
                                                                                 Predlog 
Z A P I S N I K 

 
 

1. IZREDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, 
ki je bila v četrtek, 13. 10. 2022, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek 

 
 
 
PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez 

Ilek, g. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič, g. Gojko Lončarič, ga. Darija Štraus Trunk,  
g. Gobec Srečko, ga. Kovačič Klavdija, župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 
 
OPRAVIČIL ODSOTNOST: g. Aleš Drozg 
 
Sejo je sklical in delo organa je vodil Peter Misja, župan Občine Podčetrtek.  
 
Zapisnik je vodila: Mojca Amon 
 
Župan je ugotovil, da je navzočih 11 članov od skupnega števila 12 članov občinskega sveta, 

ki imajo pravico odločati in da je organ sklepčen.  
 
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli naslednji  s k l e p: 
 

1. Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana državnega sveta; 
2. Razno. 

  
 
 
K 1. točki dnevnega reda: 
IZVOLITEV PREDSTAVNIKA (ELEKTORJA) V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA 

DRŽAVNEGA SVETA 
 
Na podlagi predhodnega postopka so bili v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ur. 

list RS, št. 89/2002; Pravilnik) predlagani naslednji kandidati:  
 

- za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana državnega sveta:  

1. Janez Ilek, rojen 24. 04. 1963, stanujoč Verače 3a, 3254 Podčetrtek  
(predlagatelj David Počivavšek).  

 
Člani občinskega sveta so elektorja izvolili s tajnim glasovanjem. Za izvedbo volitev je župan 

predlagal tričlansko komisijo v sestavi: Peter Misja – predsednik, Gojko Lončarič – član in 

Jožefa Užmah – članica.  
 
Občinski svet je soglasno z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejel naslednji sklep:  



1. V tričlansko komisijo za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja se 

imenujejo: 
- Peter Misja, predsedujoči; 

             - Gojko Lončarič, član; 
             - Jožefa Užmah, članica. 

2. Komisiji preneha mandat, ko ugotovi izid glasovanja in ga razglasi na 1. izredni seji 
Občinskega sveta Občine Podčetrtek. 

 
Pred začetkom glasovanja je predsedujoči določil čas glasovanja do 17.10 ure. Glasovali so 
člani občinskega sveta po volilnem imeniku. Člani občinskega sveta so glasovali tako, da so 

obkrožili zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.  
 
Po končanem glasovanju ob 17.08 uri, ko so glasovnice oddali vsi volilni upravičenci, je 
komisija pričela z ugotavljanjem izida glasovanja in ugotovila naslednji izid glasovanja. 

 
ŠTEVILO RAZDELJENIH GLASOVNIC:  11  
ŠTEVILO ODDANIH GLASOVNIC:  11   
ŠTEVILO NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0 

            ŠTEVILO VELJAVNIH GLASOVNIC: 11 
 
ŠTEVILO GLASOV ZA KANDIDATA JANEZA ILEKA: 11 
 
Komisija je predala poročilo o tajnem glasovanju županu, ki je ugotovil, da je bil na 

podlagi določb 7. člena Pravilnika za elektorja izvoljen Janez Ilek, ki je prejel večino 

glasov vseh, ki so glasovali.  
                 
Člani občinskega sveta na izveden postopek niso imeli pripomb. Delo organa, ki je izvolil 

elektorja in določil kandidata za člana državnega sveta, je bilo zaključeno ob 17.15 uri.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda: 
RAZNO 
 
G. župan je podal poročilo o večjih plazovih v občini, ki so se sprožili po zadnjem deževju ter 

povedal, da bo potrebno za prevoznost cest na določenih odsekih zagotoviti dodatna sredstva 

za nujno sanacijo,. 
 
Svetniki so se na koncu seje dogovorili, da se ob zaključku mandata po zadnji seji občinskega 

sveta izvede ekskurzija v Avstrijo-  v občino Ferlach – Borovlje. 
 
 
Seja je bila zaključena 176. 35 uri. 
 
Zapisala:         Župan: 
Mojca Amon         Peter Misja 


