OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222 KOBARID
OBČINSKI SVET
Številka: 032-01/2018
Datum: 20. 12. 2018

ZAPISNIK
konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Kobarid, ki je bila v četrtek, 20. 12. 2018 ob
17.00 uri v dvorani Doma Andreja Manfreda, Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Prisotni svetniki: Branko Velišček, Vesna Štih, Olga Ručna, Zdenka Brešan, Vanessa
Marcola, Marko Miklavič, Darko Kurinčič, Davorin Koren, Bogdan Ivančič, Pavel Sivec,
Andrej Školč, Srečko Gašperut, Mateja Urbančič, Barbara Melinc
Opravičeno odsoten svetnik: Edi Melinc
Ostali prisotni: dosedanji župan Robert Kavčič (na začetku seje), novoizvoljeni župan
Marko Matajurc, Simon Škvor - direktor Občinske uprave, Andrejka Mežnar, Erika Fratnik,
Tomaž Skočir, Marko Lavrenčič, Anita Volarič, Metka Gregorčič, Tanja Skočir, Urška Lazar
Živec, Urška Antih Štenkler, Jernej Bric - Občinska uprava, ga. Barbara Mozetič, ga. Tanja
Uršič, g. Darko Petrič, Milan Marjan Lednik - OVK
Sejo je pričel župan Robert Kavčič.
Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta na podlagi
predloženega potrdila o izvolitvi;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev za župana
(poročevalka: Barbara Mozetič, predsednica OVK);
3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana;
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta;
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev izvolitve župana;
6. Slovesna prisega župana in svetnikov;
7. Imenovanje Komisije za mandatne vprašanja, volitve in imenovanja.
Ad točka 1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta na podlagi
predloženega potrdila o izvolitvi
__________________________________________________________________________
Župan Robert Kavčič je najprej pozdravil vse navzoče. Nadalje je čestital novoizvoljenim
svetnicam, svetnikom ter novemu županu Občine Kobarid Marku Matajurcu v upanju, da
bodo nadaljevali delo kjer ga je prejšnji Občinski svet končal. Za vnaprej je pripravljen dober
program dela in upa, da ga bodo nadaljevali v dobro vseh občank in občanov te občine.
Zahvalil se je Občinski upravi za dobro sodelovanje in vsem, ki so pomagali, ter zaželel vesel
božič in srečno novo leto.

Kot določa Poslovnik Občinskega sveta občine Kobarid je vodenje nadaljevanja seje
prepustil najstarejšemu novoizvoljenemu članu Občinskega sveta g. Pavlu Sivcu. Ta je
najprej pozdravil in čestital vsem novoizvoljenim svetnicam in svetnikom ter novemu županu
Marku Matajurcu. Pozdravil je tudi predsednico OVK ga. Barbaro Mozetič, predstavnike
Občinske uprave, ter vse ostale prisotne. Prebral je zgoraj naveden dnevni red konstitutivne
seje, o katerem pa Občinski svet ni razpravljal in odločal.
Ad točka 2
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev za župana
__________________________________________________________________________
Razlago poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev za
župana je podala predsednica komisije ga. Barbara Mozetič.
Uvodoma je pozdravila vse navzoče, čestitala novoizvoljenim svetnicam, svetnikom in
županu, ter jim zaželela uspešno delo v prihajajočim mandatu. Podala je izčrpno poročilo o
izidu volitev članov v Občinski svet in župana. Člani Občinskega sveta so poročilo OVK
prejeli v gradivu za sejo.
Ad točka 3
Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
__________________________________________________________________________
Pavel Sivec je pojasnil, da so se zaradi bolj tekočega poteka seje že na predhodnem
pripravljalnem sestanku s predstavniki strank in list dogovorili za predlog kandidatov, in sicer
za: Zdenko Brešan, Davorina Korena in Srečka Gašperuta.
Pavel Sivec je dal na glasovanje predlog za navedene kandidate za člane mandatne
komisije.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 15 članov. ZA je glasovalo 14 članov. PROTI ni bil nihče.
Pavel Sivec je predlagal glasovati o ugotovitvenem sklepu.
Na podlagi Statuta Občine Kobarid je Občinski svet Občine Kobarid na konstitutivni seji dne
20. 12. 2018 sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 1
V mandatno komisijo za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana so imenovani: Zdenka Brešan, Davorin Koren in Srečko Gašperut.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 15 članov. ZA je glasovalo 15 članov. PROTI ni bil nihče.
Pavel Sivec je predlagal odmor, da bo mandatna komisija zasedla, izvolila predsednico,
oziroma predsednika komisije in pregledala potrdila o izvolitvi članov Občinskega sveta in
župana, ter podala poročilo.

