OBČINSKI SVET OBČINE TURNIŠČE, KONSTITUTIVNA SEJA, 30.10.2014
ZAPISNIK
konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Turnišče,
ki je bila v četrtek, 30.10.2014 ob 18.00 uri v prostorih Občine Turnišče
Prisotni člani občinskega sveta: Alenka Horvat, Silva Lutar, Janez Lebar, Brigita Bukovec,
Anton Sep, Vincenc Litrop, Igor Flucher, Janez Šemen, Jasmina Denša, Robert Tkalčič,
Matej Vitez, Stanislav Sobočan in Stanislav Šarkezi.
Odsotni člani občinskega sveta: Danica Kocet
Prisotni vabljeni: Mag. Vesna Jerala Zver – županja, Andrej Litrop – predsednik Občinske
volilne komisije in Marjan Gjura – občinska uprava.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Imenovanje Mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in priprava predloga potrditve
mandatov članov občinskega sveta
Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
Poročilo Mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sejo vodi najstarejši član občinskega sveta. g. Anton Sep.
K tč. 1: Ugotovitev sklepčnosti
G. Anton Sep ugotavlja, da je prisotnih trinajst članov občinskega sveta, odsotna je ga.
Danica Kocet. Na predlog predsedujočega Občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 1:
Ker je prisotnih trinajst članov občinskega sveta od skupno štirinajstih članov, je
občinski svet sklepčen in lahko veljavno sklepa.
K tč. 2: Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev
župana
Vsi člani občinskega sveta so poročila Občinske volilne komisije prejeli v gradivu. Vsebino
poročil na kratko predstavi g. Andrej Litrop, predsednik Občinske volilne komisije. Po
predstavitvi poročil na predlog predsedujočega občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 2:
Sprejme se poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev župana z dne 21.10.2014
in poročilo o izidu volitev v občinski svet z dne 6.10.2014, ki ga je podala Občinska
volilna komisija.
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K tč. 3: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in priprava
predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta
Predsedujoči pozove prisotne člane občinskega sveta, da podajo predloge za člane
mandatne komisije.
G. Robert Tkalčič predlaga, da se v komisijo imenujejo g. Vincenc Litrop za predsednika, ga.
Jasmina Denša za članico in g. Stanislav Sobočan za člana.
Na predlog ni nobenih pripomb, na predlog predsedujočega občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 3
V Mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana se imenujejo:
1. Vincenc Litrop, Renkovci 64 za predsednika,
2. Stanislav Sobočan, Gomilica 52a za člana in
3. Jasmina Denša, Nedelica 18
Po imenovanju mandatne komisije se konstitutivna seja prekine, da komisija pripravi
poročilo.
K tč. 4 : Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
(Poročilo mandatne komisije je priloga zapisnika)
Poročilo poda g. Vincenc Litrop, ki pove, da na Občinsko volilno komisijo ni prispela nobena
pritožba in nato našteje kandidate, ki so bili izvoljeni v občinski svet.
Nato poda predlog, da se potrdijo mandati vsem novoizvoljenim članom občinskega sveta.
Na predlog predsedujočega nato občinski svet soglasno sprejme
sklep št. 4:
Potrdijo se mandati članom občinskega sveta:
Alenki Horvat, Mlinska ulica 8, Turnišče
Danici Kocet, Mladinska ulica 15. Turnišče
Silvi Lutar, Ulica Štefana Kovača 21, Turnišče
Janezu Lebarju, Ulica Štefana Kovača 32, Turnišče
Brigiti Bukovec, Vrtna ulica 7, Turnišče
Antonu Sepu, Mladinska ulica 17, Turnišče
Vincencu Litropu, Renkovci 64
Igorju Flucherju, Renkovci 2a
Janezu Šemenu, Gomilica 110
Jasmini Denša, Nedelica 18
Robertu Tkalčiču, Gomilica 118a
Mateju Vitezu, Nedelica 42b
Stanislavu Sobočanu, Gomilica 52a
Stanislavu Šarkeziju, Gomilica 58b
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K tč. 5: Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
G. Vincenc Litrop, predsednik mandatne komisije pove, da je komisija na podlagi poročil o
izidu volitev ugotovila, da ni prispela nobena pritožba kandidatov za župana ter povzame
ugotovitev, da je za županjo Občine Turnišče izvoljena ga. mag. Vesna Jerala Zver.
