Številka: 032-1/2014-2
Datum: 23. 10. 2014
ZAPISNIK
konstitutivne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek dne
23.10.2014 ob 18.00 uri v prostorih Kulturne dvorane občine Rogašovci, ki jo je vodil
najstarejši svetnik, Edvard Mihalič.
Prisotni:
- župan občine Edvard Mihalič
- novoizvoljeni člani občinskega sveta: Edvard Mihalič, Marjeta Domiter Bertalanič,
Martin Ficko, Julijana Meckar, Anton Buček, Agata Recek, Simon Kranjec, Marija
Mekiš, Marjan Gider, Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton Perša, Slavko Haužar,
Karel Horvat, Matej Horvat,
- ostali prisotni- vabljeni: predsednik OVK Silvij Podlesek, podpredsednica OVK Jana
Rogan, Simona Janič strok. sodel. VI
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in pozdrav.
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta.
3. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o izidu lokalnih volitev za
člane Občinskega sveta občine Rogašovci, poročilo Občinske volilne komisije
Občine Rogašovci o izidu lokalnih volitev za župana občine Rogašovci in
poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci o izidu volitev
predstavnika Romske skupnosti v Občinskem svetu Občine Rogašovci
4. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta
Občine Rogašovci in ugotovitev izvolitve župana.
5. Poročilo mandatne komisije in predlog potrditve mandatov članov občinskega
sveta Občine Rogašovci
6. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana Občine Rogašovci.
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
8. Pozdravni nagovor novega župana občine
Tč. 1 in 2 – Otvoritev seje in ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
občinskega sveta
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in otvoril konstitutivno sejo Občinskega sveta
Občine Rogašovci.
Ugotovil, da je navzočih 15 novoizvoljenih svetnikov (seznam je priloga zapisnika) in
je tako zagotovljena sklepčnost.
Tč. 3 – Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o izidu lokalnih
volitvah
Predsednik OVK, Silvij Podlesek, je podal poročilo Občinske volilne komisije Občine
Rogašovci o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta občine Rogašovci,
poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o izidu lokalnih volitev za
župana občine Rogašovci in poročilo Posebne občinske volilne komisije Občine

1

Rogašovci o izidu volitev predstavnika Romske skupnosti v Občinskem svetu Občine
Rogašovci.
Za tem je predsedujoči odprl razpravo in po razpravi dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 1
Občinski svet se je seznanil s poročilom OVK o izidu rednih volitev v Občinski
svet Občine Rogašovci, s poročilom POVK o izidu rednih volitev v Občinski
svet Občine Rogašovci za predstavnika Romske skupnosti in s poročilom OVK
o izidu rednih volitev za župana Občine Rogašovci, ki so bile dne 5.10.2014.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
občinskega sveta glasovalo ZA, 0 (nič) jih je bilo PROTI.
SKLEP JE BIL SPREJET.

Tč. 4 –Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov
občinskega sveta Občine Rogašovci in ugotovitve izvolitve župana
Predsedujoči (Edvard Mihalič) je v skladu z 9. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, štev. 72/99, 29/03, 69/10)- predlagal naslednje
člane komisije:
1. Julijana Meckar - predsednica
2. Marjan Gider- član
3. Andrej Kisilak- član
Drugih predlogov ni bilo.
Za tem je sledilo glasovanje o županovem predlogu.
S K L E P št. 2
Občinski svet občine Rogašovci imenuje tri (3) člansko komisijo za potrditev
mandatov članov občinskega sveta Občine Rogašovci in ugotovitve izvolitve
župana v sestavi:
1. Julijana Meckar - predsednica
2. Marjan Gider- član
3. Andrej Kisilak- član
Naloge mandatne komisije so:
- da pregleda poročila o izidu volitev za člane občinskega sveta in predstavnika
romske skupnosti ter potrdila o izvolitvi, kateri kandidati so bili izvoljeni za
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člane občinskega sveta oz. predstavnika romske skupnosti in predlaga
potrditev mandatov za člane občinskega sveta.
- pregleda poročilo o izidu volitev za župana in potrdilo o izvolitvi župana ter
poda ugotovitev o izvolitvi župana
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
občinskega sveta glasovalo ZA, 0 (nič) jih je bilo PROTI.
SKLEP JE BIL SPREJET.

