
 1  
  

 
  

Številka: 900-15/2012-1  

Nova Gorica,  18. oktober  2012  

  

  

Z A P I S N I K  

  

  

5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. oktobra  2012 v 

veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, s pričetkom ob 14. uri.   

  

Sejo je vodil Matej Arčon, župan mestne občine.  

  

Zapisnik je vodil Miran Ljucovič, višji svetovalec za mestni svet.   

  

Poročilo o prisotnosti svetnikov na seji je podal župan, Matej Arčon.   

  

Od 32 svetnikov je bilo na seji prisotnih 29 svetnikov, in sicer: Dejana Baša, Tomaž  

Belingar, mag. Lara Beseničar Pregelj, mag. Mirjam Bon Klanjšček, Oton Filipič, 

Aleksander Gabrščik, Tomaž Horvat, mag., Aleš Jakin, mag., Miro Kerševan, mag. Darinka 

Kozinc, Miran Müllner, Anton Peršič, Anton Petrovčič, Ana Marija Rijavec, Boris Rijavec, 

mag. Uroš Saksida, mag. Tomaž Slokar, Vida Škrlj, Črtomir Špacapan, Patricija Šulin, 

Tomaž Torkar, Srečko Tratnik, Marko Tribušon, Mitja Trtnik, Milojka Valantič, Valter 

Vodopivec, Tomaž Zarifa, Robert Žerjal in Stanko Žgavc.      

  

Opravičeno odsotna: Bojan Bratina in Kaja Draksler   

  

Odsoten: dr. Robert Golob   

  

Seji so prisostvovali:  

• mag. Vesna Mikuž,  direktorica občinske uprave  

• Simon Klaut, vodja kabineta župana   

• Martina Remec-Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe   

• Metka Gorjup, načelnica oddelka za družbene dejavnosti   

• Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo     

  

Za overitelja zapisnika sta bila izvoljena svetnika:  

- mag. Mirjam Bon Klanjšček    

- Vida Škrlj.     

Od 29 svetnikov jih je 23 glasovalo za.  

Sklep je bil sprejet.  

  

Matej Arčon, župan:  
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V predlogu dnevnega reda imamo eno točko, in sicer volitve predstavnikov MONG v 

volilnem telesu 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih 

interesov in volitve predstavnika MONG za določitev kandidature za člana državnega sveta 

v 12. volilni enoti.   

Za izredno sejo je potrebno 17 glasov. Odpiram razpravo na predlog dnevnega 

reda.   

  

Ker razprave ni, dajem na glasovanje predlog dnevnega reda. Glasujemo.  

  

Od 29 svetnikov jih je 28 glasovalo za.  

  

Ugotavljam, da je sprejet naslednji dnevni red:  

  

1. Volitve predstavnikov MONG v volilnem telesu 12. volilne enote za volitve člana 

državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov  

Volitve predstavnika MONG za določitev kandidature za člana državnega sveta v  

12. volilni enoti.    

  

  

  

1.  točka dnevnega reda  

Volitve predstavnikov MONG v volilnem telesu 12. volilne enote za volitve 

člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov   

Volitve predstavnika MONG za določitev kandidature za člana državnega  

sveta v 12. volilni enoti    

  

Matej Arčon, župan:   

Pri izvedbi volitev bomo smiselno uporabljali določbe Poslovnika MS in Pravil za izvolitev 

predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za 

člana državnega sveta.   

Besedo predajam predsedniku komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, g. Stanku Žgavcu..   

  

Poročevalec: Stanko Žgavc, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

Državna volilna komisija je pozvala k izvedbi postopkov za izvolitev predstavnikov lokalnih 

interesov v Državni svet RS. Skladno s tem je komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja pozvala svetniške skupine in stranke k predlaganju kandidatov za elektorje, se 

pravi za volilno telo, ki bo volilo predstavnika lokalne  skupnosti v državni svet in 

predstavnika MONG za člana državnega sveta v skupini predstavnikov lokalne skupnosti.      

 Na poziv komisije je prispelo šestnajst predlogov kandidatov za elektorje in trije 

predstavniki za člana državnega sveta predstavnika lokalne skupnosti MONG v 12. volilni 

enoti, in sicer za predstavnike Mestne občine Nova Gorica (elektorji) v volilno telo 12. 

volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, so bili 

predlagani:  

1. BAŠA DEJANA – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

2. mag. BON KLANJŠČEK MIRJAM – predlagatelj svetniška skupina LRG  

3. DRAKSLER KAJA – predlagateljica svetnica Patricija Šulin  

4. FILIPIČ OTON – predlagatelj svetnik Oton Filipič  

5. GABRŠČIK ALEKSANDER – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

6. LISJAK TOMAŽ – predlagatelj svetnik Oton Filipič  

7. RIJAVEC ANA MARIJA – predlagateljica svetnica Patricija Šulin  
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8. mag. SLOKAR TOMAŽ – predlagateljica svetnica Patricija Šulin  

