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uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

 Številka: 9000-6/2014-Z1 
 

Z A P I S N I K 

1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v torek, 4. novembra 2014 

 

 

1. konstitutivna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki jo je v skladu s 15. b 

členom Zakona o lokalni samoupravi vodil najstarejši član občinskega sveta (v nadaljevanju 

predsedujoči), je bila v sejni sobi občine Slovenska Bistrica. Pričela se je ob 15. uri. 
 

K tč. 1 dnevnega reda 

 

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta 

Predsedujoči je na podlagi potrdil o izvolitvi ugotovil, da je navzočih 30 novoizvoljenih 

članic in članov občinskega sveta in je tako zagotovljena sklepčnost.   

Seji so prisostvovali še: dr. Ivan Žagar, župan; Branko Žnidar, direktor občinske uprave; 

Jasmina Obrovnik Gril, predsednica občinske volilne komisije; Janja Tkavc Smogavec, 

tajnica občinske volilne komisije; Sandra Justinek, namestnica tajnice občinske volilne 

komisije; Mira Kresnik, tajnica in predstavniki množičnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

 

Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica na volitvah 

dne 5.10.2014 in Poročilo o izidu volitev za župana Občine Slovenska Bistrica dne 

5.10.2014  

Uvodno obrazložitev k predloženemu poročilu je podala Jasmina Obrovnik Gril, predsednica 

občinske volilne komisije. 

Drago Mahorko se je v imenu stranke SD zahvalil volilni komisiji za korektno sodelovanje.  

 

Občinski svet je brez razprave SOGLASNO sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije 

o rednih volitvah članov Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki so bile dne 5.10.2014  

in 

s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana Občine Slovenska Bistrica, 

ki so bile 5.10.2014. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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K tč. 3 dnevnega reda 

 

Imenovanje petčlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članic in članov 

občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana  

Predsedujoči je na podlagi dogovora na pripravljalnem sestanku predstavnikov strank, 

zastopanih v občinskem svetu, predlagal imenovanje petčlanske mandatne komisije za 

potrditev mandatov v sestavi: 

1.  Simon UNUK, predsednik 

2.  Branko REPNIK, član 

3.  Drago CAPL, član 

4. Patricija BREZNIKAR, članica       

5. dr. Andrej GODEC, član  

in dal predlog v razpravo. 

Občinski svet je brez razprave SOGLASNO sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica imenuje Mandatno komisijo za potrditev mandatov v 

sestavi: 

1.  Simon UNUK, predsednik 

2.  Branko REPNIK, član 

3.  Drago CAPL, član 

4.  Patricija BREZNIKAR, članica       

5.  dr. Andrej GODEC, član  

 

Predsedujoči je nato odredil odmor za nedoločen čas, da se na svoji seji sestane mandatna 

komisija in na podlagi poročila občinske volilne komisije o rednih volitvah članov občinskega 

sveta in poročila o izidu volitev za župana občine pregledala mandate novoizvoljenim 

občinskim svetnikom, ugotovitev izvolitve župana ter  pripravila poročilo. 

 

* 

Odmor od 15.15 do 15.25. 

V nadaljevanje seje je bilo navzočih 30 svetnikov. 

* 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

 

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članicam in članom Občinskega 

sveta Občine Slovenska Bistrica 

Predsednik mandatne komisije za potrditev mandatov je poročal, da je komisija pregledala 

poročilo Občinske volilne komisije o rednih volitvah članov Občinskega sveta občine 

Slovenska Bistrica, ki so bile dne 5.10.2014. Ugotovila je, da na podano poročilo ni bilo 

pritožbe, zato občinskemu svetu predlaga potrditev vseh 31 mandatov. 

Občinski svet je brez razprave  soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica na podlagi poročila Občinske volilne komisije o 

rednih volitvah članov Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki so bile dne 5.10.2014 

in na podlagi potrdil o izvolitvi, potrjuje  31 mandatov članicam in članom občinskega sveta. 
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K tč. 5 dnevnega reda 

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana Občine Slovenska Bistrica 

Predsednik mandatne komisije je poročal, da ni bilo pritožb na poročilo o izidu volitev za 

župana občine Slovenska Bistrica.   

Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica na podlagi poročila o izidu volitev za župana Občine 

Slovenska Bistrica in potrdila o izvolitvi župana ugotavlja, da je bil za župana Občine 

Slovenska Bistrica izvoljen dr. Ivan ŽAGAR, rojen 12.01.1962, stanujoč Spodnja Polskava 

116, Pragersko. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 15.35 

 

 

        Zapisala:       Branko Repniik   

   Mira Kresnik        predsedujoči 

                     na 1. konstitutivni seji           
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