
Stevilka: 032-3t2018-2
Datum: 13. 12.2018

ZAPISNIK

konstitutivne seje Obcinskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v sredo, 5.12.2018
ob 18.00 uri v prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, ki jo je vodil najstarej5i
6lan obdinskega sveta, Edvard Mihalic.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihalic
- novoizvoljeni dlani obdinskega sveta: Edvard Mihalid, Andreja Sadl, Rihard
Peurada, Julijana Meckar, Anton Budek, Agata Recek, Karmen Madjar, Milan Frdko,
Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko HauZar, Karel Horvat, Slavko
Budek in Stanko Baranja,
- ostali prisotni- vabljeni: predsednica OVK Martina Recek, predsednica POVK Maja
Fr6ko, Marija Saje, direktorica obdinske uprave in Simona Jani6 strok. sodel. Vl.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in pozdrav.
2. Ugotovitev Stevila navzo6ih novoizvolienih Elanov sveta.
3. Porodilo Obdinske volilne komisije Ob6ine RogaSovci o izidu volitev v

svet in volitev iupana.
4. lmenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritoib in pripravo

predloga potrditve mandatov Elanov sveta in potrditev ugotovitve
izvolitve iupana.

5. Porodilo mandatne komisije in ugotovitev mandatov Elanov sveta.
6. Porodilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi iupana.
7. lmenovanie komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.
8. Pozdravni nagovor novega iupana ob6ine.

Tc. 1 in 2 - Otvoritev seje in ugotovitev Stevila navzoiih novoizvoljenih dlanov
obiinskega sveta

Predsedujodi je pozdravil vse navzode in zalel konstitutivno sejo Obdinskega sveta
Obdine Roga5ovci.
Ugotovil je, da je navzo6ih 15 novoizvoljenih svetnikov (seznam je priloga zapisnika)
in je tako zagotovljena sklepdnost.

T6. 3 - Poroiilo Obdinske volilne komisije Obiine Roga5ovci o izidu lokalnih
volitvah

Predsednica OVK, Martina Recek, je podala porodilo Obdinske volilne komisije
Obdine Roga5ovci o izidu lokalnih volitev za 6lane Obdinskega sveta obdine
Roga5ovci, porodilo Obdinske volilne komisije Obdine Roga5ovci o izidu lokalnih
volitev za ilupana obdine Roga5ovci. Porodilo Posebne obdinske volilne komisije
Ob6ine Roga5ovci o izidu volitev predstavnika Romske skupnosti v Ob6inskem svetu
Obdine Roga5ovcije podala predsednica POVK Maja Frdko.

Za tem je predsedujodi odprl razpravo in po razpravi dal na glasovanje naslednji
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SKLEP 5t. 1

Ob6inski svet se je seznanil s porodilom OVK o izidu rednih volitev v Obdinski
svet Obdine Roga5ovci, s porodilom POVK o izidu rednih volitev v Obdinski
svet Obdine Roga5ovci za predstavnika Romske skupnosti in s porodilom OVK
o izidu rednih volitev za iupana Obdine Roga5ovci, ki so bile dne 18.11.2018.

Pred glasovanjem je bilo navzodih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14 dlanov
obcinskega sveta glasovalo ZA,0 (nic) jih je bilo PROT!.
SKLEP JE BIL SPREJET.

T6. 4 -lmenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritohb in pripravo
predloga potrditve mandatov dlanov obiinskega sveta Obdine Rogaiovci in
potrd itev ugotov itve izvol itve 2u pan a

Predsedujodi (Edvard Mihalid) je v skladu z 9. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta
Obdine Roga5ovci (Uradni list RS, iltev.72199,29103,69/10) - predlagal naslednje
6lane komisije:

1. Julijana Meckar - predsednica

2. Anton Bucek- 6lan

3. Slavko Hau2ar 6lan

4. Milan Frdko, 6lan

5. JoZica FUkaS, dalnica

Drugih predlogov ni bilo.

Zatemje sledilo glasovanje o Zupanovem predlogu.

SKLEP 5t.2

Obdinski svet obdine Roga5ovci imenuie pet (5) dlansko komisijo za potrditev
mandatov dlanov obdinskega sveta Ob6ine Roga5ovci in ugotovitve izvolitve
Zupana v sestavi:

1. Julijana Meckar - predsednica

2. Anton Bu6ek- dlan

3. Slavko Hauiar dlan

4. Milan Frdko,6lan

5. Joiica Ftika5, dalnica
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Pred glasovanjem je bilo navzodih 15 dlanov obcinskega sveta, od tega je 15 dlanov
obdinskega sveta glasovalo ZA,0 (nid) jih je bilo PROTI.

SKLEP JE BIL SPREJET.

Po sprejemu tega sklepa je predsedujodi ob 18.10 uri prekinil sejo za nedoloden 6as
oziroma dokler mandatna komisija zaseda, da pregleda porodila o izidu volitev in
potrdila o izvolitvi za obdinski svet, predstavnika romske skupnosti in za Zupana.

