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3342 Gornji Grad
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ZAPISNIK
1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 27.10.2014, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Gornji Grad.

Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Krznar Meta, Letonja Peter, Mlinar Jože, Petek Klemen, Purnat Jure, Suhoveršnik Milan,
Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Opravičeno odsotna: Osolnik Košar Barbara.
Ostali prisotni:
župan Ogradi Stanko, predsednica ObVK Cigale Milena, direktorica občinske uprave Rihter Jožica in
sodelavka občinske uprave Podbrežnik Erika.
Predstavnica medijev: Sem Štefka – Savinjske novice.
Sejo je vodil najstarejši član sveta Letonja Peter, seja je bila snemana na elektronski medij, skrajšan
zapisnik je pisala Podbrežnik Erika.
Za 1. redno sejo je bil predlagan 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 in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
K točki 1)
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 10 novoizvoljenih svetnikov, zato je seja sklepčna.
Lista prisotnih je sestavni del zapisnika in se hrani v arhivu občinskega sveta.
K točki 2)
Predsednica Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad Cigale Milena je podala povzetek poročila
o izidu lokalnih volitev v Občini Gornji Grad. Predsednica je navzoče seznanila, da je občinska volilna
komisija slišala govorice zoper delo volilnih odborov v volilni enoti 5, na volišču Kulturni dom Nova
Štifta in šola Tirosek. Nepravilnost naj bi se zgodila pri štetju glasovnic za občinski svet. Zaradi
odprave vseh dvomov je občinska volilna komisija ponovno preštela glasovnice za občinski svet za
obe volišči. Pri štetju glasovnic je dejansko prišlo do pomote pri štetju na volišču šola Tirosek.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je dobil kandidat za svetnika Stenšak Branko 27 glasov in
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ne 26 glasov, kakor je bilo zapisano v zapisniku volilnega odbora. Stenšak Branko je tako skupaj
prejel 96 glasov, Krznar Meta pa 97 glasov, zato je bila Krznar Meta izvoljena v občinski svet.
Predsednica občinske volilne komisije Cigale Milena je županu in izvoljenim članom občinskega sveta
zaželela obilo uspeha pri njihovem delu.
Galin Franc je vprašal, zakaj v poročilu o izidu lokalnih volitev ni popravljeno število glasov, ki jih je
prejel Stenšak Branko? Povedano je bilo, da je prišlo do napake, ter da bo le-ta odpravljena.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Svet se je seznanil s Poročilom občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev v Občini Gornji
Grad, ki so bile dne 5. oktobra 2014 in 19. oktobra 2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Predsedujoči predlaga tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta:
1. Petek Klemen
Predlog je bil z 9 glasovi »za« potrjen.
2. Tevž Franc
Predlog je bil z 9 glasovi »za« potrjen.
3. Krznar Meta
Predlog je bil z 9 glasovi »za« potrjen.
Predsedujoči predlaga, da se za predsednika komisije imenuje Petek Klemen.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Potrdi se imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta. Komisija deluje v sestavi Petek Klemen (predsednik), Tevž
Franc in Krznar Meta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil odmor za pripravo poročila mandatne komisije. Mandatna komisija in
predsednica občinske volilne komisije so delo nadaljevali v mali sejni sobi.
Sledil je odmor za nedoločen čas.
Po zaključenem odmoru predsedujoči ugotovi, da je prisotnih 10 svetnikov, zato se seja nadaljuje.
K točki 4)
Predsedujoči je besedo predal predsedniku mandatne komisije Petek Klemnu, ki je podal poročilo o
ugotovitvah mandatne komisije. Predsednik komisije je predlagal potrditev mandatov izvoljenim
članom občinskega sveta ter jih poimensko navedel.
Na predlog mandatne komisije je predsedujoči predlagal glasovanje o potrditvi mandatov izvoljenim
članom občinskega sveta.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi mandate članom občinskega sveta v sestavi: Galin
Franc, Krznar Meta, Letonja Peter, Mlinar Jože, Osolnik Košar Barbara, Petek Klemen,
Purnat Jure, Suhoveršnik Milan, Štorgelj Darko, Tevž Franc in Ugovšek Jože.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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K točki 5)
Predsednik mandatne komisije Petek Klemen je navzoče člane seznanil, da pritožb kandidatov za
župana ni bilo, zato predlaga predlog sklepa o ugotovitvi izvolitve župana.
Na predlog mandatne komisije je predsedujoči predlagal glasovanje o ugotovitvi izvolitve župana
Občine Gornji Grad.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad ugotavlja, da je za župana Občine Gornji Grad izvoljen
Ogradi Stanko, stanujoč Novo naselje 42, Gornji Grad.
S konstituiranjem sveta in ugotovitvijo izvolitve župana nastopi nov mandat na novo izvoljeni
župan, star mandat pa mu preneha.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je besedo predal novoizvoljenemu županu Ogradi Stanku. Župan je uvodoma čestital
novoizvoljenim svetnicam in svetnikom. V nadaljevanju pa je podal izjavo, da bo funkcijo opravljal
poklicno. V svojem nagovoru je svetnike seznanil s programom in načrti za prihodnje mandatno
obdobje.
K točki 6)
Predsedujoči navzoče seznani, da je potrebno v skladu s statutom na 1. redni - konstitutivni seji
imenovati tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Komisijo lahko
sestavljajo le člani in članice občinskega sveta. Predsedujoči pozove svetnike, da predlagajo
petčlansko komisijo. Ugovšek Jože je v imenu vseh političnih strank in neodvisnih kandidatov podal
predloge za sestavo petčlanske Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, ki
so bili predlagani na sestanku nosilcev kandidacijskih list.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v sestavi: Galin
Franc, Petek Klemen, Purnat Jure, Štorgelj Darko in Tevž Franc.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

S tem je bil dnevni red za prvo sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisala:
PODBREŽNIK Erika, l.r.

Župan:
OGRADI Stanko, l.r.
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