatna točka: na mesto 6. točke dnevnega reda uvrsti točka: Ugotovitveni sklep občinske volilne
komisije in potrditev mandata svetniku Bogdanu Kraglju, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo.
Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in ugotovitev izvolitve župana
3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov svetnikom in županu
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije in potrditev mandata svetniku Bogdanu Kraglju
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Predstavitveni nagovor župana
1. točka dnevnega reda
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Predsedujoči občinskega sveta, svetnik Mavrič, je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil
prisotnost novoizvoljenih članov občinskega sveta.
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2. točka dnevnega reda
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET IN
UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Predsedujoči je dal besedo predsedniku občinske volilne komisije.
Predsednik občinske volilne komisije, Bojan Durnik, je podal poročilo občinske volilne komisije o
izidu volitev v občinski svet in ugotovitev izvolitve župana (priloga 1).
3. točka dnevnega reda
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV SVETNIKOM IN
ŽUPANU
Predsedujoči občinskega sveta, svetnik Mavrič, je podal obrazložitev. V skladu z 11. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, novo konstituiran občinski svet na svoji prvi seji izmed
navzočih svetnikov imenuje mandatno komisijo za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitev izvolitve
župana. Komisijo sestavljajo po en predstavnik iz vsake liste, ki ima mandat v občinskem svetu. Kandidate
predlagajo prvoizvoljeni na svetniški listi. Občinski svet na konstitutivni seji glasuje o kandidatni listi. Če
lista ni izvoljena, se glasuje o vsakem kandidatu posebej. Člani mandatne komisije izmed sebe imenujejo
predsednika komisije, ki vodi njeno delo.
Podal je predlog, da bo mandatna komisija sestavljena iz prvoizvoljenih na svetniški listi.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Svetnik Turk je predlagal, da se na mesto člana, ki pripada Listi Milana Turka, imenuje svetnika Darja
Fornazariča.
Nadaljnje razprave ni bilo.
Mandatna komisija v sestavi1:
Ada Filipič, Karmen Gerbec, Marija Osvald, Barbara Pavlin, Jožef Batistič, Darjo Fornazarič,
Aljoša Makovec, Dragan Valenčič.

Predsedujoči občinskega sveta, svetnik Mavrič, je odredil odmor in člane mandatne komisije ter občinske volilne komisije usmeril v
svetniško pisarno.

4. točka dnevnega reda
POROČILO MANDATNE
OBČINSKEGA SVETA

KOMISIJE

IN

POTRDITEV

MANDATOV

ČLANOV

Predsedujoči je dal besedo predsedniku mandatne komisije.
Predsednik mandatne komisije, svetnik Batistič, je podal Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil
o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov
(priloga 2).
Razprave ni bilo.

1

občinski svet ni posebej glasoval o sestavi komisije
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Predsedujoči občinskemu svetu, svetnik Mavrič, je predlagal in dal na glasovanje
Sklep o potrditvi mandata svetnikom občinskega sveta (priloga 3).
Glasovanje svetnic in svetnikov:

PRISOTNI
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet

15
15
-

5. točka dnevnega reda
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Predsedujoči je dal besedo predsedniku mandatne komisije.
Predsednik mandatne komisije, svetnik Batistič, je podal Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil
o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov
(priloga 4).
Razprave ni bilo.
Predsedujoči občinskemu svetu, svetnik Mavrič, je predlagal in dal na glasovanje ugotovitveni
sklep, da je bil za župana Občine Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah 2010 izvoljen Milan Turk,
rojen 8. 2. 1969, stanujoč Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici (priloga 5).
Glasovanje svetnic in svetnikov:

PRISOTNI
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet

15
15
-

Predsedujoči občinskega sveta, svetnik Mavrič, je obvestil občinski svet, da je z izvolitvijo Milana Turka
za župana Občine Šempeter-Vrtojba, prenehal njegov mandat za člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcij.
Predsedujoči občinskemu svetu, svetnik Mavrič, je predlagal in dal na glasovanje ugotovitveni
sklep:
Na podlagi ugotovitve, da je Milan Turk izvoljen za župana Občine Šempeter-Vrtojba, mu na
podlagi prvega odstavka 37.a in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi z
današnjim dnem preneha mandat člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
O tem se pisno obvesti Občinsko volilno komisijo (priloga 6).
Glasovanje svetnic in svetnikov:

