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ZAPISNIK
1. redne - konstitutivne seje novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v
četrtek, 23. oktobra 2014, ob 18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Člani občinskega sveta: dr. Darinka Fakin, ga. Jelka Ferlež, ga. Anka Hertiš, g. Branko
Karneža, ga. Monika Kokot, g. Kritijan Lovrenčič, g. Cvetko Pepelnik, ga. Anica Rejec, g.
Rado Rodošek, ga. Kaja Valand, g. Janez Vedlin, g. Zlatko Žnidar,
ODSOTNA:
Člana občinskega sveta: ga. Ksenija Frangež, g. Dragomir Murko
OSTALI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave Občine Majšperk, g. Gorazd Ladinek
Občinska volilna komisija:g. Beno Janžekovič, ga. Marjana Kacijan. g. Borut Predan, g.
Andrej Vrabič, ga. Tatjana Smolej, ga. Mateja Leskovar, ga. Mateja Drevenšek, ga. Suzana
Brumec
Predstavniki list kandidatov: g. Marjan Kokot - SMC
Delavka občinske uprave: ga. Tatjana Varžič Korez
Radio – Tednik Ptuj: ga. Mojca Vtič
Snemalec seje Foto studio Brbre
Sklicatelj 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta bila dosedanja županja dr. Darinka
Fakin.
Sejo je vodil najstarejši član občinskega sveta g. Rado Rodošek, ki je vse prisotne pozdravil in
predlagal dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom za sejo.
DNEVNI RED 1. redne – konstitutivne seje:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta – sklepčnost
2. Poročilo občinske volilne komisije Občine Majšperk o izvolitvi članov občinskega sveta
in o izvolitvi županje
3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in
ugotovitev izvolitve županje
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve županje
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Slovesna prisega županje
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K točki 1 - Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta – sklepčnost
Predsedujoči je pojasnil, da Občinski svet Občine Majšperk na podlagi 14. člena Statuta
Občine Majšperk šteje 14 članov.
»Po podatkih je na današnji seji občinskega sveta v tem trenutku navzočih 12 novoizvoljenih
svetnikov, kar pomeni, da je seja na podlagi 42. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Majšperk sklepčna, ker je na seji prisotna več kot polovica vseh svetnikov.
Na podlagi 42. člena Poslovnika občinskega sveta lahko zato občinski svet nadaljuje sejo in
veljavno sprejema odločitve.«
Ker se svetniki med seboj ne poznajo se je vsak predstavil.
K točki 2 - Poročilo Občinske volilne komisije Občine Majšperk o izvolitvi članov
občinskega sveta in o izvolitvi županje

Predsedujoči je pojasnil, da je bilo pisno poročilo občinske volilne komisije o izvolitvi članov
občinskega sveta posredovano skupaj z vabilom ter da je do začetka današnje seje bila
vložena ena pritožba politične stranke DeSUS.
Predsednik OVK poda poročilo o izvolitvi članov občinskega sveta Občine Majšperk in o
izvolitvi županje Občine Majšperk.
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev v Občinski svet Občine Majšperk in volitev za župana Občine Majšperk, ki so
bile dne 5. 10. 2014.
K točki 3 - Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov
sveta in ugotovitev izvolitve županje
Predsedujoči je člane občinskega sveta pozval, da posredujejo predloge o imenovanju
mandatne komisije.
Na sestanku predstavnikov list se je oblikoval predlog za imenovanje tričlanske mandatne
komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve županje in sicer:
- Cvetko Pepelnik
- Kristijan Lovrenčič
- Branko Karneža.
Predsedujoči je predlog podal na glasovanje.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje v mandatno komisijo naslednje člane:
- Cvetko Pepelnik
- Kristijan Lovrenčič
- Branko Karneža.
PRISOTNIH: 12, ZA: 12, PROTI: 0
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Predsedujoči je sejo prekinil, da se sestane mandatna komisija.
Seja je bila prekinjena ob 18.15, nadaljevanje ob 18.40.
K točki 4 - Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Predsedujoči je predsednika komisije zaprosil, da občinskemu svetu poroča o ugotovitvah
komisije in svetu predlaga tudi sklep o verifikaciji mandatov članom občinskega sveta.
G. Cvetko Pepelnik: »Predsednik komisije predloži občinskemu svetu poročilo o
ugotovitvah komisije in predlog sklepa o potrditvi mandatov naslednjim kandidatom za člana
občinskega sveta:
- iz liste SLS 6 kandidatov in sicer: Darinka Fakin, Cvetko Pepelnik, Anica Rejec, Rado
Rodošek, Zlatko Žnidar, Anka Hertiš
- iz liste SDS 3 kandidati in sicer: Branko Karneža, Jelka Ferlež, Ksenija Frangež
- iz liste SMC 3 kandidati in sicer: Kristijan Lovrenčič, Monika Kokot, Kaja Valand
- iz liste NSi 1 kandidat in sicer: Janez Vedlin
- iz liste SD 1 kandidat in sicer: Dragomir Murko.«

