
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah             Vitomarci, 3 november 2010 
Občinski svet                 Št. : 007-13/2010-2 
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
iz 1. konstitutivne seje občinskega sveta občine  Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki je bila 
v sredo 3. novembra 2010 ob 18. uri v sejni sobi občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
 
Sejo je sklical župan občine Franci Krepša, vodil pa jo je najstarejši član občinskega 
sveta g. Karol Vršič. 
Seja je bila snemana. 
 
Prisotni : Franci Krepša, Karol Vršič, Milan Černel, Anita Vršič, Marjana Horvat, Janez 
Kvar,  Anton Ilešič, Darko Rojs 
Drugi prisotni : člani OVK Silva Ilešič, Vladimir Kramberger, Alojz Cigula, Darja 
Pristovšek, Petra Braček, Tomaž Žiger – predsednik OVK, Monika Čuš, Alenka Vršič, ki je 
pisala zapisnik. 
 
Dnevni red : 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev  župana  

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev 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 
 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 
Predsedujoči je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so prisotni vsi novoizvoljeni člani sveta. 
 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev  
G. Tomaž Žiger, predsednik OVK je predstavil poročilo občinske volilne komisije o izidu 
volitev v svet, nato še poročilo o izidu volitev župana in med drugim tudi povedal, da za 
volitve župana na delo volilnih odborov in občinske volilne komisije ni bilo podanih pritožb. 
Svet se je seznanil s poročilom OVK o izidu rednih volitev v Občinski svet in za župana 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki so bile dne 10.10.2010 in 24.10.2010 ( drugi 
krog glasovanja za župana). 
 

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana 
G. Karol Vršič je izvoljene člane občinskega sveta pozval k imenovanju članov komisije za 
potrditev mandatov članov občinskega sveta.  
Oblikoval se je naslednji sklep : 
SKLEP ŠT. 1 : V komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o 
izvolitvi župana se imenujejo : 

1. Za predsednika : Darko Rojs 
2. Za člana : Marjana Horvat 
3. Za člana : Milan Černel 

 
Predsedujoči je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. 



4. Poročilo mandatne komisije in potrditev članov občinskega sveta 
 
Predsednik mandatne komisije Darko Rojs je povedal, da mandatna komisija nima pripomb 
na poročilo Občinske volilne komisije, prav tako je bilo ugotovljeno, da na poročilo ni bilo 
vložene nobene pritožbe.  
Razprave ni bilo. 
 
SKLEP ŠT. 2 : 
Potrjuje se mandat za člane občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
naslednjim svetnikom : 
Milan Černel, Vitomarci 56, 2255 Vitomarci 
Darko Rojs, Vitomarci 77, 2255 Vitomarci 
Anita Vrši č, Novinci 27, 2255 Vitomarci 
Anton Ilešič, Hvaletinci 17, 2255 Vitomarci 
Marjana Horvat, Rjavci 34, 2255 Vitomarci 
Karol Vrši č, Slavšina 22 a, 2255 Vitomarci 
Janez Kvar, Gibina 10 a, 2255 Vitomarci 
 
Mandatna doba članov občinskega sveta traja štiri leta. 
Predsedujoči je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
Predsednik mandatne komisije Darko Rojs je povedal, da mandatna komisija nima pripomb 
na poročilo Občinske volilne komisije, prav tako je bilo ugotovljeno, da na poročilo ni bilo 
vložene nobene pritožbe.  
 
Razprave  ni bilo. 
Ugotovitveni sklep : 
SKLEP ŠT. 3 : Za župana občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je na podlagi poročila 
občinske volilne komisije  izvoljen kandidat Franc Krepša, Rjavci 31, 2255 Vitomarci. 
 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Alenka Vršič je občinskemu svetu predložila statut občine Sv. Andraž in Poslovnik 
občinskega sveta. V nadaljevanju je predsedujoči na kratko razložil, zakaj se imenuje 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter kaj je njeno delo in predlagal, da se 
za predsednico komisije imenuje Anita Vršič, za člana pa Anton Ilešič in Marjana Horvat. 
Ker drugih predlogov ni bilo se je oblikoval naslednji sklep : 
SKLEP ŠT. 4 :   
V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje se imenujejo naslednji člani 
občinskega sveta : 

1. Predsednik :Anita Vršič 
2. Član :Anton Ilešič 
3. Član : Marjana Horvat 

Mandatna doba komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja traja štiri leta. 
Predsedujoči je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Po zaključku 6. točke je novoizvoljeni župan čestital vsem članom občinskega sveta. 
 
Seja je bila končana ob  19. uri. 
 
Zapisnik zapisala :                 Župan občine : 
 
Alenka Vršič                  Franci Krepša 