PRISOTNI
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

15
15
-

Predsedujoči občinskega sveta, svetnik Mavrič, je odredil odmor in člane mandatne komisije ter občinske volilne komisije usmeril v
svetniško pisarno.
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Predsedujoči občinskega sveta, svetnik Mavrič, je povabil Milana Turka, da zasede mesto župana in v nadaljevanju vodi sejo.

6. točka dnevnega reda
UGOTOVITVENI SKLEP OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATA
SVETNIKU BOGDANU KRAGLJU
Župan je dal besedo predsedniku občinske volilne komisije.
Predsednik občinske volilne komisije, Bojan Durnik, je obrazložil, da je na podlagi ugotovitvenega
sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-9/2010-7 z dne 4. 11. 2010 in skladno s
prvim odstavkom 30. člena Zakona o lokalni samoupravi, občinska volilna komisija sprejela ugotovitveni
sklep (priloga 7), da se za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba določi Bogdana Kraglja,
rojenega 15. 2. 1948, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 2, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Sklepu občinske volilne komisije je priložena tudi izjava Bogdana Kraglja, s katero soglaša k imenovanju za
člana občinskega sveta ter izjava predstavnika kandidatne liste Lista Milana Turka, s katero se odpoveduje
pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinske volilne komisije št. 04001-6/2010-50 z dne 4.
november 2010, o dodelitvi mandata članu občinskega sveta Bogdanu Kraglju.
Razprave ni bilo.
Župan je predlagal in dal na glasovanje sklep, da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje
Bogdanu Kraglju, rojenemu 15. 2. 1948, stanujočemu v Šempetru pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 2,
mandat za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (priloga 8).
Glasovanje svetnic in svetnikov:

PRISOTNI
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet

15
15
-

Župan je povabil Bogdana Kraglja, da zasede mesto svetnika.