G. Sep je predlagal, da tudi člani občinskega sveta podajo slovesno zaobljubo, ki so jo nato
ponavljali za predsedujočim g. Antonom Sepom.
Po tej ugotovitvi predsedujoči pozove ga. mag. Vesno Jeralo Zver, da prevzame vodenje
seje.
K tč. 6: Slovesna prisega novoizvoljene županje in pozdravni nagovor
Ga. županja ga. mag. Vesna Jerala Zver poda slovesno prisego. Po slovesni prisegi županja
prisotne obvesti, da bo funkcijo županje opravljala poklicno. Nato ima kratki pozdravni govor.
K tč. 7: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ga. županja predlaga, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenujejo G. Vinko Litrop za predsednika in g. Anton Sep ter g. Stanislav Sobočan za člana.
Ga. županja da predlog v razpravo.
Ga. Lutar Silva pove, da sta se z g. Robertom Tkalčičem dogovorila, da odstopata od
vodenja odborov in zato predlaga v komisijo g. Tkalčiča.
G. Janez Lebar navede, da podpira predlog ga. županje. G. Vinko Litrop je predlagan, ker je
SMC dobila največ glasov v Volilni enoti I, g. Stanislav Sobočan je predlagan, ker je NSi
dobila največ glasov v Volilni enoti II, g. Anton Sep pa je predlagan kot velik poznavalec
dogajanja v občini.
Ga. Alenka Horvat predlaga, da se v komisijo imenujejo člani list, ki so na volitvah v celotni
občini dobile največje število glasov, to so ga. Alenka Horvat, g. Vincenc Litrop in g. Robert
Tkalčič.
G. Anton Sep pove, da bo podprl predlog ga. županje. Tudi novim članom občinskega sveta
je potrebno omogočiti sodelovanje v komisiji.
G. Robert Tkalčič navede, da podpira predlog ga. Alenke Horvat. Ta predlog temelji na
številu glasov, ki so jih posamezne liste dobile v celotni občini.
G. Janez Lebar meni, da je potrebno v komisijo predlagati člane, ki bodo lahko sodelovali z
županjo, kot je bilo to tudi v prejšnjih mandatih.
Tudi g. Vincenc Litrop pove, da podpira predlog ga. županje, ker meni da bodo ti člani lažje
sodelovali z županjo.
G. Stanislav Sobočan predlaga, da se izvede tajno glasovanje o članih, ki so bili predlagani.
Trije z največ glasovi bi bili imenovani v komisijo.
Tudi v nadaljevanju se člani občinskega sveta niso mogli poenotiti glede članov komisije,
zato je ga. županja dala prvi predlog, da se za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja imenujejo g. Litrop Vinko za predsednika in g. Stanislav Sobočan in Anton Sep
za člana.
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Za predlog je glasovalo 6 članov občinskega sveta.
Ga. županja ugotavlja, da so člani občinskega sveta na zelo različnih taborih, zato predlaga,
da se ta točka preloži na naslednjo sejo.
G. Tkalčič vpraša, kdo je drug tabor.
G. županja mu odgovori, da bo ona z njem zelo težko delala, če bo imenovan v Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ker je on zelo strogo na svojem bregu. V komisiji
pa rabi ljudi, ki bodo modri, demokratični in bodo znali sodelovati. Županja nato zaključi sejo.
Seja je bila končana ob 18,40 uri.
Zapisal:
Marjan Gjura

Županja Občine Turnišče:
Mag. Vesna Jerala Zver
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