
predlog                  
OBČINA BISTRICA OB SOTLI        
OBČINSKI SVET                                   tel. 03/800-15-000 
Bistrica ob Sotli 17           fax: 03/800-15-15 
 
3256    Bistrica ob Sotli                                                                   e-mail: obcina@bistricaobsotli.si 
 
Številka: 032-0011/2014-1 
Datum: 17.10.2014 
            

ZAPISNIK 
 

1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta  Občine Bistrica ob Sotli, 
ki je bila v petek, 17. 10. 2014,  ob 18.30 uri v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli 

 
PRISOTNI: Jožef Vračun – predsedujoči,  Jože Kralj,  Dušan Berkovič,  Simon Rogina, 
Metoda Denžič, Primož Mošet in Janez Drašler.  
 
OSTALI PRISOTNI: Franjo Debelak – novo izvoljeni župan, Darja Gabron – predsednica 
OVK,  Suzana Božičnik – namestnica predsednice OVK, ter Ana Bercko, Lidija Centrih in 
Polona Vahtarič  iz občinske uprave  
 
PREDSTAVNIKI MEDIJEV: Emilija Šterlek – OKO, Suzana Vahtarić -  Rogaške novice in 
Maruša Mavsar – Posavski obzornik. 
 
Sejo je s pozdravnim nagovorom odprl predsedujoči Jožef Vračun, najstarejši član 
novoizvoljenega sveta.  
Seja je bila sklepčna, saj je bilo prisotnih vseh  7 novoizvoljenih članov Občinskega sveta.  

  
G. Vračun je podal dnevni red konstitutivne seje, o katerem se  ne razpravlja in ne odloča in 
je bil naslednji: 
 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga  
    potrditve mandatov članov sveta 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
K 1. točki 

 

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV 
 

Ugotovljeno je bilo, da je  prisotnih  vseh sedem (7) novoizvoljenih  članov. 
 

K 2. točki 
 

POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V SVET IN VOLITEV 
ŽUPANA 

 
Predsednica Občinske volilne komisije, ga. Darja Gabron,  je podala poročilo o izidu rednih 
volitev za člane Občinskega sveta in za župana Občine Bistrica ob Sotli. 



Po podanem poročilu predsednice je predsedujoči odprl razpravo.  
O poročilu ni razpravljal nihče od prisotnih, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog 
sklepa: 
 
»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli se je seznanil s poročilom Občinske volilne 
komisije Občine Bistrica ob Sotli o izidu rednih volitev za člane občinskega sveta in s 
poročilom Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli o izidu rednih volitev za 
župana, ki so bile dne 05.10.2014.« 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. točki 
 

IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB IN 
PRIPRAVO PREDLOGA POTRDITVE MANDATOV ČLANOV SVETA 

 
G. Vračun je povedal, da je bil za začasno mandatno komisijo izoblikovan predlog na 
predseji in sicer: 
 

- Metoda Denžič – predsednica 
- Janez Drašler  
- Primož Mošet 
 
G. Vračun je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
» V mandatno komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o 
izvolitvi župana se imenujejo naslednji člani: 
- Metoda Denžič – predsednica 
- Janez Drašler  
- Primož Mošet. « 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je odredil odmor, da je lahko mandatna komisija pričela s svojim delom. 
 

K 4. točki 
 

POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA 
 

Predsednica mandatne komisije, ga. Metoda Denžič, je po preteku odrejenega odmora 
predstavila poročilo. Povedala je, da je komisija pregledala poročilo Občinske volilne 
komisije, na katero ni bilo podanih nobenih pritožb in, da so vsi mandati nesporni, tako, da 
lahko občinski svet potrdi vse mandate članov občinskega sveta skupaj. O sklepu lahko 
glasujejo vsi svetniki. 



Komisija je na podlagi poročila Občinske volilne komisije ugotovila, da so bili  na rednih 
lokalnih volitvah dne 05.10.2014 izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta: 
 

1. Jože Kralj 
2. Dušan Berkovič 
3. Simon Rogina 
4. Metoda Denžič 
5. Primož Mošet 
6. Jožef Vračun 
7. Janez Drašler  

 
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa: 
 
» Potrdijo se mandati naslednjim članom Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli:  
 

1. JOŽE KRALJ, roj. 30. 10. 1980, stanujoč: Črešnjevec ob Bistrici 4, Bistrica ob 
Sotli 

2. DUŠAN BERKOVIČ, roj. 14. 12. 1966, stanujoč: Dekmanca 47, Bistrica ob Sotli 
3. SIMON ROGINA, roj. 06.07.1977, stanujoč Bistrica ob Sotli 31, Bistrica ob Sotli 
4. METODA DENŽIČ, roj. 6. 8. 1986, stanujoča: Bistrica ob Sotli 29, Bistrica ob 

Sotli 
5. PRIMOŽ MOŠET, roj. 16. 6. 1980, stanujoč: Polje pri Bistrici 4, Bistrica ob Sotli 
6. JOŽEF VRAČUN, roj. 28. 12. 1947, stanujoč: Dekmanca 3a,  Bistrica ob Sotli 
7. JANEZ DRAŠLER, roj. 26. 1. 1953, stanujoč: Bistrica ob Sotli 9a, Bistrica ob 

Sotli.« 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je dal besedo članom občinskega sveta. Razprave ni bilo. 
 

K 5. točki 
 

POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN ODLOČANJE O PRITOŽBAH KANDIDATOV 
ZA ŽUPANA 

 
Predsednica mandatne komisije, ga. Metoda Denžič je predstavila poročilo. Ker ni bilo 
podanih pritožb na izid, je komisija  ugotovila, da je za župana  Občine Bistrice ob Sotli na 
rednih volitvah dne 05.10.2014 bil izvoljen Franjo Debelak. 
 
Kot je bilo razvidno iz poročila mandatne komisije, da ni bilo podanih pritožb, je 
predsedujoči ugotovil, da lahko začne teči mandat županu. 
Na glasovanje je dal predlog ugotovitvenega sklepa: 
 
»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli ugotovi, da je za župana Občine Bistrica ob Sotli 
imenovan Franjo Debelak, stanujoč Črešnjevec ob Bistrici 13a, Bistrica ob Sotli.«  
 
 



Po zaključenem postopku potrditve mandatov svetnice in svetnikov občine Bistrica ob Sotli 
ter župana, je navzoče pozdravil g. Franjo Debelak. Novo izvoljenim članom je čestital ob 
izvolitvi ter jim v kratkem predstavil delovanje občine. 
 

K 6. točki 
 
G. Debelak je podal predlog za imenovanje članov v Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  
Predlagal je, da se stalna mandatna komisija imenuje v enaki sestavi kot je bila imenovana 
začasna mandatna komisija.  
 
Podan je bil naslednji predlog: 
- Metoda Denžič  – predsednica 
- Janez Drašler  – član  
- Primož Mošet  – član  
 
Nihče od prisotnih ni podal pripomb na predlog, zato je predsedujoči dal na glasovanje 
predlog sklepa:  
 
»V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo naslednji člani: 
Metoda Denžič  – predsednica 
Janez Drašler  – član  
Primož Mošet  – član.« 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 7 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Seja je bila končana ob 19.15 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                 Župan 
Polona Vahtarič                                                                                    Franjo Debelak 
     