7. točka dnevnega reda
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Župan je dejal, da je imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) potrebno tudi iz razloga, ker mora občinski svet skladno
s 17. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 115/04, 132/06) (v
nadaljevanju: poslovnik) najkasneje v tridesetih dneh po konstituiranju, imenovati druga delovna telesa
občinskega sveta. Predloge za sestavo delovnih teles zbere komisija in pripravi predlog za naslednjo sejo
občinskega sveta.
Skladno s 16. in 91. členom poslovnika, novo konstituiran občinski svet imenuje komisijo izmed svojih
članov, ki je sestavljena iz petih članov. Svetnike je pozval, naj podajo predloge za predsednika in člane
komisije.
Svetnik Fornazarič je predlagal svetnico Bizjak za predsednico komisije.
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Svetnica Gerbec je predlagala svetnico Filipič za članico komisije.
Svetnica Filipič je predlagala svetnika Batističa za člana komisije.
Svetnik Mavrič je predlagal svetnika Valenčiča za člana komisije.
Svetnik Šinigoj je predlagal svetnika Makovca za člana komisije.
Svetnik Valenčič je predlagal svetnika Mavriča za člana komisije.
Svetnik Fornazarič je predlagal, naj umakne predlog ali svetnik Mavrič ali svetnik Valenčič.
Svetnik Valenčič je predlagal, da tudi župan poda svoj predlog.
Župan je odgovoril, da župan za to ni pristojen, ampak je to pravica občinskega sveta, da izmed svojih
članov izberejo komisijo. Sicer se s podanimi predlogi strinja, vendar se v to ne namerava vmešavati. Ker
pa je bilo za 5-člansko komisijo podanih 6 predlogov, predlaga da občinski svet glasuje o vsakemu
predlogu posebej.
Svetnica Filipič je dejala, da so se nosilci list sestali na neformalnem operativnem sestanku, kjer so se
uskladili in oblikovali neformalen predlog. Opaža pa, da se takratnega dogovora vsi ne držijo. Podprla je
predlagano, da se posamično glasuje o vsakem kandidatu.
Svetnik Mavrič je dejal, da je na operativnem sestanku podal predlog sedanji župan (en član iz SD, en
član iz SDS, en član iz Skupnost-neodvisna lista, en član iz Liste Milana Turka in en član iz Desus-a). Na
to je pa on izrazil mnenje, da so pri prejšnjih predlogih za imenovanje komisije upoštevali tudi kvoto
izvoljenih svetnikov (število svetnikov stranke v občinskem svetu). Te kvote bile upoštevane tudi pri
imenovanju ostalih odborov in komisij.
Župan je pojasnil, da na operativnem sestanku ni nastopal v funkciji župana. Usklajevanje je potekalo iz
razloga, da bi se s tem izognili nepotrebnim zapletom na konstitutivni seji. Pravica svetnikov je, da podajo
več predlogov, zaradi česar bo dal na glasovanje vsak predlog posebej, v kolikor se vsi svetniki strinjajo s
tovrstnim načinom glasovanja, ker tega ni predvidenega v poslovniku.
Svetnik Makovec je dejal, da so se na operativnem sestanku že dogovorili in to ravno izogib zapletu, ki se
sedaj dogaja. To je da bodo v 5-članski komisiji po en predstavnik tistih, katerih lista je dosegla najvišji
odstotek na volitvah, s čimer so se po zaključki razprave strinjali vsi prisotni.
Svetnik Valenčič je pojasnil, da ga zanima mnenje novoizvoljenega župana, ker je bilo zadnja dva meseca
velikokrat rečeno, da se bo v primeru njegove izvolitve delalo drugače in da se bo upoštevalo
sorazmernost, ki pa so jo oni v času njegovega županovanja že upoštevali. Če je mnenje novoizvoljenega
župana nesorazmernost, bo umaknil svoj predlog.
Župan je svetniku Valenčiču repliciral, da meni, da je sorazmernost upoštevana, vendar se ta hip ne
namerava vmešavati v odločanje občinskega sveta.
Svetnik Mavrič je odgovoril svetniku Makovcu, da je na operativnem sestanku zgolj poslušal obrazložitev
svetnika Turka in podal svoje mnenje. Ni pa dejal, da se s predlaganim strinja.
Svetnik Valenčič je županu predlagal, da občinski svetnik glasuje o tem, sli se strinja s tem, da ima
svetniška skupina SD dva člana v komisiji. V kolikor bo sklep sprejet, se nato glasuje o posamičnih
kandidatih. V primeru da sklep ne bo sprejet, bo on umaknil svoj predlog.
Župan je odgovoril, da predloga svetnika Valenčiča ne bo dal na glasovanje, ker ni skladen s poslovnikom.
Običajno vse kadrovske zadeve obravnava komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za
imenovanje te komisije je pa edini način ta, da svetniki sami predlagajo člane in jih potrdijo. Menil je, da je
njegov predlog o tem, da se glasuje o posameznim predlogih, korekten. Izvoljenih bo tistih pet, ki bodo
prejeli največ glasov.
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Svetnico Filipič je želela ponovno poudariti, da so se takrat sestali vsi nosilci list, razen nosilca liste SD,
svetnika Valenčiča, ki je nadomestil svetnik Mavrič. Očitno se med seboj ne morejo dogovoriti. Podprla je
predlagano, da se glasuje poimensko in se s tem izognejo razpravi o tem, kaj je in kaj ni bilo takrat
usklajeno.
Svetnik Valenčič je svetnici Filipič repliciral, da ne razpravljajo o tem kdo je koga poslal na sestanek,
ampak diskutirajo o povsem načelnem vprašanju.
Župan je predlagal, naj ne posvečajo več toliko pozornosti takratnem sestanku, ker je bil neformalen.
Svetnike je pozval, da naj v primeru, da želi še kdo podati svoj predlog, to stori, da se lahko preide na
glasovanje.
Svetnik Valenčič je dejal, da ker očitno župan nima dovolj poguma, da bi se odločil za njegov predlog,
sam umika svoj predlog za imenovanje svetnika Mavriča v komisijo.
Župan je svetniku Valenčiču repliciral, da župan nima pristojnosti odločati o predlogih na tak način. Ker
je ostalo le pet predlogov za sestavo komisije, bo dal sklep v celoti na glasovanje.
Razprave ni bilo.
Župan je predlagal in dal na glasovanje sklep, da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba
imenuje naslednje člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja(priloga 9):
1. Katjuša Bizjak – predsednica
2. Ada Filipič – članica
3. Jožef Batistič – član
4. Aljoša Makovec – član
5. Dragan Valenčič – član.
Glasovanje svetnic in svetnikov:

PRISOTNI
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet

16
16
-

8. točka dnevnega reda
PREDSTAVITVENI NAGOVOR ŽUPANA OB NASTOPU MANDATA2
Spoštovane članice in člani občinskega sveta, občanke in občani!
Dovolite mi, da se najprej ponovno zahvalim za zaupanje, ki so mi ga z izvolitvijo na mesto župana
Občine Šempeter – Vrtojba izkazale volivke in volivci. Storil bom vse, kar je v moji moči, da bom to
zaupanje tudi upravičil.
Občino nameravam voditi v korist občanov, tako kot sem pred volitvami tudi obljubljal. Volitev ne
jemljem kot svojo zmago in poraz nekoga drugega, pač pa kot voljo ljudstva, ki je za mandatno obdobje
izvolilo svoje predstavnike in voditelje. Le-ti smo skupaj dolžni iskati najboljše rešitve, ki bodo občini
omogočale čim večji gospodarski in družbeni razvoj.
Želim biti župan vseh. Občanov ne mislim deliti ne po politični ali kateri drugi pripadnosti, niti ne po
tem, kdo je koga »podpiral« pred volitvami. V slogi je namreč moč, zato bom spodbujal ustvarjalno
sodelovanje tako v iskanju kot v doslednem uresničevanju ciljev.
2