9. ŠKRLJ VIDA – predlagatelj svetniška skupina SD  

10. ŠPACAPAN ČRTOMIR – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

11. TRIBUŠON MARKO – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

12. TRTNIK MITJA – predlagatelj svetniška skupina LRG  

13. VALANTIČ MILOJKA – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

14. ŽERJAL ROBERT – predlagatelj svetniška skupina SD       

15. ŽGAVC STANKO – predlagateljica svetnica Patricija Šulin  

16. ŽIDANIK ROK – predlagatelj svetniška skupina SD  

in  

  

za predstavnika Mestne občine Nova Gorica za člana državnega sveta – predstavnika 

lokalnih interesov v 12. volilni enoti, so bili predlagani:  

1. ARČON MATEJ – predlagatelj svetniška skupina LDS  

2. HORVAT TOMAŽ – predlagatelj svetniška skupina SD.   

3. MÜLLNER MIRAN – predlagatelj svetnik Miro Kerševan.  

PRILOGA 1   

  

Matej Arčon, župan:   

Hvala lepa. Predloge imate v gradivu. Odpiram razpravo.   

  

Miran Müllner:  

Nimam nič vsebinskega, opozoril bi samo, da je občinska komisija pri kandidatu št. 3, to je 

moja malenkost, napačno napisala priimek. Prosim, da se to popravi, ker če ne bo volilna 

komisija to spremenila. Občinska uprava praviloma ne dela teh napak in zato verjamem, 

da je to nenamerno in da je samo tehnična napaka.   

  

Matej Arčon, župan:  

Zaradi tehnične napake se g. Müllnerju opravičujemo. Popravili bomo tudi priimek na 

glasovnicah.   

 Predlagam imenovanje tri članske volilne komisije. G. Ljucovič se je pogovoril z 

imenovanimi, in sicer za predsednika predlagamo svetnika Borisa Rijavca, za članico 

svetnico mag. Laro Beseničar Pregelj in za drugega člana svetnika Tomaža Torkarja. Če 

imate nasprotne predloge, prosim, da se o njih opredelite.   

Drugih predlogov  ni.  Na glasovanje dajem predlog, da se v volilno komisijo 

imenuje za predsednika svetnika Borisa Rijavca, za članico svetnico mag. Laro 

Beseničar Pregelj in za drugega člana svetnika Tomaža Torkarja. Glasujemo.  

  

Od 29 svetnikov jih je 27 glasovalo za.   

Predlog je bil sprejet.   

   

Matej Arčon, župan:   

Predlagam, da se volilna komisija sestane in zato tudi odrejam odmor do zaključka 

glasovanja, namreč, potrebno bo pripraviti ponovno glasovnice o kandidatih za člana  

Državnega sveta RS in potem opraviti glasovanje, štetje, tako da pred 15. uro bomo težko 

nadaljevali.   

  

Boris Rijavec, predsednik volilne komisije:   

Nadaljujemo z izredno sejo. V imenu komisije hvala lepa za zaupanje. Potrudili se bomo, 

da bomo korektno in pravilno izpeljali te volitve oziroma delo.   

 Glasujemo pravzaprav o dveh zadevah. Glasujemo za kandidata za člana Državnega 

sveta RS. Izmed treh predlaganih kandidatov se glasuje tako, da se glasuje največ za 
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enega kandidata, to je rumena glasovnica. Glasovnica bele barve pa je za volitve elektorjev 

in se glasuje tako, da se glasuje za največ sedem kandidatov za elektorje. Kandidatov za 

elektorje jih je pa šestnajst.   

 Glasovanje je tajno. Predlagam, da kar pričnemo z glasovanjem. Svetnica ga. Lara vas bo 

poklicala, pridete sem, kjer vam bo izročila glasovnico in se pomaknete v kabino, kjer 

glasujete. Pričnemo.  

  

Glasovanje je potekalo.    

  

Boris Rijavec, predsednik volilne komisije:   

Predlagam 15 minutni odmor. Volilna komisija bo nadaljevala z delom.  

  

  

Boris Rijavec, predsednik volilne komisije:   

Volilna komisija je preštela glasovnice za volitve elektorjev. Glasovalo je 29 svetnikov od 

32 svetnikov. Razdeljenih je bilo 29 glasovnic. Oddanih glasovnic je bilo 29, neveljavnih 

glasovnic ni bilo.  

