
OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28, 8233 Mima 

Številka: 032-1/2018-2 
Datum: 23.11.2018 

Z APISNIK 
1. konstitutivne seje občinskega sveta Občine Mirna, ki je bila v petek, 23.11.2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. 

Prisotne članice in člani občinskega sveta Občine Mirna: Zoran Remic, Irena Dim, Blanka Pust, Aleš Starič, Anton Kašič, 
Anton Mirt, Tomaž Zorc, Milan Škufca, Matjaž Ožek. 

Odsoten član občinskega sveta Občine Mirna: / 

Ostali prisotni:  
Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna 
članice in člani Občinske volilne komisije: Stanka Hribar žužek, Blaž Strmole, Gorazd Gorenc 
Lea Bučinel — namestnica tajnice OVK 
Elvira Žagar — namestnica tajnice OVK 

predstavniki medijev: 
TV Vaš kanal 
Petra Krnc, LAPEGO Petra Krnc s.p. 
Rok Nose, Dolenjski list 

Sejo je v skladu z določili 2. odstavka 7. člena Poslovnika OS Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2011) 
— (v nadaljevanju: Poslovnik), sklical prejšnji župan, z vodenjem pa je v skladu s 4. odstavkom 9. člena Poslovnika pričel 
najstarejši član občinskega sveta Občine Mirna, g. Milan škufca. 

Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne, nato pa je ugotovil sklepčnost: na seji je bilo prisotnih 9 članic in članov 
občinskega sveta od skupno 9 izvoljenih, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen ter, da lahko prične s svojim delom in 
odločanjem. 

Predsedujoči je pojasnil, da so na dnevni red konstitutivne seje uvrščene obvezne proceduralne točke in predlagal, da 
občinski svet o dnevnem redu tokrat ne razpravlja in ne glasuje ter da delo poteka po dnevnem redu, ki je bil poslan 
skupaj s sklicem seje in sicer: 

1 	Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
2 	Poročilo Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za izvolitev župana in članov 

občinskega sveta v Občini Mima, dne 18. novembra 2018 
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in za pripravo potrditve mandatov članov občinskega 
sveta in za ugotovitev izvolitve župana 
Poročilo mandatne komisije s predlogom ugotovitve o izvolitvi župana 
Potrditev mandatov članom občinskega sveta Občine Mirna 
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Mirna 
Zaprisega in predstavitev župana 
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

K 1. točki:  
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 



Na seji je bilo prisotnih 9 članic in članov občinskega sveta od skupno 9 izvoljenih, torej je občinski svet sklepčen. 

točki:  
Poročilo Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za izvolitev župana in članov 
občinskega sveta v Občini Mima, dne 18. novembra 2018 
Poročilo je podala predsednica OVK ga. Stanka Hribar Žužek, ki je obrazložila gradivo, ki je bilo članom posredovano po 
pošti: Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018 za izvolitev župana in 
članov Občinskega sveta Občine Mirna. Poudarila je, da so rezultati dokončni in pravnomočni in da na izide volitev ni bilo 
vložene nobene pritožbe. 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na 
lokalnih volitvah za izvolitev župana in članov občinskega sveta v Občini Mirna, dne 18. novembra 2018 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 

točki:  
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in za pripravo potrditve mandatov članov občinskega 
sveta in za ugotovitev izvolitve župana 
Predsedujoči je pojasnil, da v skladu z določili 9. člena Poslovnika Občinski svet na prvi konstitutivni seji najprej imenuje 
tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. 
Komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta in župana pregleda, kateri kandidati so bili 
izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov ter nato 
predlaga občinskemu svetu: 

i potrditev mandatov članicam in članom občinskega sveta, 
i sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana. 

Predsedujoči je pozval članice in člane občinskega sveta, da podajo svoje predloge kandidatov, kot predsedujoči pa je 
predlagal komisijo v naslednji sestavi: 
Predsednica: Blanka Pust 
član: Anton Kašič  
član: Anton Mirt 

Pred pričetkom razprave je predsedujoči predlagal osnovna pravila o poteku seje: 
člani občinskega sveta dobijo besedo po vrstnem redu, kot so se priglasili k razpravi (z izjemo proceduralnih 
razprav), 
razpravljavec se mora držati dnevnega reda, 
razpravljavec praviloma lahko razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega naslednjega 
razpravljavca, 
replika mora biti konkretna na konkretno razpravo predhodnih razpravljavcev z napovedjo na koga se nanaša, 

i replika sme trajati največ  tri minute, 
člani občinskega sveta, ki predlagajo dodatne sklepe, morajo le te podati predsedujočemu v pisni obliki. 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet imenuje Komisijo za potrditev mandatov v naslednji sestavi: Blanka Pust — predsednica, Anton 
Kašič  — član, Anton Mirt - član. 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 
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točki:  
Poročilo mandatne komisije s predlogom ugotovitve o izvolitvi župana 
Predsedujoči je Komisijo za potrditev mandatov zaprosil, da na podlagi Poročila Občinske volilne komisije o ugotovitvi 
izida glasovanja na lokalnih volitvah za izvolitev župana in članov občinskega sveta v Občini Mirna, dne 18. novembra 
2018 ter potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta in župana, pripravi predlog potrditve mandatov in ugotovitveni sklep o 
izvolitvi župana, zato je ob 17.15 uri odredil 5 minutni odmor, da bi Komisija za potrditev mandatov lahko opravila svoje 
delo. 

