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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 2. redni seji dne 22.12.2022 potrdi zapisnik 1. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik.  
 
 
Pripravila:       Župan Občine Vojnik 
Tanja Golec Prevoršek           Branko Petre 
    
        
 



Vojnik, 8.12.2022 
Številka: 032-0019-2022/ (7) 
 

Z A P I S N I K  
 

1. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
ki je bila v četrtek, 8. 12. 2022, ob 18. uri 

v sejni sobi Občine Vojnik 
 

 
Ob otvoritvi seje je bilo prisotnih 16 svetnikov, opravičeno odsotni sta Leontina Vrečko in 
Zvezdana Stolec, drugi prisotni: župan Branko Petre, predsednik OVK Matjaž Šaloven, 
predstavnice občinske uprave: Mojca Vodušek, Tanja Golec Prevoršek. 
 
Sejo je otvoril najstarejši član sveta Anton Kosem, ki je navzoče pozdravil in predlagal  
dnevni red, kot so ga svetniki prejeli v vabilu: 
 
DNEVNI RED:  
 

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

ugotovitev izvolitve župana  
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta  
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
7. Pozdravni nagovor župana  

 

 
Ad 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
 
Predsedujoči na seji Anton Kosem ugotovi število navzočih novoizvoljenih članov občinskega 
sveta, ki so se izkazali s potrdilom občinske volilne komisije. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Ugotovi se, da je na 1. redni seji dne 8.12.2022 navzočih 16 članov občinskega sveta 
Občine Vojnik.  
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET. 
 
 
Ad 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 
  
G. Matjaž Šaloven, predsednik občinske volilne komisije, je podal poročilo o volitvah za 
župana Občine Vojnik in volitvah svetnikov v občinski svet Občine Vojnik. Pojasnil je, kako 
so potekale  volitve, podelitev mandatov in pojasnil je postopek pritožbe. Predsednik OVK je 
razglasil rezultate volitev za župana in za svetnike. Damjan Muzel je pohvalil delo OVK, prav 
tako Anton Kosem. Jakob Jakop je pripomnil, da na voliščih niso bili objavljeni vsi rezultati, 
nakar je Matjaž Šaloven pojasnil, da so vsi volilni odbori prejeli gradiva, vključno s seznami 
za objavo in navodili, kako ravnati. Predsednik se je zahvalil za pohvale in konstruktivno 
pripombo. 
 



 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik se je na svoji 1. redni seji, dne 8.12.2022 seznanil s 
poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, ki 
so bile dne 20.11.2022. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET. 
 
Ad 3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev 
izvolitve župana občine Vojnik  
 
Na podlagi  9. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin  št. 37/2016, 66/2018, 39/2020), se na prvi seji sveta izmed navzočih članov sveta 
najprej imenuje tričlanska mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo 
predloga  potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak 
član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso 
imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča. 
 
Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča z dne 4.6.2020 je za odločanje o pritožbi zoper 
odločitev OVK, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, pristojno Upravno sodišče in ne več 
občinski svet.  
 
Tako mandatna komisija, na podlagi poročila OVK in potrdil o izvolitvi, pregleda, kateri 
kandidati so bili izvoljeni za člane sveta in predlaga potrditev mandatov članov sveta. 
 
Za predsednika mandatne komisije je bil podan predlog za Vilija Hribernika, za člana Vida 
Podergajs in Dušan Horvat.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Vojnik  na svoji 1. redni seji, dne 08.12.2022 izmed navzočih 
članov sveta imenuje tričlansko Mandatno komisijo v sestavi: 
 

1. Vili Hribernik - predsednik 
2. Vida Podergajs 
3. Dušan Horvat 

 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET. 
 
Predsedujoči prekine sejo za 10 min. Mandatna komisija je zapustila sejno sobo zaradi 
priprave predloga  potrditve mandatov. 
 
 
Ad 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta  
 
Organizacijo in način dela občinskega sveta ureja poslovnik občinskega sveta (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 37/2016, 66/2018, 39/2020). 
 



100. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), ki je določal, da zoper odločitev OVK, ki lahko vpliva 
na potrditev mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik kandidature oz. liste kandidatov, do 
začetka prve seje občinskega sveta, pravico vložiti pritožbo na občinski svet in občinski svet 
odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta, je bil z odločbo Ustavnega 
sodišča z dne 4.6.2020 (odločba US RS Up-676/19-25; U-I-7/20-7), spremenjen. Za 
odločanje o pritožbi zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev 
mandatov, je pristojno Upravno sodišče in ne več občinski svet. Pritožba se lahko vloži v 15 
dneh od konstitutivne seje občinskega sveta, na kateri občinski svet potrdi mandate članov 
občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana. 
 
Tako mandatna komisija, na podlagi poročila OVK in potrdil o izvolitvi, zgolj pregleda, kateri 
kandidati so bili izvoljeni za člane sveta in predlaga potrditev mandatov članov sveta. 
 
Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta. Mandat dotedanjim 
članom sveta preneha. 
 
Mandatna komisija je pregledala, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta in ugotovila 
njihovo istovetnost. Komisija je predlagala potrditev mandatov za člane občinskega sveta.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik  na svoji 1. redni seji, dne 08.12.2022 potrdi mandate 
svetnikov Občine Vojnik ter sprejme ugotovitveni sklep o konstituiranju Občinskega 
sveta občine Vojnik (priloga 1 – seznam članov Občinskega sveta, izvoljenih na 
volitvah 20. november 2022). S konstituiranjem Občinskega sveta preneha mandat 
prejšnji sestavi sveta. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET. 
 
Ad 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 
Mandatna komisija pregleda, kateri kandidat je bil izvoljen za župana in predlaga ugotovitev 
izvolitve župana. 
 
Mandatna komisija je pregledala, kateri kandidat je bil  izvoljen za župana in ugotovila 
njegovo istovetnost.  
 
Novoizvoljeni župan sprejema mandat župana. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik  na svoji 1. redni - konstitutivni seji, dne 08.12.2022 
ugotovi izvolitev župana Branka Petreta, roj. 18.4.1963, stan. Razdelj 6a, 3203 Nova 
Cerkev. 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET 
 
 
 
 



Ad 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

V skladu z 12. členom Poslovnika občinskega sveta občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 37/2016, 66/2018, 39/2020), se takoj po konstituiranju občinskega sveta najprej 
imenuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani komisije se imenujejo 
izmed članov občinskega sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 
toliko članov, kolikor je strank, list in neodvisnih kandidatov v občinskem svetu, vendar 
najmanj pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. 
 
Predlogi za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so se  uskladili na 
pripravljalnem sestanku. 
 
Predsedujoči pozove svetnike, da podajo predloge za predsednika Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Predsedujoči Anton Kosem predlaga, da je predsednik iz 
tiste stranke, ki je na volitvah prejela največ glasov volivcev in predlaga Muzel Damjana. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1. Občinski svet Občine Vojnik  na svoji 1. redni seji, dne 08.12.2022 imenuje naslednje 
člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 

1. DAMJAN MUZEL 
      2.  DUŠAN HORVAT 
      3.  ANTON KOSEM 
      4.  JANKO ČEPIN 
      5.  MARIJA SODIN 
      6.  JAKOB JAKOP 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET. 
 
2. Občinski svet Občine Vojnik  na svoji 1. redni  seji, dne 08.12.2022 imenuje 
predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Damjan Muzel. 
 
 
NAVZOČIH: 16 
ZA: 16 
PROTI: nihče 
SKLEP JE BIL SPREJET. 
 
Ad 7.  Pozdravni nagovor župana  
 
Župan Branko Petre je pozdravil vse prisotne in novoizvoljenim svetnikom čestital za 
izvolitev. Zahvalil se je za izkazano zaupanje in vsem skupaj zaželel dobro sodelovanje v 
novem mandatu. Občinski volilni komisiji se je zahvalil za opravljeno delo. Predstavil je način 
in prioritete dela v bodoče.  
 
Seja je bila končana ob 18.45 uri. 
 
Zapisala:                                                                           Predsedujoči na seji: 
Tanja Golec Prevoršek                                                        Anton Kosem 
 
 



 
Priloga 1 – seznam članov Občinskega sveta, izvoljenih na volitvah 20. november 
2022). 
 

 ime in priimek   naslov 

1. DAMJAN MUZEL Stražica 13, Frankolovo 

2. ALBINA LOČNIKAR Stražica 14, Frankolovo 

3. BRANKO PODGORŠEK Podgorje pod Čerinom 11, Frankolovo 

4. DUŠAN HORVAT Dol pod Gojko 8, Frankolovo 

5. LEONTINA VREČKO Frankolovo 56, Frankolovo 

6. MARKO KRAČUN Lindek 12, Frankolovo 

7. ZVEZDANA STOLEC Nova Cerkev 28, Nova Cerkev 

8. MARIJA SODIN Nova Cerkev 120, Nova Cerkev 

9. JAKOB JAKOP Dol pod Gojko 6, Frankolovo 

10. VILI HRIBERNIK Razgor 15b, Vojnik 

11. MAJDA KROŠELJ Višnja vas 35, Vojnik 

12. ANTON PRELOŽNIK Pot na Dobrotin 1a, Vojnik 

13. JURIJ KOMPLET Žlavsova ulica 6, Vojnik 

14. BARBARA LEDER Pristovškova ulica 5, Vojnik 

15. MLADEN KOVAČIĆ Gradišče pri Vojniku 15, Vojnik 

16. ANTON KOSEM Arclin 33a, Škofja vas 

17. VIDA PODERGAJS Brezovnikova ulica 9, Vojnik 

18. JANKO ČEPIN Ulica bratov Jančarjev 28, Vojnik 

 
 
 
 