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:  

1. BAŠA DEJANA             14 glasov  

2. mag. BON KLANJŠČEK MIRJAM         9 glasov  

3. DRAKSLER KAJA              2 glasova  

4. FILIPIČ OTON            11 glasov  

5. GABRŠČIK ALEKSANDER         13 glasov  

6. LISJAK TOMAŽ             2 glasova  

7. RIJAVEC ANA MARIJA           7 glasov  

8. mag. SLOKAR TOMAŽ          16 glasov    

9. ŠKRLJ VIDA       14 glasov 10. ŠPACAPAN ČRTOMIR     16 glasov  

11. TRIBUŠON MARKO           16 glasov 12. 

TRTNIK MITJA            10 glasov  

13. VALANTIČ MILOJKA           18 glasov 14. 

ŽERJAL ROBERT                15 glasov  

15. ŽGAVC STANKO            16 glasov  

16. ŽIDANIK ROK             6 glasov  

  

Volilna komisija Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na podlagi 8. člena Pravil za 

izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 

kandidata za člana državnega sveta ugotavlja, da so izvoljeni naslednji predstavniki Mestne 

občine Nova Gorica v volilno telo 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta:  

1. VALANTIČ MILOJKA             

2. mag. SLOKAR TOMAŽ            

3. ŠPACAPAN ČRTOMIR            

4. TRIBUŠON MARKO             

5. ŽGAVC STANKO              

6. ŽERJAL ROBERT.                 

  

Glede na to, da niso bili izvoljeni vsi elektorji se skladno s pravili opravi drugi krog volitev 

med kandidati, ki niso bili izvoljeni.  

Na podlagi predhodnega postopka evidentiranja kandidatov za določitev predstavnika 

Mestne občine Nova Gorica za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 
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12. volilni enoti, ki bodo 21. novembra 2012, so bili evidentirani kandidati Matej Arčon, 

Tomaž Horvat in Miran Müllner.   

Po opravljenih volitvah je volilna komisija preštela glasovnice. Glasovalo je 29 svetnikov od 

32 svetnikov. Razdeljenih je bilo 29 glasovnic. Oddanih glasovnic je bilo 29, neveljavnih 

glasovnic ni bilo.  

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:  

1. ARČON MATEJ        10 glasov  

2. HORVAT TOMAŽ        12 glasov   

3. MÜLLNER MIRAN         7 glasov  

  

Volilna komisija Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na podlagi 9. člena Pravil za 

izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 

kandidata za člana državnega sveta ugotavlja, da je na podlagi izida volitev določen za 

kandidata Mestne občine Nova Gorica za člana državnega – predstavnika lokalnih 

interesov:  

• HORVAT TOMAŽ.  

     

  

Na podlagi 3. odstavka 8. člena pravil se opravi drugi krog volitev za izvolitev manjkajočega 

elektorja med naslednjimi kandidati:  

1. BAŠA DEJANA – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

2. mag. BON KLANJŠČEK MIRJAM – predlagatelj svetniška skupina LRG  

3. DRAKSLER KAJA – predlagateljica svetnica Patricija Šulin  

4. FILIPIČ OTON – predlagatelj svetnik Oton Filipič  

5. GABRŠČIK ALEKSANDER – predlagatelj svetnik Miro Kerševan  

6. LISJAK TOMAŽ – predlagatelj svetnik Oton Filipič  

7. RIJAVEC ANA MARIJA – predlagateljica svetnica Patricija Šulin  

8. ŠKRLJ VIDA – predlagatelj svetniška skupina SD  

9. TRTNIK MITJA – predlagatelj svetniška skupina LRG  

10. ŽIDANIK ROK – predlagatelj svetniška skupina SD.  

  

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:  

1. BAŠA DEJANA              5 glasov  

2. mag. BON KLANJŠČEK MIRJAM         1 glas  

3. DRAKSLER KAJA              0 glasov  

4. FILIPIČ OTON             2 glasa  

5. GABRŠČIK ALEKSANDER          6 glasov  

6. LISJAK TOMAŽ             0 glasov  

7. RIJAVEC ANA MARIJA           1 glasov  

8. ŠKRLJ VIDA             13 glasov  

9. TRTNIK MITJA              1 glas  

10. ŽIDANIK ROK              0 glasov  

  

Volilna komisija Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na podlagi 8. člena Pravil za 

izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
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kandidata za člana državnega sveta ugotavlja, da je sedmi izvoljeni predstavnik Mestne 

občine Nova Gorica v volilno telo 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta:  

• ŠKRLJ VIDA. 

 

Hvala vsem. Čestitam ge. Vidi Škrlj in seveda tudi g. Tomažu Horvatu.    

  

  

Matej Arčon, župan:   

S tem poročilom volilne komisije je tudi izredna seja zaključena.   

  

  

Seja je bila zaključena ob 16.07 uri.   

  

   

  

  

          Miran Ljucovič    Matej Arčon   

VIŠJI SVETOVALEC ZA  MS    ŽUPAN  

  

  

OVERITELJA ZAPISNIKA:  

  

_______________________________                  ______________________________  

Mag. Mirjam Bon Klanjšček                                    Vida Škrlj   

  

  


