OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 17.11.2014
Zapisnik 1. konstitutivne seje Občine Kobilje,
ki je bila dne 21. oktobra 2014 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA IN NOVOIZVOLJEN
ŽUPAN: Robert Ščap, Tomaž Ferencek (na sejo prišel ob 17.45 uri), Janez Gašparič, Leon
Ferencek, Darko Gjerek, Saša Fras, Pavel Horvat, Janez Laci
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Boštjan Horvat svetovalec župana III, Mirela Bertalanič
predsednica OVK, Danijel Kovač namestnik predsednice OVK, Simona Bukovec tajnica
OVK, Tatjana Nemet član OVK, Tadeja Toplak član OVK, Cvetka Puhan član OVK, Daniel
Penhofer predstavnik SLS, Marjan Farkaš predstavnik kandidature Stanka Gregoreca za
župana, Stanko Gregorec župan, Mihaela Kalamar novinarka, Oste Bakal novinar
SEJO VODIL: Pavel Horvat
Svetovalec župana III Boštjan Horvat pozdravi vse prisotne in razloži, da na podlagi 15. člena
Zakona o lokalni samoupravi, 12. člena Statuta Občine Kobilje in 7. 8. 9. 10.11. ter 12. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje je bila sklicana konstitutivna seja. V skladu z
drugim odstavkom 9. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje, prvo sejo
novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član Občinskega sveta oz. član Občinskega sveta, ki ga
na podlagi najstarejšega svetnika določi Občinski svet. Ugotovi se, da je najstarejši član
Občinskega sveta gospod Pavel Horvat, zato mu preda besedo.
Pavel Horvat pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost ter jih seznani z naslednjim dnevnim
redom. Pove tudi, da se na konstitutivni seji o dnevnem redu ne glasuje.
Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in ugotovitev sklepčnosti;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (pregled
poročil in potrdil o izvolitvi);
3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana;
4. Poročanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana;
5. Potrditev mandatov članov Občinskega sveta;
6. Ugotovitev izvolitve Župana;
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
K 1. točki dnevnega reda
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in ugotovitev sklepčnosti;
Ugotovi se, da je na konstitutivni seji navzočih 6 članov novoizvoljenih svetnikov (Tomaž
Ferencek je spregledal oz. zamenjal uro) od 7.- ih. Ugotovi se, da je Občinski svet sklepčen.
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K 2. točki dnevnega reda
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana, (pregled poročil in
potrdil o izvolitvi)
Pavel Horvat preda besedo predsednici OVK Občine Kobilje Mireli Bertalanič.
Mirela Bertalanič
Predstavi naslednji poročili OVK:
POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Kobilje
na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Kobilje je na seji dne 5. 10.2014 in 8.10.2014, na podlagi
zapisnikov volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Kobilje ter
zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana
Občine Kobilje ugotovila:
I.
Na rednih volitvah za župana Občine Kobilje, ki so bile dne 5. oktobra 2014, je imelo pravico
voliti skupaj 515 volivcev, vsi vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 418 volivcev ali 81,17 % volivcev, od tega je:
a)
b)

418 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
0 volivcev glasovalo s potrdilom.

Nihče od volivcev ni glasoval po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 418 glasovnic.
Neveljavna je bila 1 glasovnica.
Veljavnih glasovnic je bilo 417.
Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
1. STANKO GREGOREC
(predlagatelj: Marjan Farkaš in skupina volivcev)

208 glasov

49,88 %
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2. ROBERT ŠČAP
(predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS)

209 glasov

50,12 %

III.
Občinska volilna komisija Občine Kobilje je skladno z določbami prvega odstavka 107. člena
Zakona o lokalnih volitvah – ZLV ugotovila, da je za župana Občine Kobilje izvoljen:
ROBERT ŠČAP,
predlagatelj: Slovenska ljudska stranka - SLS
in
POROČILO
o izidu rednih volitev za člane občinskega sveta Občine Kobilje
na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Kobilje je na seji dne 5.10.2014 in 8.10.2014, na podlagi
zapisnikov volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta
Občine Kobilje ter zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta Občine Kobilje ugotovila:

I.
Na rednih volitvah za člane občinskega sveta Občine Kobilje, ki so bile dne 5. oktobra 2014,
je imelo pravico voliti skupaj 515 volivcev, vsi vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 418 volivcev ali 81,17 % volivcev, od tega je:
a)
b)

418 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku,
0 volivcev glasovalo s potrdilom

Nihče od volivcev ni glasoval po pošti.

