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                                                                                   Predlog 
 

Z A P I S N I K 
 

1.  REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je 
bila v ponedeljek, 05. decembra 2022, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek 

 
 
PRISOTNI: g. Gojko Lončarič, G. Stanko Stres, g. Matjaž Prebil, ga. Nada Kodrin, g. Matija 

Jagrič, g. Andraž Hostnik, g. Boštjan Špoljar, g. Vladimir Hrovatič, g. Andrej Žagar, g. Janez 

Ilek, g. Marko Jurak, g. Aleš Drozg, župan Peter Misja, predsednica OVK ga. Gabrijela 
Omerzu Geršak ter članice občinske uprave. 
 
ODSOTNI:  / 
 
G. župan Peter Misja uvodoma pozdravi članico in člane občinskega sveta ter vse ostale 
prisotne, nato pa, v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Podčetrtek, vodenje seje 
prepusti najstarejšemu članu občinskega sveta, g. Gojku Lončariču. 
 
Predsedujoči, g. Gojko Lončarič se je zahvalil  za zaupanje vodenja 1. redne seje in vse 
prisotne lepo pozdravil. 
V začetku seje je svetnike seznanil, da je dnevni red konstitutivne oz. prve seje občinskega 
sveta določen v 7. točki Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek in je obvezen ter o 
njem svet ne razpravlja in ne odloča.  
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta  
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana 
3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov 

občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve  župana 
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
 
K 1. točki dnevnega reda: 
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA 

SVETA 
 
G. Lončarič, predsedujoči je ugotovil, da so prisotni vsi novoizvoljeni člani Občinskega sveta 
Občine Podčetrtek. 
 
K  2. točki dnevnega reda: 
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET 

IN VOLITEV ŽUPANA 
 
G. Lončarič, predsedujoči je besedo predal predsednici Občinske volilne komisije Občine 

Podčetrtek, ge. Gabrijeli Omerzu Geršak za povzetek poročila o izidu lokalnih volitev 2022.  
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Gabrijela Omerzu Geršak je podala poročilo. 
 
G. Lončarič je k podanemu poročilu odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo. Predsednici se je zahvalil za podano obrazložitev in podal na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 11 
ZA: 11 
PROTI: 0 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o 
izidu rednih volitev župana in volitev v občinski svet Občine Podčetrtek, ki so bile dne 
20. novembra 2022.  
 
K 3. točki dnevnega reda: 
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PRIPRAVO PREDLOGA POTRDITVE 
MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN UGOTOVITVE IZVOLITVE 
ŽUPANA 
 
G. Lončarič je dejal, da na prvi seji svet izmed navzočih izvoljenih članov sveta najprej 
imenuje tri člansko mandatno komisijo za pripravo predloga potrditve mandatov članov 

občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana, ki jih v skladu s poslovnikom predlaga 
predsedujoči, lahko pa tudi vsak član sveta. Predlagal je, da se imenuje tri članska komisija v 
naslednji sestavi: Vlado Hrovatič kot predsednik, Matjaž Prebil in Marko Jurak kot člana. 
Omenjeni komisiji preneha mandat na tej seji in sicer po potrditvi mandatov članom 

občinskega sveta in ugotovitvi izvolitve župana občine. 
 
Predlog je nato podal v razpravo. Razprave ni bilo, zato je podal na glasovanje predlog 
sklepa. 
Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (11  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 11 
ZA: 11 
PROTI: 0 
 
1. V tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana se imenujejo 
 -  Vlado Hrovatič - predsednik 
 -  Matjaž Prebil - član 
 -  Marko Jurak - član 
 
2. Komisiji preneha mandat, ko občinski svet potrdi mandate članov občinskega sveta in 
ugotovi izvolitev župana. 
 
Za namen priprave poročila mandatne komisije je predlagal 5 minutni odmor. 
 
G. Ilek je prišel na sejo. 
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K 4. točki dnevnega reda:  
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOM 

OBČINSKEGA SVETA  
 
Predsednik mandatne komisije g. Hrovatič je podal poročilo o potrditvi mandatov članom 
občinskega sveta.  
 
G. Lončarič je v skladu s podanim poročilom podal na glasovanje sklep. 
 
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 12 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 
Potrdijo se mandati naslednji članici in članom Občinskega sveta Občine Podčetrtek: 
 
1. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju  23, 3253 Pristava pri Mestinju  
2. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju           
3. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11b, 3254 Podčetrtek 
4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek 
5. Matija Jagrič, Olimje 68, 3254 Podčetrtek 
6. Andraž Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče 
7. Boštjan Špoljar, Vonarje 22a, 3253 Pristava pri Mestinju 
8. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek 
9. Andrej Žagar, Olimje 34, 3254 Podčetrtek 
10. Janez Ilek, Verače 3, 3254 Podčetrtek 
11. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek 
12. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava pri Mestinju 
 
 
K 5. točki dnevnega reda: 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA  
 
Predsednik mandatne komisije g. Hrovatič je podal poročilo o ugotovitvi izvolitve župana.  
 
G. Lončarič je v skladu s podanim poročilom podal na glasovanje predlog sklepa: 
 
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 12 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 
Občinski svet Občine Podčetrtek ugotavlja, da je bil za župana Občine Podčetrtek 
izvoljen Peter Misja, roj. 09. 06. 1968, s stalnim prebivališčem Imenska Gorca 6d, 3254 
Podčetrtek.  
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G. Lončarič je predla besedo novoizveljenemu7 županu. 
 
G. župan je slovesno prisegel in se zahvalil za zaupanje ter čestital vsem novoizvoljenim 

svetnikom. Vsem skupaj je zaželel uspešno sodelovanje v novem mandatu.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda: 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA 
 
G. Lončarič je povedal, da je prva naloga konstituiranega občinskega sveta  imenovanje 
petčlanske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednika in člane 

komisije imenuje občinski svet izmed svojih članov. Praviloma se v komisiji zagotovi 
zastopanost političnih strank glede na rezultat volitev, taka pa je tudi ustaljena praksa glede 
imenovanja te komisije. Podaja se predlog, da se za člane komisije predlagajo: Vlado 
Hrovatič kot predsednik ter člani: Matjaž Prebil, Gojko Lončarič, Aleš Drozg in Andraž 

Hostnik.   
 
Člane sveta je pozval, da podajo morebitne druge predloge za imenovanje članov Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in podal predlog v razpravo. Ker drugih predlogov 
ni bilo je podal na glasovanje predlog sklepa. 
 
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12  ZA) sprejeli  s k l e p: 
 
NAVZOČIH: 12 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo 
imenujejo naslednji člani Občinskega sveta Občine Podčetrtek: 

1. Vlado Hrovatič - predsednik 
2. Matjaž Prebil - član 
3. Gojko Lončarič - član 
4. Aleš Drozg - član 
5. Andraž Hostnik - član 

 
 
V nadaljevanju je še dejal, da v pristojnost Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja sodi čimprejšnja priprava predlogov za oblikovanje odborov in komisij 
občinskega sveta ter nadzornega odbora občine, bo komisija v skladu z ustaljeno prakso 
pozvala na predložitev predlogov.   
 
S tem je zaključil 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.35 uri. 
 
 
Zapisala                                 ŽUPAN 
Mojca Amon                     Peter Misja 
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