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OBČINA ROGATEC                                                                                   PREDLOG                                                                                                                                       
Občinski svet 
 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila dne 

23. oktobra 2014   
 
 
1. točka:  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 
 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo pri prvi točki dnevnega reda na seji prisotnih 11 od 12 
novoizvoljenih članov občinskega sveta. Pri drugi točki dnevnega reda se je seje udeležil tudi 
dvanajsti novoizvoljeni član.  
 
2. točka: Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih 

volitev 2014 v Občini Rogatec   
 
Sprejet je bil sklep o seznanitvi s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu 
lokalnih volitev 2014 v Občini Rogatec, ki so bile dne 5. oktobra 2014.  
 
3. točka:  Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb ter  

             pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in     
             ugotovitev izvolitve župana 
 

Imenovana je bila tričlanska komisija za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana, ki 
je na podlagi pregleda Poročila Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih 
volitev 2014 v Občini Rogatec ter potrdil o izvolitvi za člane Občinskega sveta Občine 
Rogatec in potrdila o izvolitvi za župana občinskemu svetu pripravila poročilo. 
 
4. točka:  Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov občinskih  

             svetnikov 
 
Podano je bilo poročilo glede potrditve mandatov članom občinskega sveta, na podlagi 
katerega je občinski svet sprejel sklep o potrditvi mandatov vseh članov Občinskega sveta 
Občine Rogatec. 
 
5. točka:  Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov  

            za župana 
 
Podano je bilo poročilo glede ugotovitve izvolitve župana Občine Rogatec, na podlagi 
katerega je občinski svet sprejel sklep o ugotovitvi, da je bil za župana Občine Rogatec 
izvoljen Martin Mikolič, roj. 07.10.1959, Steklarska ulica 16, Rogatec. 
Sprejet je bil tudi sklep, s katerim je bilo ugotovljeno, da je članu občinskega sveta, g. 
Martinu Mikoliču, vsled ugotovitve, da je izvoljen na funkcijo župana, zaradi nezdružljivosti 
funkcij prenehal mandat člana občinskega sveta. O tem je bila obveščena Občinska volilna 
komisija Občine Rogatec, ki je izvedla postopek za nadomestitev člana Občinskega sveta 
Občine Rogatec.  
 
6. točka: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Imenovana je bila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno 
telo občinskega sveta, katere prva naloga je bila oblikovanje predlogov za imenovanje 
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delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine. S sklepom občinskega sveta je 
bil določen rok za oddajo predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega 
odbora. Na podlagi pravočasno prejetih predlogov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja pripravila predloge list kandidatov za člane delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Rogatec ter predlog liste kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Rogatec, za 
obravnavo na seji občinskega sveta.     
 
Številka:  
Datum:  
 
 
                                                                                           Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                           ŽUPAN 
 