Stran 3 od 16

OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 418 glasovnic.
Neveljavne so bile 3 glasovnice.
Veljavnih glasovnic je bilo 415.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Glasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SANDRA FERENCEK BARBRARIČ
MARJETA VUGRINEC
DARKO GJEREK
ZORA ŠABJAN
SAŠA FRAS
BOŠTJAN KRIVEC
SANJA SERŠEN
IVAN SAJKO
MILAN FERENCEK
MAJA KAPLJA
PAVEL HORVAT
MONIKA KAPLJA
MARJANA BERDEN
JANEZ LACI
LEON FERENCEK
MIROSLAVA GJEREK
TINA ŠČAP
POLONCA DOMONKOŠ
DAMIJANA MIHOLIČ
BOJANA BUKOVEC
JANEZ GAŠPARIČ
DENIS KOLARIČ
STANKO ANTOLIN
ISTOK KOCET
EMIL BUKOVEC
JOŽEF MIHOLIČ
TOMAŽ FERENCEK

64
92
179
36
175
99
23
107
61
56
163
52
34
136
194
107
82
83
35
60
227
56
81
88
100
47
229

%
15,42
22,17
43,13
8,67
42,17
23,86
5,54
25,78
14,70
13,49
39,28
12,53
8,19
32,77
46,75
25,78
19,76
20,00
8,43
14,46
54,70
13,49
19,52
21,20
24,10
11,33
55,18

III.
Občinska volilna komisija Občine Kobilje je skladno z določbami drugega odstavka 11. člena
Zakona o lokalnih volitvah - ZLV ugotovila, da so za člane občinskega sveta Občine Kobilje
izvoljeni:
1.
2.
3.
4.

TOMAŽ FERENCEK
JANEZ GAŠPARIČ
LEON FERENCEK
DARKO GJEREK

Predlagatelj:
Slovenska demokratska stranka - SDS
Marjan Farkaš in skupina volivcev
Marjan Farkaš in skupina volivcev
Slovenska ljudska stranka - SLS
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5.
6.
7.

SAŠA FRAS
PAVEL HORVAT
JANEZ LACI

Marjan Farkaš in skupina volivcev
Slovenska ljudska stranka - SLS
Marjan Farkaš in skupina volivcev

Pavel Horvat predlaga sklep, da je Občinski svet seznanjen z poročilom OVK Občine Kobilje
Sklep št. 1
Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s poročilom Občinske volilne komisije Občine
Kobilje;
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
K 3. točki dnevnega reda
Imenovanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana;
Pavel Horvat pove, da je na konstitutivni seji potrebno imenovati tričlansko mandatno
komisijo za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta in za
ugotovitev o izvolitvi župana. Tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana se imenuje tako,
da svetniki predlagajo člane v komisijo tako dolgo, dokler le ta ni potrjena. Pove, da je OS
dobil pred začetkom seje gradivo, Saša Frasa na katerem so predlogi, da se v omenjeno
komisijo imenujejo Saša Fras predsednik, Janez Gašparič član, Tomaž Ferencek član.
Saša Fras pove, da umika predlog, ki ga je podal na začetku seje.
Pavel Horvat pozove člane OS naj podajo predloge.
Darko Gjerek predlaga, da se v tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana imenujejo Saša
Fras predsednik, Pavel Horvat član in Janez Gašparič član. Hkrati pa predlaga, da se v isti
zasedbi, imenuje tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katero mora
Občinski svet imenovati ob 7. točki dnevnega reda
Pavel Horvat da predlog, da se v tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Kobilje
imenujejo Saša Fras predsednik, Pavel Horvat član in Janez Gašparič član na glasovanje.
Predlog sklepa
V mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega
sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Kobilje se imenujejo Saša Fras predsednik,
Pavel Horvat član in Janez Gašparič član;
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov OS ZA sta glasovala 2 člana občinskega sveta
PROTI so bili 4. SKLEP NI SPREJET.
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Saša Fras poda naslednji predlog, da se v tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana
Občine Kobilje ter komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo Saša
Fras predsednik, Darko Gjerek član in Janez Gašparič član.
Pavel Horvat, da predlog, da se v tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb
in potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine
Kobilje ter komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo Saša Fras
predsednik, Darko Gjerek član in Janez Gašparič član.
Sklep št. 2
V tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Kobilje se imenujejo Saša Fras
predsednik, Darko Gjerek član in Janez Gašparič član;
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Pavel Horvat seznani mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Kobilje, da je na občinski
svet 20.10.2014 prišla pritožba zoper odločitev OVK glede glasovanja za župana Občine
Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, ki jo je podal Marjan Farkaš, predlagatelj
kandidata za župana Stanka Gregoreca. Besedo da Marjanu Farkašu.
Marjan Farkaš pove, da je v pritožbi vse napisano in razloženo, zato nima smisla, da jo
ponovno razlaga.
Saša Fras predlaga, da se mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in potrditev
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Kobilje sedaj
sestane v sosednjem prostoru. Konstitutivna seja se pa prekine za 20 min.
Pavel Horvat seznani prisotne na konstitutivni seji, da je seja prekinjena za 20 min.
Prekinitev seje ob 17.35 uri.
Ob 17.45 uri se konstitutivni seji pridruži svetnik Tomaž Ferencek.
Nadaljevanje konstitutivne seje ob 18.30 uri
K 4. točki dnevnega reda
Poročanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana;
Pavel Horvat prosi predsednika mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana, Saša Frasa, da poroča o
ugotovitvah in predlogih glede pritožbe, zoper odločitev OVK, glede glasovanja za župana
Stran 6 od 16

OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Občine Kobilje ki lahko vpliva na potrditev mandatov, ki jo je komisija obravnavala na svoji
1. seji 21.10.2014, med prekinitvijo konstitutivne seje.
Saša Fras
Pove, da so na 1. seji mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana pregledali pritožbo in se pogovorili s
predsednico OVK Občine Kobilje Mirelo Bretalanič. Na podlagi posvetovanja in pisni
obrazložitvi odločitve OVK in stališča predsednice so sklenili dva sklepa. In sicer:
1. da se Občinskemu svetu Občine Kobilje potrdijo mandati
2. da se seja ob 6. točki dnevnega reda konstitutivne seje prekine
Pojasnitev:
Ad. 1 Pritožba, katero je obravnavala mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana ne vpliva na
izvolitev članov v Občinski svet.
Ad. 2. Člani mandatno komisije za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Kobilje se strinjajo, da če že morajo
odločati oz. podati mnenje o županskem mandatu, nočejo, da bi bil nad mandatom župana
kakšen koli dvom. Zato so se odločili, da bodo zaprosili za mnenje Ministrstvo za javno
upravo, Službo za lokalno samoupravo in sicer dr. Romana Lavtarja. Sklepa o potrditvi oz.
zavrnitvi mandata za župana danes niso sprejeli, temveč predlagajo, da se bo konstitutivna
seja prekine in nadaljuje, ko bo komisija pridobila odgovor Službe za lokalno samoupravo
RS. Po prejemu odgovora SLRS, se bo komisija sestala in sprejela odločitev s katero bo
seznanila Občinski svet ob nadaljevanju konstitutivne seje. Predlagajo tudi, da se postavi
časovni rok za pridobitev odgovora Službe za lokalno samoupravo RS. Le ta bi naj bil 8 dni.
K 5. točki dnevnega reda
Potrditev mandatov Občinskega sveta;
Pavel Horvat predlaga, da Občinski svet potrdi mandat novoizvoljenim članom občinskega
sveta in predlog da na glasovanje.
Sklep št. 3
Občinski svet potrdi mandat novoizvoljenim članom Občinskega sveta Občine Kobilje v
mandatnem obdobju 2014-2018;
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 7 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
K 6. točki dnevnega reda
Ugotovitev izvolitve župana;
Pavel Horvat da na glasovanje predlog mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in
potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana in sicer, da se
seja na tej točki prekine.
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Sklep št. 4
Konstitutivna seja se na 6. točki dnevnega reda prekine in nadaljuje, ko bo komisija
pridobila odgovor Službe za lokalno samoupravo RS. Rok za pridobitev odgovora je 8 dni.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
Občinskega sveta, PROTI je bil 1 član občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Pavel Horvat pove, da je seja prekinjena in da se bo nadaljevala, takoj ko mandatna komisija
za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o
izvolitvi župana pridobila mnenje službe za lokalno samoupravo RS. Člane Občinskega sveta
hkrati seznani, da za nadaljevanje seje, ni potreben osem dnevni rok, da se OS obvesti o
pričetku in vsebini seje, temveč se seja skliče takoj, ko bo pridobljeno mnenje Službe za
lokalno samoupravo RS.
Nadaljevanje 1. konstitutivne seje Občinskega sveta
Občine Kobilje, dne 29.10.2014 ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje.
PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA IN NOVOIZVOLJEN
ŽUPAN: Robert Ščap, Tomaž Ferencek, Janez Gašparič, Leon Ferencek, Darko Gjerek, Saša
Fras, Pavel Horvat, Janez Laci;
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: svetovalec župana III Boštjan Horvat, Simona Bukovec
zapisnikar, Daniel Penhofer predstavnik SLS, Mihaela Kalamar novinarka;
Sejo vodil: Pavel Horvat
Pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnost in pove, da je bila konstitutivna seja prekinjena pri
6. točki, z razlogom, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov
članov Občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana pridobi mnenje Službe za lokalno
samoupravo RS o tem, kako ravnati v zvezi z pritožbo o kateri mora odločiti Občinski svet.
Mnenje Službe za lokalno samoupravo je na občino prišlo 27.10.2014. Mandatna komisija za
pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta je mnenje
obravnavala na svoji 2. seji, dne 29.10.2014. Zato da besedo predsedniku mandatne komisije
Sašu Fras.
Saša Fras
Pove, da je mandatna komisija takoj naslednji dan po prekinitvi seje, vzpostavila stik z Službo