Ad točka 4
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta
__________________________________________________________________________
Mandatna komisija je v prisotnosti predsednice OVK ga. Barbare Mozetič pregledala potrdila
o izvolitvi članov Občinskega sveta, ki jih je izdala Občinska volilna komisija Občine Kobarid
in ugotovila, da so člani Občinskega sveta Občine Kobarid izvoljeni na volitvah, dne 18. 11.
2018 sledeči: Brešan Zdenka, Gašperut Srečko, Ivančič Bogdan, Koren Davorin, Kurinčič
Darko, Marcola Vanessa, Matajurc Marko, Melinc Barbara, Melinc Edi, Miklavič Marko,
Ručna Olga, Sivec Pavel, Školč Andrej, Štih Vesna, Urbančič Mateja, Velišček Branko.
Na podlagi poročila predsednice mandatne komisije Zdenke Brešan o izvoljenih svetnikih je
Pavel Sivec predlagal glasovati.
Na podlagi Statuta Občine Kobarid je Občinski svet Občine Kobarid na konstitutivni seji dne
20. 12. 2018 sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 2
Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi poročila mandatne komisije potrdil izvolitev
naslednjih kandidatov v Občinski svet: Brešan Zdenka, Gašperut Srečko, Ivančič Bogdan,
Koren Davorin, Kurinčič Darko, Marcola Vanessa, Matajurc Marko, Melinc Barbara, Melinc
Edi, Miklavič Marko, Ručna Olga, Sivec Pavel, Školč Andrej, Štih Vesna, Urbančič Mateja,
Velišček Branko.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 15 članov. ZA je glasovalo 15 članov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 5
Poročilo mandatne komisije in potrditev izvolitve župana
__________________________________________________________________________
Mandatna komisija je na osnovi potrdila OVK ugotovila, da je bil na volitvah, dne 2. 12. 2018
za župana Občine Kobarid izvoljen Marko Matajurc.
Na podlagi Statuta Občine Kobarid je Občinski svet Občine Kobarid na konstitutivni seji dne
20. 12. 2018 sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 3
Občinski svet Občine Kobarid je potrdil ugotovitev mandatne komisije, da je za župana
izvoljen Marko Matajurc.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 15 članov. ZA je glasovalo 15 članov.
V nadaljevanju je Pavel Sivec povedal, da gre v primeru Marka Matajurca za nezdružljivost
izvajanja funkcije župana in občinskega svetnika. Na vprašanje Pavla Sivca Marku Matajurcu
ali sprejme funkcijo župana je Marko Matajurc odgovoril pozitivno.
Na osnovi njegove izjave je bilo ugotovljeno, da mu s tem preneha mandat občinskega
svetnika.

Ad točka 6
Slovesna prisega župana in svetnikov
__________________________________________________________________________
Sledila je slovesna prisega, katero je v imenu svetnic in svetnikov prebral najstarejši svetnik
Pavel Sivec. Nato je slovesno prisego prebral še župan Marko Matajurc.
Župan Marko Matajurc se je zahvalil vsem, ki so ga na tej volilni poti podpirali, čestital
izvoljenim svetnicam in svetnikom v upanju na dobro sodelovanje za dobro bit vseh občank
in občanov naše občine.
Ad točka 7
Imenovanje Komisije za mandatne vprašanja, volitve in imenovanja
__________________________________________________________________________
Ker je v skladu s 26. členom Statuta Občine Kobarid potrebno imenovati Komisijo za
mandatne vprašanja, volitve in imenovanja – kot stalno delovno telo Občinskega sveta
občine Kobarid, ki šteje 5 članov iz prvih petih političnih strank ali list, ki so dobile največ
glasov volilnih upravičencev na volitvah je Pavel Sivec prebral predloge za člane te
komisije, in sicer: Edi Melinc, Pavel Sivec, Marko Miklavič, Vanessa Marcola, Vesna Štih.
Pavel Sivec je dal na glasovanje predlagani predlog.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 14 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Pavel Sivec je predlagal glasovati o ugotovitvenem sklepu.
Na podlagi Statuta Občine Kobarid je Občinski svet Občine Kobarid na konstitutivni seji dne
20. 12. 2018 sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 4
Občinski svet občine Kobarid je potrdil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Edi Melinc
Pavel Sivec
Marko Miklavič
Vanessa Marcola
Vesna Štih

- SDS
- N.Si
- SLS
- Lista Roberta Kavčiča
- Lista Marko Matajurc “za vodo”

Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 14 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Seja se je zaključila ob 17.40 uri.

Zapisala:
Vanja Raholin, l.r.

Predsedujoči:
Pavel Sivec, l.r.

