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ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Cerkno,
ki je bila v četrtek, 20.12.2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Cerkno.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: ga.Urška Lahajnar Ubajiogu, g.Nikolaj
Ozebek, g.Stanko Močnik, ga.Mojca Mavri, ga.Jožica Ortar, g.Aleš Zajc, g.Rok Obid, ga.
Jerca Prezelj, ga.Adrijana Mavri, g.Domen Uršič, g.Andraž Drešček, g.Silvo Jeram, g.Jurij
Kavčič, g.Marko Čadež, ga.Antonija Dakskobler
ODSOTNI: ga.Branka Florjančič
PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: direktor občinske uprave
mag. Martin Raspet, strokovne službe občine: ga.Katja Lapanja.
OSTALI PRISOTNI: ga.Julijana Mlakar (pri 2. točki).
NOVINARJI: g.Ivan Seljak - Radio Odmev, g.Damijan Bogataj - ABC, ga.Saša Dragoš PN.
Za sejo je bil predlagan naslednji d n e v n i r e d :
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
6. Nagovor bivšega župana in pozdravni nagovor novega župana Občine Cerkno.
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Na konstitutivni seji se o dnevnem redu ne razpravlja in ne glasuje.
Ad 1.: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
Sejo je začela in vodila, kot najstarejša članica občinskega sveta ga. Antonija Dakskobler.
Ugotovila je, da je prisotnih večina svetnikov in svetnic občinskega sveta ter v nadaljevanju
pozdravila novo izvoljene člane občinskega sveta in župana.
Ad 2.: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
Predsednica občinske volilne komisije ga. Julijana Mlakar je podala poročilo o izidu volitev
članov občinskega sveta Občine Cerkno na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 in poročilo o
izidu volitev za župana Občine Cerkno v drugem krogu rednih volitev dne 5.12.2018.

Soglasno je bil sprejet SKLEP:
Občinski svet Občine Cerkno se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev v Občinski svet Občine Cerkno, ki so bile 18. novembra 2018 in o izidu
volitev za župana Občine Cerkno v drugem krogu rednih volitev, ki so bile dne 5.
decembra 2018.
Ad 3.: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
Predsedujoča je podala predlog sestave mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in
pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
Občinski svet je potrdil mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo
predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi:
- Urška Lahajnar Ubajiogu (Lista Stanka Močnika),
- Marko Čadež (SDS),
- Domen Uršič (Smo taki kot smo).
Predsedujoča je nato sejo prekinila in odredila odmor, med katerim se je sestala imenovana
komisija.
Ad 4.: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Urška Lahajnar Ubajiogu je podala ugotovitev komisije in sicer, da ni bilo nobenih pritožb na
delo volilnih odborov niti na izide volitev za člane občinskega sveta, zato komisija predlaga
potrditev mandatov članom občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje mandate izvoljenim članom občinskega sveta na
lokalnih volitvah dne 18.11.2018.
Ad 5.: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Urška Lahajnar Ubajiogu je prav tako podala ugotovitev komisije, da ni bilo nobenih pritožb
na delo volilnih odborov niti na izide volitev za župana, zato komisija predlaga ugotovitev
izvolitve župana.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
Občinski svet Občine Cerkno ugotavlja, da je bil za župana Občine Cerkno na lokalnih
volitvah dne 5.12.2018 izvoljen g. Gašper Uršič.
Ad 6.: Nagovor bivšega župana in pozdravni nagovor novega župana Občine Cerkno
V nadaljevanju je sledil nagovor bivšega župana g. Jurija Kavčiča ter pozdravni nagovor novo
izvoljenega župana g. Gašperja Uršiča.

Ad 7.: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Antonija Dakskobler je prebrala predlog sestave Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki so ga podali nosilci kandidatnih list za člane občinskega sveta.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
1. ANTONIJA DAKSKOBLER Gorenjska cesta 27, Cerkno predsednica
2. STANKO MOČNIK
Platiševa ulica 13, Cerkno
član
3. JURIJ KAVČIČ
Gozdarska pot 2, Cerkno
član
4. DOMEN URŠIČ
Platiševa ulica 31, Cerkno
član
5. MARKO ČADEŽ
Podlanišče 13a
član
Predsedujoča ga. Antonija Dakskobler je sejo zaključila ob 19.45 uri.

Zapisala:
Katja Lapanja

Župan:
Gašper Uršič