lokalne samouprave RS z dr. Romanom Lavtarjem, kateremu je bilo še isti dan posredovano
vso gradivo, potrebno za izdelavo mnenja o nastali situaciji. SVLR je o nastali situaciji, tudi
obvestila Državno volilno komisijo, s katero so imeli v petek 24.10.2014 triurni sestanek.
Tako je na občino, dne 27.10.2014 prišel odgovor SVLR, za katerega smo zaprosili.
Mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega
sveta je mnenje obravnavala na svoji 2. seji, dne 29.10.2014. Kjer je ugotovila, da v tem
odgovoru ni bilo navedenih nobenih stališč, temveč zgolj navodila, kako mora postopati
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Občinski svet v nastali situaciji. Glede dela OVK, pa menijo, da je le ta postopala v skladu z
zakonom. O ugovoru, ki je bil vložen pravočasno je odločila. Kar se tiče pritožbe, ki je
prispela po pritožbenem roku, pa o njej ne odloča več OVK temveč Občinski svet. Ko bo
Občinski svet sprejel odločitev, bo potrebno glede odločitve izdati pravni akt, ki mora
vsebovati vse dele odločbe po načelih Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/. Pravni
akt mora biti vročen, od dneva vročitve pa tečejo roki za zasledovanje pravnega interesa na
Upravnem sodišču. Boštjan Horvat, je kontaktiral direktorja Inštituta za lokalno samoupravo
in javna naročila RS oz. Lex Localis, Boštjana Brezovnika, mu razložil nastalo situacijo, ter
ga prosil za pravno pomoč. Gospod Brezovnik je podal naslednja navodila glede vodenja
postopka:
1. potrebno je določiti uradno osebo, ki bo vodila postopek in izpolnjuje pogoje iz 31.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ in jo občinski svet pooblasti v
zvezi z pritožbo zoper odločitve OVK glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki
lahko vpliva na potrditev mandatov.
2. resno obravnavati vse pritožbe, ki so zapisane in opraviti zaslišanja
Mandatna komisija, ne more sklepati o tej zadevi, dokler ni upravni postopek speljan, kot je
potrebno.
Mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega
sveta je 2. seji, dne 29.10.2014 sprejela naslednje sklepe:
1. Predlaga, da Občinski svet Občine Kobilje pooblasti Boštjana Horvata, svetovalca
župana III v Občini Kobilje, za vodenje postopka v zvezi s pritožbo zoper odločitev
OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na
potrditev mandatov. Boštjan Horvat svetovalec župana III Občine Kobilje predloži
Občinskemu svetu Občine Kobilje pisno poročilo in predlog odločbe do 05.11.2014.
2. Za pravno pomoč pri izvedbi upravnega postopka v zvezi s pritožbo zoper odločitev
OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na
potrditev mandatov, se zaprosi Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
Maribor – Lex Localis za pomoč.
3. Seja se po sprejetju teh dveh sklepov prekine in se nadaljuje 05.11.2014 ob 18.00 uri;
Poleg teh sklepov, je mandatna komisija sprejela še sklep, da se poleg oseb navedenih v
pritožbi, zasliši še predsednica OVK Občine Kobilje Mirela Bertalanič.
Pojasnitev sklepov mandatne komisije:
Ad. 1; Pogoje, za vodenje upravnega postopka, uradne osebe, ki bo vodila postopek in
izpolnjuje pogoje iz 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ in jo občinski
svet pooblasti v zvezi z pritožbo zoper odločitve OVK glede glasovanja za župana Občine
Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev mandatov izpolnjujeta dva člana OS, Saša Fras in Darko
Gjerek. Ker noben od njiju noče prevzeti funkcije uradne osebe zaradi politične vpletenosti,
so se na mandatni komisiji odločili, da predlagajo za uradno osebo Boštjana Horvata,
svetovalca župana III Občine Kobilje.
Ad. 2, Že na prvem delu konstitutivne seje, je bilo splošno mnenje, da bi bilo primerno, da se
v obravnavo prispele pritožbe vključi inštitucija oz. odvetnik. Ker, je trenutno stanje na občini
nekoliko čudno, saj dokler OS ne potrdi mandata županu, opravlja funkcijo župana prejšnji
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župan Stanko Gregorec, ki pa je tule stranka v postopku. Zdi se jim primerno, da se najame
inštitucijo, ki bo postopek peljala v skladu z zakonodajo. Odločili so se, da predlagajo Inštitut
za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor – Lex Localis .
Ad. 3 Vzrok, da se seja danes prekine in nadaljuje 05.11.2014 ob 18.00 uri in rok kdaj se seja
ponovno nadaljuje, je bil namenjen temu, da si komisija, Občinski svet in tisti, ki bo vodil
upravni postopek damo rok, do katerega želimo, da se postopek obravnave pritožbe spelje, ter
