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Z A P I S N I K 
 

1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v četrtek, 15.12.2022 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Cerkno. 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: g.Stanko Močnik, ga.Mojca Mavri, g.Rok 

Obid, g.Domen Uršič, g.Andraž Drešček, g.Ivan Mavri, g.Stanko Gosar, g.Jure Podobnik, 

ga.Monika Hadalin, g.Jure Magajne, ga.Patricija Tušar, g.Luka Podobnik, ga.Nataša 

Štremfelj, ga.Katja Kejžar, David Bašelj 

ODSOTNI: g.Silvo Jeram 

PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: direktor občinske uprave 

mag. Oton Lahajnar, strokovne službe občine: ga.Katja Lapanja. 

OSTALI PRISOTNI: ga.Vlasta Primožič (pri 2. točki).  

NOVINARJI:  ga.Damijana Peternelj, ga.Saša Dragoš – PN, Metka Rupnik – Radio Odmev. 
 

 

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 začel in vodil, kot najstarejši člani občinskega sveta g. Ivan Mavri. Ugotovil je, da je 

prisotnih večina  svetnikov in svetnic občinskega sveta ter v nadaljevanju pozdravil novo 

izvoljene člane občinskega sveta in župana. V nadaljevanju so se predstavili novo izvoljeni 

člani občinskega sveta 

 

 

Ad 2.:  Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana 

 

Predsednica občinske volilne komisije ga. Vlasta Primožič je podala poročilo o izidu volitev 

članov občinskega sveta Občine Cerkno na lokalnih volitvah dne 20.11.2022 in poročilo o 



izidu volitev za župana Občine Cerkno v drugem krogu rednih volitev dne 4.12.2022. 

Zahvalila se je vsem, ki so aktivno sodelovali pri organizaciji volitev. 

 

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 20. novembra 2022 in o izidu 

volitev za župana Občine Cerkno v drugem krogu rednih volitev, ki so bile dne 4. 

decembra 2022.           

  

               

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: 

- Monika Hadalin (Gibanje Svoboda), 

- Jure Magajne (SDS), 

- Katja Kejža (Smo taki kot smo). 
 

Predsedujoči je nato sejo prekinil in odredil odmor, med katerim se je sestala imenovana 

komisija. 
 

Ad 4.:  Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 

 

Monika Hadalin 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 20.11.2022. 

 

Ad 5.:  Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

 

Monika Hadalin 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 4.12.2022 izvoljen g. Gašper Uršič. 

 
 

Ad 6.:  Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Ivan Mavri je prebral 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. SILVO JERAM       Bukovo 25 -  predsednik                 

2. STANKO MOČNIK   Platiševa ulica 13, Cerkno - član 

3. DAVID BAŠELJ   Pot na Brce 9, Cerkno - član 

4. DOMEN URŠIČ                          Platiševa ulica 31, Cerkno - član 

5. STANKO GOSAR  Platiševa ulica 25, Cerkno  - član 

 

Ad 7.:  Nagovor bivšega župana in pozdravni nagovor novega župana Občine Cerkno 

 

V nadaljevanju je sledil nagovor novo izvoljenega župana g. Gašperja Uršiča. 

                                                 

 

Predsedujoči g. Ivan Mavri je sejo zaključil ob 18.45 uri. 

 

 

            Zapisala:                                                                                                    Župan: 

          Katja Lapanja                                                                                          Gašper Uršič 

 

 

 

 

 


