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ZAPISNIK

5. koresponden6ne seje Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, kije bila
opravljena dne 11. 10. 2017 z naslednjimi 6lani komisije:Vladimir Hrovati6, Ana Koprivc,
Darija Straus Trunk, Zlatko Juri6an, Marjan Aralica

elanom komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je bilo v petek, 05. 10 2017
odposlano vabilo z gradivom za sklic 16. redne seje komisije z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja

2. Dolo6itev seznama predlaganih kandidatov za elektoria in kandidatov za 6lana
Dltavnega sveta

3. Razno

Glede na podan samo en predlog kandidata za elektorja, je bilo ugotovljeno, da ni potrebe za
sklic redne seje, kjer se sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorja in da se lahko
opravi korespondendna seja.

K 1. todki

e lani komisije so skupaj z vabilom prejeli zapisnik 15. redne seje. Nanj niso imeli pripomb

Na podlagi opravljenega glasovanja je s 5 glasovi ZA , soglasno, bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 15. seie Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja.

K 2. to6ki

elanom komisije je bilo posredovano z vabilom gradivo, iz katerega je razvidno, da je na
poziv za posredovanje predloga kandidata za elektorja in kandidata za dlana Dr2avnega
sveta, do roka,05. 10. 2017, bil posredovan en predlog in sicer:
- ROD - Lista za razvoj in obnovo doma, skupina svetnikov Vladimir Hrovatid, David
Podivav5ek, Sabina Pavdnik, ter Lista za trajnostni razvoj obdine Poddetrtek, svetnika Darija
Straus Trunk in Bla2 Selekar, so predlagali

1. kandidata za elektoria Vladimirja Hrovatida, roj. 03. 05. 1961, stanujod Tr5ka cesta 80,
3254 Poddetrtek.



Predloga kandidata za ebna drZavnega sveta ni bilo podanega

Na podlagi opravljenega glasovanja je s 5 glasovi ZA , soglasno, bil sprejet naslednji
SKLEP: Na podlagi podanega predloga je komisija sestavila naslednji seznam
kandidata za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve 6lana driavnega sveta

1. Vladimir Hrovatid, roj. 03. 05. 1961, stalno prebivalisce Trska cesta 80,
3254 Poddetrtek.

Predlagatelj: ROD - Lista za razvq in obnovo doma, skupina svetnikov Vladimir
Hrovati6, David Podivav5ek, Sabina Pavdnik, ter Lista za trajnostni razvoj obdine
Pod6etrtek, svetnika Darija Straus Trunk in Blai Selekar

Ob6inski svet na seji s tajnim glasovanjem na podlagi doloiil Poslovnika obiinskega
sveta voli elektorja v volilno telo za volitve Clana driavnega sveta.

Zapisala

'ilt1i;,
Predsednik komisije
Vladimir Hrovatid L,f .
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ObEina PodEetrtek
Komisija za mandatna vpra5anja, votiWe in imenovanja
Trika cesta 59
3254 Poddetrtek

Poddetrtek, 4. L0.20t7

Zadeva: Predlog kandidata za elektorja

Vezano na Poziv za posredovanje predlogov za kandidata za elektorja, je na5 predlog:
Vladimir Hrovatid. rojen: 3. 5. 1961. stalno prebivali5de: Tr5ka cesta 80. 3254 poddelrtek.

Predlagatelji:
- ROD - Lista za razvoj in obnovo doma:

Vladimir Hrovatid

David PodivavSek

Sabina Pavdnik

Lista za trajnostni rVzvoj obdine Poddetrtek:
Darija Straus Trunk

BlaZ Selekar

Hvala in lepo pozdravljeni.
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Predlog kandidata za eleKorja
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