dobesedni navedek celotnega govora
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Moja vizija je moderna, do občanov prijazna občina, odprta do sosedov in tudi v svet.
Občina mora občanom zagotavljati visok nivo gospodarskih in drugih javnih služb po sprejemljivih cenah
in na način, ki je prijazen ljudem in okolju.
Svoje delo nameravam opravljati kot poklicni župan. Moje delo na občini se začne jutri. Takoj se
nameravam posvetiti reševanju najpomembnejših odprtih vprašanj, istočasno pa bomo na upravi že začeli
pripravljati proračun občine za leto 2011, ki bi bil lahko sprejet že v letošnjem letu, prav gotovo pa na
začetku naslednjega. Ob pripravi proračuna pa tudi v postopku njegovega sprejemanja, pričakujem, da
bomo na občinskem svetu uskladili volilne programe in na koncu določili prioritete. Zelo se bom
potrudil, da bodo vsi proračuni realni in da bo tisto, kar bo v njih zapisano tudi v rokih narejeno.
Zavedam se, da delo ne bo vedno lahko in da se načrti lahko tudi spremenijo zaradi novih okoliščin ali
zaradi napačnih ocen. Vsaj na začetku vas prosim za potrpežljivost in kanček več zaupanja, kot bi sicer
bilo potrebno.
V prvih tednih pričakujem, da se bodo občani pa tudi organizacije, ki z občino sodelujejo, želeli z mano
srečati in izmenjati poglede na dosedanje sodelovanje pa tudi, da bi skupaj pregledali načrte za prihodnost.
Svoj urnik v prvih mesecih nameravam podrediti temu. Kasneje bomo določili dneve, ko bom dosegljiv
za pogovore s tistimi, ki bodo to želeli. Moja vrata bodo vedno odprta, prav tako me ne bo motilo, če me
bo kdo ob raznih priložnostih ustavil in kaj predlagal ali prosil. Delo bom organiziral tako, da bo vsakdo
čim prej dobil odgovor, po možnostih pa bo občina predloge in želje občanov tudi uresničila.
Spoštovane članice in člani občinskega sveta. Tudi s tega mesta bi vam želel čestitati ob izvolitvi v
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba. Veselim se sodelovanja z vami in tudi vsem vam so moja vrata
vedno odprta. Kot večletni član občinskega sveta vem, kako le-ta deluje in so mi jasne razmejitve v
pristojnostih organov kot so občinski svet in župan. Rad bi, da bi občinski svet v še večji meri postal
prostor, kjer se izmenjujejo mnenja, iščejo najboljše rešitve in na koncu tudi sprejemajo odločitve za
katere je svet pristojen. Obljubim, da bom občinski svet vodil do vseh članov korektno in da ga bom
odgovorno predstavljal. Kot to določa zakon in statut občine, bom izmed vas v prihodnjih dneh imenoval
podžupana, ki me bo v primeru odsotnosti nadomeščal in opravljal druge naloge za katere ga bom
pooblastil. To bo gospod Darjo Fornazarič. Za imenovanje drugega podžupana ali podžupanje, ki ga
statut občine predvideva pa si bom vzel nekoliko več časa.
V predvolilnem času sem obljubil, da bom pregledal organiziranost občinske uprave ter jo po presoji
reorganiziral tako, da bo delo bolj učinkovito. Že v naslednjih dneh nameravam opraviti razgovore z
vsemi zaposlenimi, odločitve pa ne bodo sprejete v naglici. Najverjetneje bomo skladno z zakonom
objavili javni natečaj za delovno mesto direktorja občinske uprave. Ostale odločitve v zvezi z drugačno
organizacijo bodo sprejete kasneje, z njimi pa bom seznanil tudi občinski svet in javnost.
Skupno občinsko upravo Medobčinsko upravo občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren Kostanjevica nameravam voditi skladno z odlokom o njeni ustanovitvi v dogovoru z županoma obeh
sosednjih občin soustanoviteljic.
Trudil se bom, da bo sodelovanje s sosednjimi občinami zgledno. Enako želim, da bi bilo zgledno tudi
sodelovanje z vsemi občinami v skupnem goriškem in širšem slovenskem prostoru. Čezmejno
sodelovanje z Občino Gorica se bom trudil okrepiti. Seveda bomo kot doslej gojili dobre odnose tudi s
pobratenimi občinami Romansom ob Soči ter Medeo v Furlaniji in Voždovcem v Srbiji.
Ne nazadnje bi se rad zahvalil dosedanjemu županu gospodu Draganu Valenčiču za vodenje občine v
preteklih treh mandatih. Upam, da bova v naslednjih letih lepo sodelovala. Prav tako bi se rad zahvalil
tudi članom občinskega sveta, ki se jim je mandat pravkar iztekel. Skupno delo pa tudi druženje z njimi mi
je vedno bilo v veliko veselje. Upam, da bomo stike ohranili in se bodo še vedno čutili dobrodošli v naši
sredi.
Naše delo se je pravkar začelo. Verjamem, da bo uspešno in da bodo tudi občanke in občani z njim
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zadovoljni.
Šempeter pri Gorici, 4. novembra 2010
Milan Turk
župan
Svetnica Osvald je izrazila zadovoljstvo nad odločitvijo župana, da bo imenoval za podžupana
stanujočega v Vrtojbi, od koder je bil tudi prejšnji podžupan. S tem bosta zastopana oba kraja. Novega
podžupana je pa nagovorila k temu, da se predstavi občinskemu svetu.
Župan je predlagal, da se podžupan predstavi na naslednji seji,, ko bo tudi imenovan.
imenovan
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri
Zapisala:
Nataša Bratuž

Priloge:
Šempeter
Priloga 1: Poročili Občinske volilne komisije Občine Šempeter-Vrtojba:
-

Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba
Šempeter Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010
Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter Vrtojba dne 24. 10. 2010

