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ZAPISNIK
1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Gornji Grad, ki je bila
dne 13.12.2018, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.
Prisotni člani občinskega sveta:
Galin Franc, Petek Urška, Ugovšek Franc, Černevšek Tadej, Letonja Peter, Kerznar Ana, Bevc Robert,
Tevž Jože, Šinkovec Matic, Ugovšek Bernarda in Mavrič Terezija.
Opravičeno odsotni: /
Ostali prisotni:
župan Špeh Anton, predsednica ObVK Cigale Milena, direktor Komunale d.o.o. Purnat Zdenko,
direktorica občinske uprave Rihter Jožica in sodelavka občinske uprave Stradovnik Katja.
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 Stradovnik Katja
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 in ugotovitve izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitve izvolitve župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, slovesna prisega
župana in njegov pozdravni nagovor
K točki 1)
Predsedujoči Letonja Peter je ugotovil, da je na seji prisotnih 11 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. Povedala je, da je bilo v volilne imenike na območju
občine za volitve v 1. krogu vpisanih skupno 2062 volivcev, za 2. krog pa 2060 volivcev. V prvem
krogu je za župana glasovalo 1320 volivcev, ker nihče od kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov
je bilo potrebno izvesti 2. krog glasovanja med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov. V 2. krogu
je glasovalo za župana skupno 1310 volivcev, izvoljen je bil Špeh Anton.
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Za občinske svetnike je bilo v volilni imenik za VE št. 1 vpisanih skupno 759 volivcev od tega jih je
glasovalo 511 volivcev. Od 4 kandidatov, ki so se potegovali za mesto občinskega svetnika so bili
izvoljeni trije, ki so prejeli največ glasov, Letonja Peter, Černevšek Tadej in Kerznar Ana.
Za VE št. 2 je bilo v volilni imenik vpisanih 140 volivcev, od tega jih je glasovalo 86, od dveh
kandidatov, ki sta kandidirala za občinskega svetnika, je bila izvoljena Mavrič Terezija.
V VE št. 3 je volilni imenik štel 133 volivcev, svoj glas je oddalo skupno 92 volivcev, tudi v tej volilni
enoti sta kandidirala dva kandidata, izvoljena je bila Ugovšek Bernarda.
V VE št. 4 je bilo volilnih imenikih vpisanih 513 volivcev, od tega je glasovalo 333 volivcev, od petih
kandidatov, ki so se potegovali za mesto v občinskem svetu, so bili izvoljeni Šinkovec Matic, Bevc
Robert in Tevž Jože.
VE št. 5 je po volilnih imenikih štela 517 volivcev, glasovalo jih je 298, volilo se je tri svetnike. Izmed
štirih kandidatov so bili v občinski svet izvoljeni Petek Urška, Ugovšek Franc in Galin Franc.
V nadaljevanju je povedala tudi, da posebnosti pri delu občinske volilne komisije ni bilo. Na dan
glasovanja se je sicer naredila ena napaka, član volilnega odbora na volišču Avla kulturnega doma
Gornji Grad za VE št 2. in 3. je namreč volivcu iz VE št. 3 pomotoma dal glasovnico za VE št. 2.,
čeprav so bile glasovnice ločene po barvah. Volilni odbor pri ugotavljanju končnega izida glasovanja
glasovnice ni upošteval. Ker je bila razlika med kandidatoma velika se je občinska volilna komisija
odločila, da volitev ne razveljavi. Za konec je podala še pobudo svetnikom, naj v letu 2020, ko poteče
4-letin mandat trenutni občinski volilni komisiji ne zamenjajo vseh članov naenkrat. Delo občinske
volilne komisije je bilo ob teh volitvah počasnejše saj novi člani niso bili ustrezno izobraženi in je bilo
za vsako stvar potrebnega več časa in truda.
Za konec je županu in novoizvoljenim članom občinskega sveta zaželela še obilo uspeha pri njihovem
delu.
Letonja Peter se je zahvalil Cigale Mileni in odprl razpravo h kateri se ni priglasil nihče.