Namestnica tajnice OVK je predsedniku komisije predala naslednje dokumente: 
Poročilo Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za izvolitev župana in članov 
občinskega sveta v Občini Mirna, dne 18. novembra 2018 

i potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana. 

Seja se je nadaljevala ob 17.25 uri. Predsedujoči je ugotovil sklepčnost: na seji je bilo prisotnih 9 članic in članov 
občinskega sveta od skupno 9 izvoljenih, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen. 

Predsednica Komisije za potrditev mandatov Blanka Pust je podala poročilo: 
Komisija je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za izvolitev 
župana in članov občinskega sveta v Občini Mima, dne 18. novembra 2018 ter potrdila izvolitev članov občinskega sveta 
in župana. Ugotovila je, da ni bilo vloženih pritožb na izide volitev ter da so potrdila o izvolitvi prejele osebe, ki so 
navedene v poročilu OVK, zato je predlagala, da občinski svet potrdi mandate vsem 9 članom občinskega sveta. 
Iz poročila OVK nadalje izhaja, da je bil za župana Občine Mirna na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 izvoljen 
Dušan Skerbiš. Komisija je ugotovila, da ni bilo vložene nobene pritožbe na izide volitev, zato predlaga, da občinski svet 
sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Dušana Skerbiša. 

Predsednica OVK je članom občinskega sveta Občine Mirna podelila Potrdila o izvolitvi. 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se poročilo Komisije za potrditev mandatov. 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 

točki:  
Potrditev mandatov članom občinskega sveta Občine Mirna 

Komisija za potrditev mandatov predlaga, da občinski svet potrdi mandate vsem 9 članom občinskega sveta: 

KANDIDAT PREDLAGATELJ 
Zoran Remic Zlatka Remic in skupina volivcev 
Blanka Pust Alenka Kozolc in skupina volivcev 
Milan Škufca Milan Škufca in skupina volivcev 
Matjaž Ožek Lidija Ožek 
Irena Dim Dejan Dim 
Anton Mirt N.Si Nova Slovenija — krščanski demokrati 
Tomaž Zorc Tomaž Zorc in skupina volivcev 
Aleš Starič  David Jerič  in skupina volivcev 
Anton Kašič  SDS — Slovenska demokratska stranka 
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Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna potrdi mandate vsem 9 (devetim) članicam in članom Občinskega sveta Občine 
Mirna: 

Zoran Remic 
Blanka Pust 
Milan Škufca 
Matjaž Ožek 
Irena Dim 
Anton Mirt 
Tomaž Zorc 
Aleš Starič  
Anton Kašič. 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 

Predsedujoči je na podlagi sprejetega sklepa ugotovil, da je s potrditvijo 9 (devetim) članicam in članom občinskega sveta 
Občine Mima v skladu z 10. členom Poslovnika Občinski svet Občine Mirna konstituiran. 

Predsedujoči je čestital vsem članicam in članom Občinskega sveta in jim zaželel uspešno delo. 

točki:  
Ugotovitev o izvolitvi župana Občine Mirna 
Komisija za potrditev mandatov predlaga, da občinski svet sprejme ugotovitveni sklep: 
Za župana Občine Mima je izvoljen Dušan Skerbiš, rojen 10. 7. 1955, stanujoč  na naslovu Lunačkova ulica 17, 8233 
Mirna. 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
Za župana Občine Mirna je izvoljen Dušan Skerbiš, rojen 10. 7. 1955, stanujoč  na naslovu Lunačkova ulica 17, 
8233 Mirna. 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 

Predsedujoči je na podlagi glasovanja ugotovil, da je občinski svet Občine Mirna sprejel sklep, da je za župana Občine 
Mima izvoljen Dušan Skerbiš in županu čestital k njegovi izvolitvi ter mu zaželel veliko uspehov pri opravljanju zahtevnih 
in odgovornih nalog, ki bodo pomembno vplivale na razvoj Občine Mirne. 

točki:  
Zaprisega in predstavitev župana 
Sledila je slovesna prisega novoizvoljenega župana Dušana Skerbiša: 
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu z pravnim redom Republike Slovenije in Občine Mirna Pri 
izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovomo v korist in za blaginjo občanov in občank.« 

Predsedujoči je nato pozval župana k pozdravni besedi in mu predal vodenje seje. 

Nagovor župana: 
Župan Dušan Skerbiš se je najprej zahvalil vsem volivkam in volivcem za izkazano zaupanje, čestital članicam in članom 
občinskega sveta za njihovo izvolitev ter jih pozval k konstruktivnemu sodelovanju z namenom razvoja Občine Mirna v 
dobrobit vseh občank in občanov občine. Na kratko je predstavil vizijo svojega dela in ključne projekte. Zahvalil se je tudi 

''..
  4
\  

••
  
\
 ̀ ...

  <
•\  

`...
  

4 



t 

predsednici in članom občinske volilne komisije za korektno izpeljavo volitev, prav tako je namenil zahvalo občinski upravi 
za dosedanje delo. 

K 8. točki:  
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Župan je najprej povprašal po načinu glasovanja (javno VS. tajno). Predlagal je javno glasovanje. 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 

Župan predlaga imenovanje KMVVI v naslednji sestavi: 
Milan Škufca, predsednik 
Zoran Remic, član 
Irena Dim, članica 
Matjaž Ožek, član 
Tomaž Zorc, član 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se predlog Sklepa o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v predloženem 
besedilu. 

GLASOVANJE: od 9 navzočih članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 9, PROTI: O. 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

zapisala: 
Elvira Žar 
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