da se preseka stanje na občini.
Boštjan Horvat pove, da je najprej potrebno peljati postopek in šele nato sprejeti sklep oz.
odločitev. Potrebno je tudi opozoriti na to dejstvo, da v kolikor postopek ne bo voden v skladu
z zakonodajo, v primeru pritožbe na sodišče, bo sodišče vrnilo pritožbo v ponovno presojo
Občinskemu svetu Občine Kobilje. Zato je najbolje, da Občinski svet pritožbo že ob prvi
obravnavi obravnava v skladu z zakonodajo. OS sprejme odločitev, na podlagi katere se izda
pravni akt, ki mora vsebovati vse dele odločbe po načelih ZUP. Pravni akt mora biti vročen,
od dneva vročitve, pa morajo teči roki za zasledovanje pravnega interesa na Upravnem
sodišču.
Glede na to, da mora postopek teči po ZUP-u, se razvije kratka debata, ali je rok 05.11.2014
realen, saj vodenje postopka omejujejo časovni roki.
Robert Ščap poda mnenje, da je temelj odločitve mandata županu, poročilo OVK Občine
Kobilje.
Pavel Horvat izrazi skrb, da stanje, ki trenutno vlada na občini ne koristi kraju in delu občine
Kobilje, saj tekoče posle vodi prejšnji župan Stanko Gregorec. Potreben je rebalans, ki ga OS
ne more sprejeti, dokler ni potrjen mandat županu. Povpraša tudi za mnenje OS ali se paket
predlaganih sklepov mandatne komisije sprejeme skupaj ali se bo za vsak predlog glasovalo
posebej.
Ker ni nobenih pripomb, da Pavel Horvat predloge sklepov na glasovanje.
Sklep št. 5
1. Občinski svet Občine Kobilje pooblasti Boštjana Horvata, svetovalca župana III v
Občini Kobilje, za vodenje postopka v zvezi s pritožbo zoper odločitev OVK Občine
Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev
mandatov. Boštjan Horvat svetovalec župana III Občine Kobilje predloži
Občinskemu svetu Občine Kobilje pisno poročilo in predlog odločbe do 05.11.2014.
Sklep št. 6
2. Za pravno pomoč pri izvedbi upravnega postopka v zvezi s pritožbo zoper odločitev
OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na
potrditev mandatov, se zaprosi Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
Maribor – Lex Localis za pomoč.
Sklep št. 7
3. Seja se po sprejetju teh dveh sklepov prekine in se nadaljuje 05.11.2014 ob 18.00
uri;
Seja prekinjena ob 19.45 uri.
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Nadaljevanje 1. konstitutivne seje Občinskega sveta
Občine Kobilje, dne 05.11.2014 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje.
PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA IN NOVOIZVOLJEN
ŽUPAN: Robert Ščap, Janez Gašparič, Leon Ferencek, Darko Gjerek, Saša Fras, Pavel
Horvat, Janez Laci;
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Boštjan Horvat svetovalec župana III, Simona Bukovec
zapisnikar;
Sejo vodil: Pavel Horvat
Pozdravi vse prisotne in pove, da se seja nadaljuje na podlagi sprejetih sklepov konstitutivne
seje z dne 29.10.2014. Takrat so bili namreč sprejeti naslednji sklepi.
Sklep št. 5
1. Občinski svet Občine Kobilje pooblasti Boštjana Horvata, svetovalca župana III v
Občini Kobilje, za vodenje postopka v zvezi s pritožbo zoper odločitev OVK Občine
Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev
mandatov. Boštjan Horvat svetovalec župana III Občine Kobilje predloži
Občinskemu svetu Občine Kobilje pisno poročilo in predlog odločbe do 05.11.2014.
Sklep št. 6
2. Za pravno pomoč pri izvedbi upravnega postopka v zvezi s pritožbo zoper odločitev
OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na
potrditev mandatov, se zaprosi Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila
Maribor – Lex Localis za pomoč.
Sklep št. 7
3. Seja se po sprejetju teh dveh sklepov prekine in se nadaljuje 05.11.2014 ob 18.00
uri;
Prosi Boštjana Horvata, naj seznani prisotne s potekom postopka v zadevi Pritožbe zoper
odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na
potrditev mandatov.
Boštjan Horvat
Pozdravi vse prisotne, in pove, da je seznanil Boštjana Brezovnika z Inštituta za lokalno
samoupravo vsebino pritožbe. Podal je naslednja navodila:
• Opraviti je potrebno zaslišanja prič, ki so predlagana na v pritožbi (člani VO, Natalija
Vrtič, Katarina Seršen in Ivana Bukovec). V pritožbi sta tudi navedeni, kot predlagani
priči predsednica OVK Mirela Bertalanič in Milan Kovač. Glede na to, da je
predsednica Mirela Bertalanič predstavnica prvostopenjskega organa (OS pa je
drugostopenjski organ), ki je že odločil o pritožbi, ne more biti zaslišana. Glede
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•
•

