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Zadeva: Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve ilana driavnega sveta

DrZavna volilna komisija je obdinske in mestne svete lokalnih skupnosti pozvala, da v skladu z
Zakonom o drzavnem svetu (Uradni list RS, Sr. 100/05 - uradno prediSdeno besedilo, 95/09 _
odl. US. 2ll13 ZFDO-F in 8l/18 - odl. US) podlagi lastnih pravil izvolijo svojeln na
predstavnike v volilna telesa za voliwe dlanov drZavnega sveta in dolodijo kandidate za dlane
driavnega sveta' Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo pa morajo obdinski in mestni
sveti predloZi ti volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v drzavni zbor (

obdina Poddetrtek izvede postopek volitve predstavnika - elektorja obdine poddetrtek v
volilno telo 5. volilne enote in dolodiwe kandidata za dlana drZavnegi svsta na podlagi pravil,
ki jih je obdinski svet obdine Poddetrtek sprejel na 4. izredni seji ane o:. t o. zob2 luiaini list
RS, st. 89/02). V skladu s sprejetimi pravili obdinski svet obdine poddetrrek izvoli 1 (enega)
predstavnika - elektorja v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov in I (enega)
kandidata za dlana drZavnega sveta - predstavnika lokalnih interesov.

obdinski svetniki so bili pozvani, da posredujejo predloge za predstavnika elektorja v volilno
telo in kandidata za Elana drZavnega sveta Komisiji za mandatna lpraianja, volitve in
imenovanja do 06. oktobra 2022, do 12. ure. Do navedenega rokaje bil posredovan en predlog
kandidata za elektorj4 predloga kandidata za dlana driavnega sveta pa ni bilo podanega.

Skladno s 6. dlenom Pravil je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja. na svoji
10. dopisni seji sestavila seznam predlaganih kandidatov za elekto{a po abecednem redu.
Kandidat za elektorja je:

l. Janez Ilek (predlagatelj David Podivaviek).

obdinski svet bo na seji s tajnim glasovanjem na podlagi dolodil poslovnika obdinskega sveta,
izvolil elektorja v volilno telo za volitve dlana drZavnega sveta.

nadaljevanju: vo lilnim komisijam), najpozneje do nedelje, 23. 10. 2022 do 24.00 lre, enak rok
velja tudi za neposredno vloZitev kandidature za dlana drZavnega sveta.

v skladu s 44. dlenom Poslovnika obdinskega sveta obdine Poddetrtek (Uradni list RS, st.
88/22) se tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tridlanska komisij4 kijo vodi predsedujodi.
Dva ilana dolodi obdinski svet na predlog predsedujodega. Administrativno-tehnidna opravila
v mezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor obdinske uprave ali javni usluZbenec, ki ga
dolodi direktor obdinske uprave.
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Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kotje dlanov
sveta. Glasovnice morajo biti overjene z Ligom, ki ga uporablja obdinski svet. Komisija vrodi
glasovnice dlanom obdinskega sveta in sproti omadi. kateri dlan je prejel glasovnico. Glasuje
se na prostoru. kije doloden za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja. Ko
dlan obdinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico. V skladu s

Pravili se voli enega elektorja. Izvoljen je kandidat, ki prejme najved glasov.

Ko je glasovanje kondano, komisija ugotovi izid glasovanj4 predsedujodi takoj po ugotovitvi
rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.

Pripravila: Katja Mlalier
ViSja I
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ZAPISNIK

10. dopisne seje Komisije za mandatna rpraSanja, volitve in imenovanja, ki je trajala od
detrtka. 06. oktobra 2022, do petka, 07. oktobra 2022, do 12.00 ure.

Sejo je sklical predsednik komisije Vladimir Hrovatid.
Vabilo z gradivom za 10. dopisno sejo je bilo dlanom komisije posredovano po elektronski
po5ti. Odloditve so se sprejemale z glasovanjem po elektronski posti na naslov:
katja.mlaker'g podcetrtek.si. Pravodasno so po elekuonski po5ti glasovali: Vladimir Hrovatid,
JoZica UZmah, BoStjan Hostnik, Darija Straus Trunk in Sredko Gobec.

Obravnavan je bil naslednji DNEVNI RED:
l. Doloiitev seznama predlaganih kandidatov za elektorja in kandidatov Clana

driavnega sveta
(gradivo priloZeno)

Obiinski svetniki so bili pozvani, da posredujejo predloge za predstavnika elektorja v volilno
telo in kandidata za dlana drZavnega sveta Komisiji za mandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja, do vkljudno detrtka, 06. oktobra 2022 do 12. ure. Do navedenega roka je bil
posredovan en predlog obdinskega svetnika Davida PodivavSka, in sicer je za kandidata za
elektorja predlagal:

l. Janeza Ileka. roj.24.04.1963, stalno prebivali5de Verade 3a" 3254 Poddetrtek.
Predloga kandidata za dlana drtavnega sveta ni bilo podanega.

Komisija za mandatna vpraSanja, voliwe in imenovanja na podlagi prispelih predlogov sestavi
semam predlaganih kandidatov po abecednem wstnem redu posebej za elektorja in posebej za

dlana drZavnega sveta z oznadbo predlagatelja in ga poSlje Zupanu. Obdinski svet bo na seji s
tajnim glasovanjem na podlagi dolodil Poslovnika obdinskega sveta, izvolil elektorja v volilno
telo za volitve dlana driavnega sveta.

Na podlagi predloZenega pisnega gradiv4 so se dlani komisije izjavili oziroma pisno opredelili
do predloga z >>ZA< ali )PROTI( in s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet naslednji
sklep:
Na podlagi podanega predloga komisija sestavlja naslednji seznam kandidata za
predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve ilana driavnega sveta:

l. Janez llelq roj. 24. 04. 1963, stalno prebivali5ie VeraIe 3a, 3254 Podietrtek.
(predlagatelj : David Podivav5ek)

Zapisala.
Katia Ml

Predsednik komisije
Vladimir Hrovatid, l. r
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