Na glasovanje je bil podan sklep
Sklep:
Občinski svet se je seznanil s poročiloma občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev v
Občini Gornji Grad, ki so bile dne 18. novembra in 2. decembra 2018.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 3)
Predsedujoči je pozval novoizvoljene člane, da predlagajo petčlansko mandatno komisijo za pregled
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana.
Ker nihče od navzočih ni imel predlogov je sam predlagal petčlansko komisijo v sestavi:
1. Bevc Robert
Predlog je bil z 11 glasovi »za« potrjen.
2. Černevšek Tadej
Predlog je bil z 11 glasovi »za« potrjen.
3. Galin Franc
Predlog je bil z 11 glasovi »za« potrjen.
4. Tevž Jože
Predlog je bil z 11 glasovi »za« potrjen.
5. Ugovšek Franc
Predlog je bil z 11 glasovi »za« potrjen.
Predsedujoči je predlagal, da se za predsednika komisije imenuje Galin Franc.
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 Galin Franc (predsednik) ter člani:
Bevc Robert, Černevšek Tadej, Tevž Jože in Ugovšek Franc.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor za pripravo poročila mandatne komisije. Mandatna komisija
in sodelavka občinske uprave Stradovnik Katja so delo nadaljevali v mali sejni sobi.
Po zaključenem odmoru predsedujoči ugotovi, da je prisotnih 11 svetnikov, zato se seja nadaljuje.
K točki 4)
Predsedujoči je besedo predal predsedniku mandatne komisije Galinu Francu, ki je podal poročilo o
ugotovitvah mandatne komisije. Predsednik komisije je povedal, da pritožb zoper mandate ni bilo zato
komisija predlaga potrditev mandatov izvoljenim članom občinskega sveta, ki jih poimensko navedel.
Predsedujoči je na glasovanje podal naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi mandate članom občinskega sveta v sestavi: Bevc
Robert, Černevšek Tadej, Galin Franc, Kerznar Ana, Letonja Peter, Mavrič Terezija, Petek
Urška, Šinkovec Matic, Tevž Jože, Ugovšek Bernarda in Ugovšek Franc.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 5)
Predsednik mandatne komisije Galin Franc je navzoče člane seznanil, da pritožb kandidatov za župana
ni bilo, zato komisija predlaga predlog sklepa o ugotovitvi izvolitve župana občinskemu svetu v
sprejem.
Predsedujoči je na glasovanje podal naslednji sklep
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornji Grad ugotavlja, da je za župana Občine Gornji Grad izvoljen
Anton Špeh, stanujoč Attemsov trg 22, Gornji Grad.
S konstituiranjem sveta in ugotovitvijo izvolitve župana nastopi nov mandat na novo izvoljeni
župan, mandat dosedanjemu županu pa preneha.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

K točki 6)
Predsedujoči je navzoče seznanil, da je potrebno v skladu s statutom na 1. redni - konstitutivni seji
imenovati tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Komisijo sestavlja
5 svetnikov občinskega sveta. Predsedujoči je pozval svetnike, da predlagajo petčlansko komisijo, ker
ni bilo predlogov je sam predlagal komisijo v sestavi Bevc Robert, Černervšek Tadej, Galin Franc,
Tevž Jože in Ugovšek Franc.
Na glasovanje je bil podan sklep
SKLEP:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v sestavi: Bevc
Robert, Černevšek Tadej, Galin Franc, Tevž Jože in Ugovšek Franc.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Sledila je slovesna zaprisega župana.
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Predsedujoči je besedo predal novoizvoljenemu županu Špehu Antonu. Župan je uvodoma čestital
novoizvoljenim svetnicam in svetnikom. V svojem nagovoru je svetnike seznanil s programom in
načrti za prihodnje mandatno obdobje.
S tem je bil dnevni red za prvo sejo izčrpan, seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala:
STRADOVNIK Katja, l. r.

Župan:
ŠPEH Anton, l. r.
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