predmetne zadeve se tudi ni zaslišalo g. Milana Kovača, saj je bil predlagan za
zaslišanje kot priča o dejstvu ali ima oz. nima volilne pravice, kar pa je popolnoma
pravno vprašanje in njegovo zaslišanje v ničemer nebi pripomoglo k razjasnitvi
navedenega pravnega vprašanja. Predlaganim pričam, so bila vročena vabila na
zaslišanje, ki bo 12.11.2014. Zaslišanja bodo tega dne, ker je potrebno postopek voditi
po ZUP-pu. Vprašanja za zaslišanja bo pripravil Boštjan Brezovnik
Potrebno je pridobiti nekatere podatke iz sodišča v Lendavi.
Po opravljenem zaslišanju in pridobljenih podatkih iz sodišča, se bo pripravila odločba
s pomočjo Boštjana Brezovnika, ki bo pravno tudi utemeljil odločbo, v zvezi s
pritožbo zoper odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine
Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev mandatov.

Svetnik ugotovijo, da glede na to, da odločba v zadevi pritožbi zoper odločitev OVK Občine
Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, še
ni pripravljena ne morejo odločiti o potrditvi mandata novoizvoljenemu županu Robertu
Ščapu.
Pavel Horvat predlaga, da se sprejme sklep, da se konstitutivna seja prekine in nadaljuje
14.11.2014 ob 18.00 uri. Do takrat Boštjan Horvat pripravi pisno poročilo in predlog odločbe.
Predlog sklepa, da na glasovanja.
Sklep št. 8
Konstitutivna seja prekine in nadaljuje 14.11.2014 ob 18.00 uri. Do takrat Boštjan Horvat
pripravi pisno poročilo in predlog odločbe.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Seja prekinjena ob 18.25 uri.
Nadaljevanje 1. konstitutivne seje Občinskega sveta
Občine Kobilje, dne 14.11.2014 ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Kobilje.
PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA IN NOVOIZVOLJEN
ŽUPAN: Robert Ščap, Leon Ferencek, Darko Gjerek, Saša Fras, Pavel Horvat, Janez Laci;
Tomaž Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Boštjan Horvat svetovalec župana III, Simona Bukovec
zapisnikar, Mihaela Kalamar novinarka, Nataša Gider novinarka
Pavel Horvat
Pozdravi vse prisotne in pove, da se seja nadaljuje na podlagi sprejetega sklepa konstitutivne
seje z dne 05.11.2014. Takrat je bil namreč sprejet naslednji sklep.
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Sklep št. 8
Konstitutivna seja se prekine in nadaljuje 14.11.2014 ob 18.00 uri. Do takrat Boštjan
Horvat pripravi pisno poročilo in predlog odločbe.
Prosi Boštjana Horvata, naj predstavi poročilo oz. predlog odločbe v zvezi z zadevo Pritožba
zoper odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko
vpliva na potrditev mandatov.
Boštjan Horvat pojasni potek postopka:
Občinski svet občine Kobilje je na seji dne 29.10.2014 v skladu z Zakonom o splošnem
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB-2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007,
65/2008, 8/2010, 82/2013) in sicer 2. odstavkom 29. členom je Občinski svet občine Kobilje
kot kolegijski organ pooblastil za vodenje postopka v zadevi do izdaje odločbe uradno osebo
Boštjana Horvata, kateri izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZUP.
V postopku je bilo v dokazne namene vpogledano v Zapisnik o delu volilnega odbora na
lokalnih volitvah 2014 Občine Kobilje z dne 05.10.2014, Volilni imenik za Občino Kobilje z
dne 05.10.2014, Obrazložitev odločitve OVK, zoper katero je vložena pritožba in stališče
pripravljeno s strani Predsednice OVK Občine Kobilje, Prepis izreka sklepa Okrajnega
sodišča v Lendavi z dne 13.10.2014, ter kot priče zaslišane članice volilnega odbora in sicer
Natalija Vrtič, Ivana Bukovec, Katarina Seršen.
Dne 04.11.2014 je bil opravljen vpogled v Volilni imenik občine Kobilje in Prepis izreka
sklepa Okrajnega sodišča v Lendavi iz dne 13.10.2014. Iz Volilnega imenika Občine Kobilje
je razvidno, da je g. Milan Kovač vpisan v volilni imenik pod. zap. št. 509. Prav tako se
ugotovi, da je v rubriki za podpis pri imenu volivca Milana Kovača podpisana ga. Marijana
Kovač s pripisom skrbnica.
V skladu s tretjim odstavkom 9. členom ZVDZ, ki se uporablja glede organizacije in dela na
voliščih (nanj napotuje ZLV) se osebi, ki je vpisana v volilni imenik ne sme odvzeti
glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja. Upoštevajoč dejstvo, da je bil g. Milan
Kovač vpisan v volilni imenik in je imel volilno pravico se v dokaznem postopku ni pribavil
oz. izvedel vpogled v sodni spis na Okrajnem sodišču v Lendavi opr. št. N 29/86, saj je
očitno, da volilna pravica ni bila odvzeta, ker če bi mu bila, nebi več bil vpisan v volilni