Po sprejemu tega sklepa je predsedujoči ob 18.10 uri prekinil sejo za nedoločen čas
oziroma dokler mandatna komisija zaseda, da pregleda poročila o izidu volitev in
potrdila o izvolitvi za občinski svet, predstavnika romske skupnosti in za župana.
Tč. 5 – Poročilo mandatne komisije in predlog potrditve mandatov članov
občinskega sveta Občine Rogašovci
Seja se je nadaljevala ob 18.20 uri. V nadaljevanju seje je predsednica mandatne
komisije Julijana Meckar, občinskemu svetu poročala, da so pregledali vsa poročila o
izidu volitev za člane občinskega sveta in potrdila o izvolitvi za člana občinskega
sveta in da ni bilo ugotovljenih spornih mandatov. Predsednica mandatne komisije je
predlagala, da se z enkratnim glasovanjem skupaj potrdijo vsi mandati za člane
občinskega sveta, tako je bil dan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 3
Potrdijo se mandati za člane občinskega sveta, izvoljeni na rednih volitvah v občinski
svet dne 5.10.2014, in sicer:
Izvoljeni so bili :
1. EDVARD MIHALIČ, ROGAŠOVCI 25A
2. MARJETA DOMITER BERTALANIČ, PERTOČA 106
3. MARTIN FICKO, ROGAŠOVCI78
4. JULIJANA MECKAR, SVETI JURIJ 81
5. ANTON BUČEK, SERDICA 93
6. AGATA RECEK, VEČESLAVCI 128
7. SIMON KRANJEC, SOTINA 72
8. MARIJA MEKIŠ, NUSKOVA 87
9. MARJAN GIDER, ROGAŠOVCI 33
10. ANDREJ KISILAK, SERDICA 1D
11. JOŽICA FüKAŠ, NUSKOVA 2
12. ANTON PERŠA, FIKŠINCI 40
13. SLAVKO HAUŽAR, PERTOČA 95
14. KAREL HORVAT, SERDICA 42
15. MATEJ HORVAT, SOTINA 119B

Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
občinskega sveta glasovalo ZA, 0 (nič) jih je bilo PROTI.
SKLEP JE BIL SPREJET.
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Tč. 6 – Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana Občine
Rogašovci
Nadalje je mandatna komisija na podlagi poročila Občinske volilne komisije Občine
Rogašovci o izidu lokalnih volitev za župana občine Rogašovci in potrdila o izvolitvi
župana podala ugotovitev, da je za župana Občine Rogašovci bil izvoljen Edvard
Mihalič.
Na podlagi poročila mandatne komisije in ugotovitve o izvolitvi župana Občine
Rogašovci je predsedujoči Občinskemu svetu Občine Rogašovci, v sprejem
predlagal ugotovitveni
S K L E P št. 4
Občinski svet Občine Rogašovci ugotavlja, da je za župana Občine Rogašovci
bil na rednih volitvah dne 5.10.2014, izvoljen Edvard MIHALIČ.
Pred glasovanjem je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
občinskega sveta glasovalo ZA, 0 (nič) jih je bilo PROTI.
SKLEP JE BIL SPREJET.

Nadalje je predsedujoči, Občinski svet Občine Rogašovci obvestil, da je članu
občinskega sveta Občine Rogašovci, Edvardu Mihaliču, z začetkom opravljanja
funkcije župana Občine Rogašovci, predčasno prenehal mandat člana občinskega
sveta Občine Rogašovci iz razloga nezdružljivosti funkcij po peti alinei 37.a člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10).
O prenehanju mandata članu občinskega sveta se obvesti Občinska volilna komisija
Občine Rogašovci, da izvede nadaljnji postopek za nadomestnega člana v skladu s
30. členom Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo in 45/08, 83/12).
Tč. 7 - Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Prvi predlog za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je predložil župan Edvard MIHALIČ, v naslednji sestavi:
1. Martin FICKO- predsednik
2. Marjeta Domiter Bertalanič- članica
3. Andrej Kisilak- član
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Predlog je bil dan na glasovanje kot
S K L E P št. 5
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
1. Martin FICKO- predsednik
2. Marjeta Domiter Bertalanič- članica
3. Andrej Kisilak- član
Pred glasovanjem je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov
občinskega sveta glasovalo ZA, 0 (nič) jih je bilo PROTI. Potrjeni novoizvoljeni župan
pri sklepu štev. 5 ni več glasoval.
SKLEP JE BIL SPREJET.

Tč. 8 - Pozdravni nagovor župana
Seja je bila končana ob 18.45 uri.
Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisala
Simona Janič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom številka 5.
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