Priloga 2: Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov
Priloga 3: Sklep občinskega sveta o potrditvi mandata svetnikom občinskega sveta
Priloga 4: Poročilo mandatne komisije
omisije in ugotovitev izvolitve župana
Priloga 5: Ugotovitveni sklep občinskega sveta o izvolitvi župana
Priloga 6: Ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju mandata članu občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcij (svetnik in župan)
Priloga 7: Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o potrditvi Bogdana Kraglja za člana občinskega
sveta
Priloga 8: Sklep občinskega sveta o potrditvi mandata Bogdanu Kraglju za člana občinskega sveta
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PRILOGA 1

Občinska volilna komisija
Številka: 04001-6/2010-2
Šempeter pri Gorici, 14. oktober 2010
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter
sestavila

POROČILO
o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba
Šempeter Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010
Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter Vrtojba je na 13. seji dne 11. 10. 2010 ugotovila izid glasovanja za župana in za
člane Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
Šempeter
– IZIDI VOLITEV ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem
volilnem imeniku za volitve župana Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter
vpisanih
5.331 volivcev.
Od teh jih je glasovalo 2.822 in to vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja 10. 10. 2010 in po pošti.
- neveljavnih glasovnic je bilo 61,
61
- po pošti je glasovalo 5 volivcev,
ivcev,
- na predčasnih volitvah je glasovalo 78 volivcev.
Udeležba na rednih volitvah župana je bila 52,95%.
Posamezni kandidati za župana Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter
so prejeli naslednje število glasov:

Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila,, da nihče izmed kandidatov ni
dobil večine veljavnih glasov, zato bo v skladu z določilom drugega odstavka 107. člena ZLV za izvolitev župana potrebno
izvesti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
gla
To sta:
1.076 glasov
1. Dragan Valenčič
2. Milan Turk
806 glasov
Drugi krog rednih volitev za župana razpiše Državna volilna komisija.
– IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem imeniku za volitve članov občinskega sveta Občine ŠempeterŠempeter
Vrtojba vpisanih 5.331 volivcev.
i po pošti.
Od teh jih je glasovalo 2.823 in to vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja 10. 10. 2010 in
- neveljavnih glasovnic je bilo 82,
82
- po pošti je glasovalo 5 volivcev,
- na predčasnih volitvah je glasovalo 78 volivcev.
Udeležba na rednih volitvah za člane občinskega sveta je bila 52,95%.
Posamezne liste kandidatov v Občini Šempeter-Vrtojba
Šempeter
so dobile naslednje število glasov:
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Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v Občini Šempeter-Vrtojba listam kandidatov podeljenih 16
mandatov v občinski svet, in sicer:

Na podlagi navedenih rezultatov, upoštevaje pravilo preferenčnih glasov pri listi ZZP – Zveza Za Primorsko, so bili za
člane Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba izvoljeni naslednji kandidati:
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Ker je na listi ZZP – Zveza Za Primorsko, Karmen Gerbec prejela zadostno število preferenčnih glasov (23) in ker je tudi
za samo listo bilo oddanih zadostno število preferenčnih glasov (84), je na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah
mandat, ki pripada tej listi, pripadel Karmen Gerbec,
Gerbec ki je bila na listi pod zaporedno št. 2.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti, ravno tako v
odprtih rokih ni bilo nobenih ugovorov na delo volilnih organov.
Šempeter pri Gorici, dne 14. oktobra 2010

Občinska volilna komisija
Številka: 04001-6/2010-15
Šempeter pri Gorici, 27. oktober 2010
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter
sestavila
POROČILO
Šempeter Vrtojba dne 24. 10. 2010
o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Šempeter-Vrtojba
Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter Vrtojba je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na predčasnih
volitvah, na dan glasovanja in zapisnika OVK pri ugotavljanju izida glasovanja
glasovanja po pošti, na 17. seji dne 25. 10. 2010,
ugotovila izid glasovanja volitev za župana Občine Šempeter-Vrtojba.
Šempeter
– IZIDI VOLITEV ŽUPANA
Skupno število volivcev z območja občine: 5332
( Skupaj glasovalo po volilnem imeniku: 2752 volivcev; Skupaj glasovalo s potrdili: 1 volivec)
Oddanih glasovnic:
2753
Neveljavnih glasovnic:
47
Veljavnih glasovnic:
2706
( po pošti je glasovalo 6 volivcev, na predčasnih volitvah je glasovalo 81 volivcev)
Udeležba v drugem krogu rednih volitev župana
župan je bila 51,63 %.
Posamezni kandidati za župana Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter
so prejeli naslednje število glasov:

ugotovila da je za župana Občine
Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila,
Šempeter-Vrtojba izvoljen:
Milan
lan Turk, rojen 8. 2. 1969, Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici,
Gorici, ki je na glasovanju dne 24. 10. 2010 prejel
večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.
Ugovorov zoper delo volilnih odborov do konca dneva 25. 10. 2010 ni bilo (čl. 98/2 ZLV). Prav tako komisija ni ugotovila
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nepravilnosti pri delu volilnih odborov, ki bi lahko bistveno vplivale na izide volitev (čl. 99. ZLV).
Šempeter pri Gorici, dne 27. oktobra 2010
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PRILOGA 2
Številka: 01101-9/2010-3
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010
POROČILO MANDATNE KOMISIJE O PREGLEDU POTRDIL O IZVOLITVI TER O VSEBINI IN
UPRAVIČENOSTI MOREBITNIH PRITOŽB KANDIDATOV ALI PREDSTAVNIKOV LIST KANDIDATOV

Občinska volilna komisija je predložila Poročilo o izidu volitev in Potrdila o izvolitvi svetnikov.
Mandatna komisija je pregledala dokumentarno gradivo in ugotovila, da ni zadržkov za potrditev mandatov občinskim
svetnikom ter sprejela naslednji sklep:
Občinskemu svetu se predlaga potrditev mandatov članom in članicam Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba:
1. Barbara Pavlin, 26. 3. 1969, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Ulica Bratov Nemec 10
2. Dragan Valenčič, 4. 9. 1952, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Podmark 24
3. Radoš Frančeškin, 19. 4. 1962, stanujoč v Vrtojbi, Ulica Zapučke 26
4. Polona Žigon, 26. 10. 1977, stanujoča v Vrtojbi, Ul. Laze 38
5. Humbert Zvonko Mavrič, 6. 4. 1943, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Cesta goriške fronte 108
6. Klavdij Lasič, 24. 1. 1962, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 11
7. Tjaša Frelih, 25. 12. 1979, stanujoča v Vrtojbi, Ulica Pod Laze 62
8. Milan Turk, 8. 2. 1969, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Na Pristavi 55
9. Darjo Fornazarič, 28. 3. 1951, stanujoč v Vrtojbi, Ulica 9. septembra 246
10. Katjuša Bizjak, 18. 8. 1977, stanujoča v Vrtojbi, Opekarniška cesta 4
11. Aljoša Makovec, 10. 10. 1966, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Na Pristavi 53
12. Borut Šinigoj, 13. 7. 1965, stanujoč v Vrtojbi, Ulica Na Lokvi 18
13. Jožef Batistič, 26. 5. 1943, stanujoč v Šempetru pri Gorici, V Mlinu 3
14. Marija Osvald, 10. 9. 1946, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Goriška cesta 17
15. Karmen Gerbec, 5. 12. 1960, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 18 b
16. Ada Filipič, 8. 3. 1956, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 16 a
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PRILOGA 3

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) in
13. člena Poslovnika Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS št. 115/2004 in 132/2006) je
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 1. seji, dne 4. novembra 2010, sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o
vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, potrjuje mandat
svetnicam in svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Barbara Pavlin, 26. 3. 1969, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Ulica Bratov Nemec 10
Dragan Valenčič, 4. 9. 1952, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Podmark 24
Radoš Frančeškin, 19. 4. 1962, stanujoč v Vrtojbi, Ulica Zapučke 26
Polona Žigon, 26. 10. 1977, stanujoča v Vrtojbi, Ul. Laze 38
Humbert Zvonko Mavrič, 6. 4. 1943, stanujoč v Šempetru pri Gorici, C. goriške fronte 108
Klavdij Lasič, 24. 1. 1962, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 11
Tjaša Frelih, 25. 12. 1979, stanujoča v Vrtojbi, Ulica Pod Laze 62
Milan Turk, 8. 2. 1969, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Na Pristavi 55
Darjo Fornazarič, 28. 3. 1951, stanujoč v Vrtojbi, Ulica 9. septembra 246
Katjuša Bizjak, 18. 8. 1977, stanujoča v Vrtojbi, Opekarniška cesta 4
Aljoša Makovec, 10. 10. 1966, stanujoč v Šempetru pri Gorici, Na Pristavi 53
Borut Šinigoj, 13. 7. 1965, stanujoč v Vrtojbi, Ulica Na Lokvi 18
Jožef Batistič, 26. 5. 1943, stanujoč v Šempetru pri Gorici, V Mlinu 3
Marija Osvald, 10. 9. 1946, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Goriška cesta 17
Karmen Gerbec, 5. 12. 1960, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 18 b
Ada Filipič, 8. 3. 1956, stanujoča v Šempetru pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 16 a
2.

Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 01101-9/2010-4
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010
Predsedujoči občinskega sveta
Humbert Zvonko Mavrič
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PRILOGA 4
Številka: 01101-9/2010-5
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA

Občinska volilna komisija je predložila Poročilo o izidu volitev in Potrdilo o izvolitvi župana.
Mandatna komisija je pregledala dokumentarno gradivo in ugotovila, da ni zadržkov za potrditev mandata županu
ter sprejela naslednji sklep:
Občinskemu svetu se predlaga ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Šempeter-Vrtojba, to je:
Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, stanujoč Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici.
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PRILOGA 5
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) in
15. člena Poslovnika Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS št. 115/2004 in 132/2006) je
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 1. seji, dne 4. novembra 2010, sprejel naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

1.
Za župana Občine Šempeter-Vrtojba je bil izvoljen:
Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, stanujoč Na Pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici.
2.
Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 01101-9/2010-6
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010
Predsedujoči občinskega sveta
Humbert Zvonko Mavrič

Stran 16 od 20

PRILOGA 6
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in
14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet
Občine Šempeter-Vrtojba na 1. seji, dne 4. novembra 2010, sprejel naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

1.
Na podlagi ugotovitve, da je Milan Turk izvoljen za župana Občine Šempeter-Vrtojba, mu na podlagi prvega
odstavka 37.a in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi z današnjim dnem preneha mandat člana
občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
O tem se pisno obvesti Občinsko volilno komisijo.
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 01101-9/2010-7
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010
Predsedujoči občinskega sveta
Humbert Zvonko Mavrič
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PRILOGA 7

Občinska volilna komisija

Na podlagi 41.. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB3,
UPB3, 45/2008) je Občinska volilna
komisija Občine Šempeter-Vrtojba na seji dne 4. novembra 2010, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
Šempeter Vrtojba št. 01101-9/2010-7
01101
z dne 4. 11.
2010 in skladno s prvim odstavkom 30. člena Zakona o lokalni samoupravi, se za člana občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba določi:
5. 2. 1948, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 2,
Bogdana Kraglja, rojenega 15.
ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Šempeter
se predlaga, da sprejme ugotovitveni sklep o potrditvi
potrditv zgoraj
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba
navedenega člana občinskega sveta.

Šempeter pri Gorici, 4. november 2010
Številka: 04001-6/2010-50

PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Bojan Durnik
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PRILOGA 8
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) in
13. člena Poslovnika Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS št. 115/2004 in 132/2006) je
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 1. seji, dne 4. novembra 2010, sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje Bogdanu Kraglju, rojenemu 15. 2. 1948, stanujočemu v Šempetru
pri Gorici, Žnidarčičeva ulica 2, mandat za člana občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.

2.
Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 01101-9/2010-9
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010

ŽUPAN
Milan Turk
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PRILOGA 9

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 1. seji, dne 4. novembra sprejel naslednji

SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje članice in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
1. Katjuša Bizjak – predsednica
2. Ada Filipič – članica
3. Jožef Batistič – član
4. Aljoša Makovec – član
5. Dragan Valenčič – član
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 01101-9/2010-10
Šempeter pri Gorici, 4. november 2010

ŽUPAN
Milan Turk
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