imenik. Vpogled v navedeni spis tako v ničemer nebi vpliva na odločitev glede volilne
pravice volivca Milana Kovača.
Glede predmetne zadeve se tudi ni zaslišalo g. Milana Kovača, saj je bil predlagan za
zaslišanje kot priča o dejstvu ali ima oz. nima volilne pravice, kar pa je popolnoma pravno
vprašanje in njegovo zaslišanje v ničemer nebi pripomoglo k razjasnitvi navedenega pravnega
vprašanja.
Dne 04.11.2014 je bilo vsem predlaganim pričam v pritožbi posredovano in vročeno vabilo na
zaslišanje, s predlogom datuma 12.11.2014 na Občino Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, v
prostorih sejne sobe. Priči Katarina Seršen in Ivana Bukovec sta predlagali nov datum in sicer
07.11.2014. Priča Natalija Vrtič pa se je vabilu zaslišanja odzvala na datum in uro,
predlaganem v vabilu.
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Priča Ivana Bukovec je dne 07.11.2014 izpovedala, da je bila v volilnem odboru prvič in
zaradi gneče, ki je bila na volišču ni bila sposobna spremljati dogajanja niti se ne spomni
posameznih oseb. Prav tako se točno ne spomni, kako je bilo s podpisovanjem v volilni
imenik. Ne spomni se ali se je podpisal volivec Milan Kovač ali njegova zastopnica. Povedala
je še, da so bila izobraževanja članov volilnega odbora izvedena. Med drugim jim je bilo
povedano, da se v primeru, ko je nekdo nepismen se lahko namesto njega podpiše zastopnik.
Povedala, je tudi da je volilna komisija med volitvami občasno preverjala delo volilnega
odbora. Glede na povedano na izobraževanju se ji ne zdi, da bi prišlo do kakršnihkoli
nepravilnosti, ampak točno niti ne ve kakšne bi lahko bile napake.
Priča Katarina Seršen je dne 07.11.2014 izpovedala, da sta pred samim dogodkom prišli na
volitve ga. Marijana Kovač in njena mama. Po opravljenih volitvah je g. Marijana prišla do
volilnega odbora in vprašala ali lahko g. Milan Kovač voli in povedala, da je ona njegova
skrbnica. Natalija Vrtič je odgovorila, da lahko. Čez nekaj časa sta na volišče prišla ga.
Marijana in g. Milan. Ga. Marijana je stopila do volilnega odbora in se predstavila kot
skrbnica g. Milana Kovača in se nato podpisala pod zaporedno številko Milana Kovača in
zraven podpisa navedla skrbnica. Ga. Marijana je nato vzela glasovnico in šla z g. Milanom k
zaščitni pregradi - kabini. Kaj točno se je dogajalo tam oz. kdo je obkrožil glasovnico ne ve.
V tem času, ko sta bila za zaščitno ogrado se ni slišalo nobene komunikacije. Nadalje je
povedala, da je izobraževanje volilnega odbora bilo izvedeno. Na izobraževanju je med
drugim bilo povedano, da lahko v primeru če ima nekdo poškodovano roko ali kako drugače
sam ne more glasovati lahko s sabo pripelje zastopnika, ki mu pomaga pri glasovanju. V
tistem trenutku ni pomislila, da je potrebno situacijo navesti v zapisnik je pa imela neprijeten
občutek, kar se tiče same situacije.
Priča Natalija Vrtič je dne 12.11.2014 izpovedala, da se posameznih oseb in dogajanja na
volišču ne spomni. Izobraževanje je bilo izvedeno na izobraževanju je predsednica članom
občinskega odbora zgolj prebrala bistvene točke in so šli domov. Meni, da je bilo delo
opravljeno korektno in pošteno ter je mnenja, da ni bilo potrebno situacije navesti v zapisnik.
Dne 04.11.2014 se opravi vpogled v Zapisnik o delu volilnega odbora na lokalnih volitvah
2014 Občine Kobilje z dne 05.10.2014. Po pregledu se ugotovi, da v zapisniku pri točki III.
Potek glasovanja (1. dogodki med glasovanjem) ni zapisano/navedeno nič. V 79. členu ZVDZ
je nadalje še določeno, da če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen, ne bi mogel
glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu
pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.
Iz izpovedbe prič, kot tudi iz volilnega imenika je očitno, da je dejansko volilni imenik
podpisala skrbnica ga. Marijana Kovač, kar kaže na dejstvo, da g. Milan Kovač dejansko ni
bil sam sposoben podpisati volilnega imenika zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen in
je zato imel pravico do osebe, ki mu je pomagala pri glasovanju.
Nadalje iz izpovedbe priče Katarine Seršen jasno izhaja, da je bil celoten postopek glasovanja
izveden tako kot je določeno v zakonu in sicer osebno in tajno ter nedvomno ne po
pooblaščencu.
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Glede na to, da volilni odbor navedenega ni vpisal v zapisnik jasno kaže na to, da so g.
Milanu Kovaču takšen način glasovanja odobrili in se jim celotno ravnanje ni zdelo sporno ter
niso čutili potrebe, da bi to v zapisnik zapisali kot izreden dogodek.