Tc. 5 - Poro6ilo mandatne komisije in predlog potrditve mandatov dlanov
obdinskega sveta Obdine RogaSovci

Seja se je nadaljevala ob 18.20 uri. V nadaljevanju seje je predsednica mandatne
komisije Julijana Meckar, obdinskemu svetu porodala, da so pregledali vsa porodila o
izidu volitev za dlane obdinskega sveta in potrdila o izvolitvi za 6lana obdinskega
sveta in da ni bilo ugotovljenih spornih mandatov. Predsednica mandatne komisije je
predlagala, da se z enkratnim glasovanjem skupaj potrdijo vsi mandati za 6lane
obdinskega sveta, tako je bil dan na glasovanje naslednji

SKLEP 51.3

Potrdijo se mandati za 6lane ob6inskega sveta, izvoljeni na rednih volitvah v obdinski
svet dne18.12,2018, in sicer:

lzvoljeniso bili :

1-. EDVARD IT'IIHALIE, ROGASOVCI 25A
2. ANDREJA SADL, PERTOEA 68

3. RIHARD PEURAEA, ROGASOVCI 25B

4. JULIJANA MECKAR, SVETI JURIJ 81

5. ANTON BUEEK, SERDTCA 93
6. AGATA RECEK, VEEESLAVCI 128

7. MILAN FREKO, SERDICA 63

8. dr. SLAVKO BUEEK, SERDICA 90

9. KARMEN MADJAR, PERTOEA 43

lO.ANDREJ KISILAK, SERDICA 1D

11. JOZICA FUKAS, NUSKOVA 2
12. ANTON PERSA, FIKSINCI 40
13. SLAVKO HAUZAR, PERTOEA 95
14. KAREL HORVAT, SERDICA 42

15. STANKO BARANJA, SERDICA114

Pred glasovanjem je bilo navzodih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
obcinskega sveta glasovalo ZA,0 (nic) jih je bilo PROTI.

SKLEP JE BIL SPREJET.
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T6. 6 - Porodilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi iupana Obiine
Roga5ovci

Nadalje je mandatna komisija na podlagi porodila Obdinske volilne komisije Obdine
Roga5ovci o izidu lokalnih volitev za Zupana obdine Roga5ovci in potrdila o izvolitvi
Zupana podala ugotovitev, da je za lupana Obcine Roga5ovci bil izvoljen Edvard
Mihalid.

Na podlagi porodila mandatne komisije in ugotovitve o izvolitvi Zupana Obcine
Roga5ovci je predsedujodi Obdinskemu svetu Obdine Roga5ovci, v sprejem
pred lagal ugotovitven i

SKLEP 5t.4

Obdinski svet Obdine Roga5ovci ugotavlja, da ie za iupana Obdine Roga5ovci
bil na rednih volitvah dne 18. 11.2018, izvoljen Edvard MlHALle.

Pred glasovanjem je bilo navzodih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
obdinskega sveta glasovalo 7A,0 (nic) jih je bilo PROTI.

SKLEP JE BIL SPREJET.

Nadalje je predsedujodi, Obdinski svet Obdine RogaSovci obvestil, da je 6lanu
obdinskega sveta Ob6ine Roga5ovci, Edvardu Mihalidu, z zadetkom opravljanja
funkcije Zupana Obdine Roga5ovci, preddasno prenehal mandat 6lana obdinskega
sveta Obdine Roga5ovci iz razloga nezdruZljivosti funkcij po peti alinei 37.a 6lena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno pre6i56eno besedilo,

, 79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11 118- ZSPDSLS-1 in 30/1 8).

O prenehanju mandata dlanu obdinskega sveta se obvesti Obdinska volilna komisija
Obcine Roga5ovci, da izvede nadaljnji postopek za nadomestnega dlana v skladu s
Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, Stev. 94/07-uradno predi5deno besedilo,
45/08, 83112,68117).

Te.7 - lmenovanje Komisije za mandatna vpraSanja, voliWe in imenovanja

Prvi predlog za imenovanje dlanov Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja je predloZil Zupan Edvard MlHALle , v naslednji sestavi:

1. Rihard Peurada- predsednik

2. Agata Recek - dlanica

3. Andrej Kisilak- 6lan.
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Predlog je bil dan na glasovanje kot

SKLEP 5t.5

V Komisijo za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja se imenujejo:

1. Rihard Peurada- predsednik

2. Agata Recek - Elanica

3. Andrej Kisilak- dlan

Pred glasovanjem je bilo navzodih 14 clanov obdinskega sveta, od tega je 14 dlanov
obdinskega sveta glasovalo ZA,0 (nid) jih je bilo PROTI. Potrjeni novoizvoljeni Zupan
pri sklepu Stev. 5 ni ved glasoval.

SKLEP JE BIL SPREJET.

Te.8 - Pozdravni nagovorZupana obiine

Zupanje pod todko v skladu s statutom obdine podal tudi slovesno prisego (priloga
zapisnika).

Seja je bila kondana ob 18.45 uri.
g,O

c
L)

Zapisala
Simona Jani6
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Zupan ne
Edvard al

Zapisnik ie bil zakliuden s sklepom Stevilka 5.
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