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ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane,
ki je bila v sredo, 29. 10. 2014
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, ki jo je vodil najstarejši izvoljeni
član, g. Franc Valand (v nadaljevanju predsedujoči), je potekala v sejni sobi občine Poljčane,
Bistriška cesta 65, Poljčane. Seja se je pričela ob 15.00 uri z uvodnim nagovorom župana
Staneta Kovačiča, ki je najprej pozdravil vse prisotne. Seji so prisostvovali: svetnice in
svetniki Občinskega sveta Občine Poljčane, ga. Nada Vučajnk, predsednica Občinske volilne
komisije, ga. Renata Golob, namestnica predsednice Občinske volilne komisije, ga. Karmen
Furman, tajnica Občinske volilne komisije, člani Občinske volilne komisije (ga. Cvetka
Medved Šrot in ga. Danijela Mijošek), predstavnik medijev, g. Bojan Sinič in fotograf, g.
Milan Strnad.
V nadaljevanju župan pove, da prvo sejo novoizvoljenega Občinskega sveta skliče župan. Pri
tem je potrebno uporabiti določila 15. člena Zakona o lokalni samoupravi, Statuta in
Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane. Konstitutivna seja je namenjena obravnavi
poročil Občinske volilne komisije o izvolitvi članov Občinskega sveta in župana, potrjevanju
mandatov in odločanju o morebitnih pritožbah na mandate. Dnevni red določa zakon, zato se
o vsebini ne razpravlja in glasuje.
D n e v n i

r e d

1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov Občinskega sveta na podlagi potrdil o
izvolitvi
2. Obravnava poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Poljčane in poročil o izidu volitev župana Občine Poljčane
3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov Občinskega
sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in
upravičenosti morebitnih pritožb ter potrditev mandatov članov Občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za župana
ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, ki je bil izvoljen za
župana
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K tč. 1 dnevnega reda
Ugotovitev sklepčnosti
Na podlagi priloženih potrdil o izvolitvi je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 14 svetnic in
svetnikov novoizvoljenega Občinskega sveta, kar daje predpisano sklepčnost, da lahko
občinski svet veljavno sklepa. Ga. Petra Urlep je svojo odsotnost opravičila.

K tč. 2 dnevnega reda
Obravnava poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Poljčane in poročil o izidu volitev župana Občine Poljčane
Uvodno obrazložitev k predloženemu poročilu je podala ga. Nada Vučajnk, predsednica
Občinske volilne komisije.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu
volitev članov Občinskega sveta Občine Poljčane in poročil o izidu volitev župana Občine
Poljčane.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 3 dnevnega reda
Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov Občinskega
sveta in ugotovitev izvolitve župana
Predsedujoči je navzoče seznanil, da je v skladu s 7. odstavkom 15. b člena Zakona o lokalni
samoupravi potrebno imenovati Komisijo za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in
ugotovitev o izvolitvi župana občine Poljčane.
V skladu z 10. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Poljčane se imenuje tri članska
Komisija za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana. Komisija za
potrditev mandatov ima pristojnosti le na tej seji, nato ji pristojnost samodejno ugasne. Člane
komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak svetnik. Svet najprej glasuje o predlogu
predsedujočega, če le-ta ni izglasovan pa o predlogu svetnikov po vrstnem redu, kot so bili
vloženi.
Predsedujoči je nato svetnicam in svetnikom predlagal komisijo za potrditev mandatov v
sestavi:
1. Viktor PUŠAVER, predsednik
2. Silvestra SAMASTUR, članica
3. Andro RAZBORŠEK, član
V nadaljevanju je svetnice in svetnice pozval, da lahko podajo svoj predlog za imenovanje
komisije. Ker v nadaljevanju ni bil podan noben dodaten predlog, je Občinski svet brez
razprave glasoval o predlogu sklepa predsedujočega.
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane imenuje 3 – člansko Komisijo za potrditev mandatov članov
Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, v sestavi:
1. Viktor PUŠAVER, predsednik
2. Silvestra SAMASTUR, članica
3. Andro RAZBORŠEK, član.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nato je predsedujoči seje odredil petnajstminutni odmor, v katerem se je sestala mandatna
komisija, da je pregledala mandate novoizvoljenim svetnikom in županu.
Seja se je nadaljevala ob 15.30 uri.

K tč. 4 dnevnega reda
Poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritožb ter potrditev mandatov članov Občinskega sveta
Predsednik mandatne komisije g. Viktor Pušaver je poročal, da v zakonskem roku ni bila
vložena nobena pritožba na poročilo volilne komisije o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Poljčane. Prav tako ni bilo ugotovljenih spornih mandatov, zato komisija
predlaga, da se z enkratnim glasovanjem potrdijo mandati vsem 15-tim novoizvoljenim
svetnicam in svetnikom Občinskega sveta.
Občinski svet je brez razprave sprejel naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane na podlagi poročila mandatne komisije ugotavlja, da v
zakonskem roku ni bilo vložene nobene pritožbe na poročilo Občinske volilne komisije o izidu
volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane ter ni bilo ugotovljenih spornih mandatov.
Občinski svet Občine Poljčane glede na ugotovljeno potrdi mandate vsem 15-tim izvoljenim
svetnicam in svetnikom Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

K tč. 5 dnevnega reda
Poročilo mandatne komisije in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za župana
ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana
Nadalje je predsednik mandatne komisije poročal, da ni bilo pritožb na poročilo o izidu
volitev za župana Občine Poljčane. Občinski svet Občine Poljčane je na podlagi poročila
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Občinske volilne komisije Občine Poljčane o izidu volitev za župana Občine Poljčane ter
potrdila o izvolitvi za župana Občine Poljčane ugotovila, da je na lokalnih volitvah 2014 za
župana Občine Poljčane izvoljen Stanislav Kovačič.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane na podlagi Poročila volilne komisije in poročila mandatne
komisije ugotavlja, da je za župana Občine Poljčane izvoljen Stanislav KOVAČIČ.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je povabil novoizvoljenega župana Staneta Kovačiča, da poda izjavo o sprejemu
mandata za župana občine Poljčane za obdobje 2014 – 2018.
Stanislav Kovačič je na podlagi podanih poročil izjavil, da sprejema mandat župana Občine
Poljčane za mandat 2014 – 2018.

K tč. 6 dnevnega reda
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, ki je bil izvoljen za
župana
Predsedujoči razloži, da v skladu s 37. b členom Zakona o lokalni samoupravi funkcija
župana ni združljiva s funkcijo člana Občinskega sveta, zato mandat člana Občinskega sveta
predčasno preneha iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij.
Nato sledi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Poljčane ugotavlja, da Stanislavu Kovačiču, z ugotovitvijo o izvolitvi za
župana Občine Poljčane, na podlagi prvega odstavka 37. a člena in prvega odstavka 37. b
člena Zakona o lokalni samoupravi, iz razloga nezdružljivosti funkcij preneha mandat člana
občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
Soglasno sprejeti sklep se preda Občinski volilni komisiji, da izvede postopek za imenovanje
nadomestnega člana Občinskega sveta.

Seja je bila zaključena ob 15.36 uri.
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Zapisala:
Anita Gajšek

Župan
Stanislav Kovačič

5