Pritožbeni organ ni ugodil zahtevi pritožnika po ponovnem pregledu v pritožbi navedenih in
tudi ostalih spornih glasovnic ter ponovnem štetju glasovnic, saj je pritožbeni organ prepričan,
da je OVK ustrezno ugotovila voljo volivcev na spornih glasovnicah in tako nikakor ni
mogoče kakorkoli dvomiti v pravilnost njihove odločitve. Nenazadnje pa je o sporni
glasovnici pridobljeno tudi mnenje direktorja DVK v zvezi s opredelitvijo
veljavnosti/neveljavnosti glasovnice za župana, na katerem je pri enem kandidatu zgolj
prekrižan znak politične stranke in tako nikakor ni dvomiti v pravilnost zaključka OVK glede
navedene glasovnice. Iz navedenega razloga se ni opravilo ponosno štetje in pregled spornih
glasovnic.
Prav tako je povedal, da si je še dodatno pridobil drugo pravno mnenje glede postopka in kjer
mu je bilo predlagano, da Občinskemu svetu svetuje, da le ta pregleda sporne glasovnica kot
je to opredeljeno v pritožbi in poda mnenje, ki se nato navede v odločbi (spremeni se zadnji
odstavek odločbe).
Pavel Horvat, predlaga razpravo, na poročilo Boštjana Horvata o poteku upravnega postopka
v zvezi s pritožbo zoper odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine
Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev mandatov.
Na predlagano temo se ni razvila debata, zato predlaga, da OS sprejme sklep, da se Pritožba
zoper odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko
vpliva na potrditev mandatov zavrne. Predlog sklepa da na glasovanje.
Sklep št. 10
Pritožba zoper odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki
lahko vpliva na potrditev mandatov, se zavrne.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Saša Fras:
• Smatra, da je pravni pouk pri odločbi sporen (vprašanje pravnega pouka, saj je 101.
Člen ZLV pravi drugače)
• Prosi, da se naredi čistopis odločbe
• Odločba v zvezi s pritožbo zoper odločitev OVK Občine Kobilje glede glasovanja za
župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, se parafira s podpisi
treh članov OS
• Za zavrnitev pritožbe je glasoval zato, ker je bila odločba potrjena s strani Lex
Localisa
• Vsak član OS dobi kopijo odločbe v zadevi s pritožbo zoper odločitev OVK Občine
Kobilje glede glasovanja za župana Občine Kobilje, ki lahko vpliva na potrditev
mandatov.
Pavel Horvat predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da je Občinski svet ugotovil, da
je na podlagi poročila Občinske volilne komisije Občine Kobilje, bil na Lokalnih volitvah
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2014 dne 05.10.2014, za župana Občine Kobilje izvoljen Robert Ščap. Predlog sklepa da na
glasovanje.
Sklep št. 11
Občinski svet Občine Kobilje je ugotovil, da je na podlagi poročila Občinske volilne
komisije Občine Kobilje, bil na Lokalnih volitvah 2014 dne 05.10.2014, za župana Občine
Kobilje izvoljen Robert Ščap.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov občinskega sveta ZA je glasovalo 6 članov
občinskega sveta. SKLEP JE SPREJET.
Župan Robert Ščap
Pove, da stanje, ki je trajalo od začetka konstitutivne seje in do danes, nikar ni bilo ugodno za
Občino Kobilje. Verjame, da nikomur od članov OS sveta ni bilo lahko v tem turbolentnem
času. Želi si, da bi s skupnim trudom in delom pripomogli k razvoju občine.
K 8. točki dnevnega reda:
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pavel Horvat predlaga oz. pove, da je že bilo predlagano ob 3. točki dnevnega reda, da se v
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo isti člani kot v mandatno
komisijo za pregled prispelih pritožb in potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev o izvolitvi župana in sicer Saša Fras predsednik, Darko Gjerek član in Janez
Gašparič član.
Saša Fras predlaga, da se v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo
Saša Fras predsednik, Tomaž Ferencek član in Janez Gašparič član (soglasje Janeza Gašpariča
ima – saj le ta ni prisoten na seji).
Boštjan Horvat, svetovalec župana III opozori, da je najprej potrebno glasovati o prvo
predlaganem predlogu in šele nato o drugem predlogu.
Pavel Horvat umakne svoj predlog in da na glasovanje predlog svetnika Saša Frasa, da se v
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo Saša Fras predsednik,
Tomaž Ferencek član in Janez Gašparič član.
Sklep št. 12
V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo Saša Fras
predsednik, Tomaž Ferencek član in Janez Gašparič član.
Seja končana ob 19.25 uri.
Zapisala
Simona Bukovec

Predsedujoči
občinskemu svetu Občine Kobilje
Pavel Horvat
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