2. SKLEP:
Potrdijo se mandati članom Občinskega sveta Občine Majšperk naslednjim 14.
izvoljenim kandidatom z list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta
Majšperk na rednih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014:
Št.
Ime in priimek
Leto rojstva Naslov prebivališča
z liste
1.
Darinka Fakin
1961
2.
Jelka Ferlež
1974
3.
Ksenija Frangež
1986
4.
Anka Hertiš
1954
5.
Branko Karneža
1971
6.
Monika Kokot
1987
7.
Kristijan Lovrenčič
1988
8.
Dragomir Murko
1961
9.
Cvetko Pepelnik
1962
10.
Anica Rejec
1970
11.
Rado Rodošek
1945
12.
Kaja Valand
1991
13.
Janez Vedlin
1973
14.
Zlatko Žnidar
1964
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da
zavrne.
PRISOTNIH: 12, ZA: 12, PROTI: 0

Breg 47b
SLS
Grdina 30
SDS
Sestrže 92
SDS
Majšperk 38
SLS
Ptujska Gora 25a
SDS
Majšperk 32
SMC
Breg 56
SMC
Majšperk 60a
SD
Ptujska Gora 58
SLS
Stoperce 6
SLS
Ptujska Gora 81
SLS
Podlože 43b
SMC
Lešje 20
NSi
Sestrže 93
SLS
se pritožba politične stranke DeSUS,
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K točki 5 - Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve županje

G. Cvetko Pepelnik: Predsednik komisije predloži občinskemu svetu poročilo o ugotovitvah
komisije glede izvolitve županje Občine Majšperk. Ugotovljeno je bilo, da komisija ni
ugotovila nepravilnosti v zvezi z izidom volitev za županjo Občine Majšperk, prav tako pa
zoper ugotovljeni izid ni vloženih morebitnih pritožb protikandidatov oz. njihovih
predstavnikov kandidatur, zato izvoljena županja dr. Darinka Fakin, roj. 30.1.1961, stanujoča
na Bregu 47 b, Majšperk s tem trenutkom, nastopi funkcijo županje Občine Majšperk.
Ker je bila županja Darinka Fakin na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 izvoljena tudi za
članico občinskega sveta in je po Zakonu o lokalni samoupravi nezdružljiva s funkcijo
županje, je v skladu s 4. odstavkom 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi Darinka Fakin
že podala pisno izjavo, s katero obvešča občinski svet ter občinsko volilno komisijo Občine
Majšperk, da bo opravljala funkcijo županje.
V zvezi s tem je predsedujoči predlagal občinskemu svetu naslednji sklep.

4. SKLEP:
1. Občinski svet Občine Majšperk ugotavlja, da je izvoljena svetnica Darinka
Fakin z liste SLS podala izjavo, da bo opravljala funkcijo županje, zato je
postalo nezasedeno eno mesto svetnika v Občinskem svetu Občine Majšperk.
2. Na podlagi veljavnih predpisov preide mandat člana občinskega sveta
naslednjemu na listi SLS v volilni enoti - 1.
3. Občinska volilna komisija Občine Majšperk ugotovi, na koga preide mandat
člana sveta, mu izda potrdilo o izvolitvi ter o tem uradno obvesti občinski
svet.
PRISOTNIH: 12, ZA: 12, PROTI: 0

K točki 6 - Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsedujoči je predlagal članom občinskega sveta, da je imenovana mandatna komisija tudi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Drugega predloga ni bilo posredovanega, zato se je o tem predlogu glasovalo.

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v sestavi:
- Cvetko Pepelnik predsednik,
- Kristijan Lovrenčič
- Branko Karneža
PRISOTNIH: 12, ZA: 12, PROTI: 0
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Slavnostna prisega županje in njen pozdravni nagovor

Ga. Darinka Fakin: »IZJAVLJAM, DA BOM SVOJO DOLŽNOST OPRAVLJALA
VESTNO IN ODGOVORNO, SPOŠTOVALA USTAVO IN ZAKONE TER AKTE
OBČINE MAJŠPERK.
Z VSEMI SVOJIMI MOČMI BOM DELOVALA ZA BLAGINJO OBČANOV
OBČINE MAJŠPERK.«
Na koncu je izjavo tudi podpisala.

Ga. Darinka Fakin, županja Občine Majšperk je vsem članom občinskega sveta čestitala ob
izvolitvi in jim zaželela dobro sodelovanje in delo.
Članom Občinskega sveta Občine Majšperk so se razdelili računalniki.
Seja je bila zaključena ob 19.00.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez, univ.dipl.prav.

Rado Rodošek
Predsedujoči konstitutivne seje

