
PREDLOG 
 
ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje 
 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 10. 9. 2020, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom ob 
17. 45. 
 
Sejo je vodil predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL. Ta je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 
članov sveta prisotnih 24 članov in je svet sklepčen.  
 
Opravičili so se naslednji člani sveta: dr. Adnan GLOTIĆ, Janja REDNJAK, Sebastjan APAT, Franc KOS, Maja 
NARAGLAV in Iva LILIJA. 
 
 
Člani sveta so za 2. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Seznam kandidatov za predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta  
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Za 2. izredno sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
2. Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta 
 
 
Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne Predlog Sklepa o 
določitvi kandidata za člana državnega sveta, saj ni prispel noben predlog za kandidata za člana državnega 
sveta – predstavnika lokalnih interesov iz 6. volilne enote. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da mora biti izredna seja napovedana vnaprej s točno določenim dnevnim 
redom. Zanima ga, ali je torej možno spreminjati dnevni red ali ne.  
 
Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je odgovoril, da lahko sicer to točko obravnavajo, ampak nimajo kaj 
obravnavati, zato predlaga, da se ta točka umakne, ker nimajo kandidata, o katerem bi razpravljali. Po poslovniku 
pa predsedujoči predlog lahko umakne brez razprave. 
 
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 2. izredna seja Sveta Mestne občine 
Velenje bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta 

 
Obrazložitev predloga je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  Bojan Škarja. 
 
Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je dejal, da skladno s 1. odstavkom 7. člena in 1. odstavkom 8. člena 
Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta (Ur. vestnik MOV, št. 12/97; v 
nadaljevanju: Pravila) svet voli elektorje na seji s tajnim glasovanjem. Na podlagi 2. odstavka 7. člena Pravil tajno 
glasovanje vodi komisija, sestavljena iz predsednika sveta in predstavnikov predlagateljev kandidatov za elektorje.  
Predlagal je komisijo v naslednji sestavi: 
 
- Peter DERMOL                        
- Anita LEMEŽ KLJAJIČ             
- mag. Karmen GRABANT         
- Marjana Marija KOREN           
- Jože HRIBAR                          
- Joviša KRALJEVIĆ                  
- Majda GABERŠEK                 
- Maja NARAGLAV                    

predsednik 
članica 
članica 
članica 
član 
član 
članica 
članica 

 
Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je dejal, da brez Maje NARAGLAV, ker ni prisotna na seji.  
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu komisije v naslednji sestavi: 
 
- Peter DERMOL                        
- Anita LEMEŽ KLJAJIČ             
- mag. Karmen GRABANT         
- Marjana Marija KOREN           
- Jože HRIBAR                          
- Joviša KRALJEVIĆ                  
- Majda GABERŠEK                 
                    

predsednik 
članica 
članica 
članica 
član 
član 
članica 
 

 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Predsednik komisije Peter DERMOL je nato članom sveta razložil pravila glasovanja. Na glasovnici za volitve 
elektorjev v volilno telo je devet (9) kandidatov za elektorje, ki so zapisani po abecednem vrstnem redu. Vsak član 
sveta lahko glasuje največ za tri kandidate, tako da obkroži zaporedne številke pred kandidati. Za elektorje je 
izvoljenih prvih sedem (7) kandidatov po prejetem številu glasov. V primeru, da je za manjkajoče število elektorjev 
več kandidatov prejelo enako število glasov, se manjkajoči elektorji določijo z žrebom, ki se opravi takoj na seji 
sveta. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ene članice komisije ni. Zanima ga, ali je določeno, koliko mora biti 
predstavnikov v komisiji. Če je določeno, potem je potrebno dodati v komisijo nadomestnega člana. Če pa ni, pa je 
vredu.  
 
Predsednik komisije Peter DERMOL je odgovoril, da ni določeno. Število je poljubno.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da so našteti predstavniki v komisijo predlagatelji posameznih kandidatov za 
elektorje.  
 



Predsednik komisije Peter DERMOL je bral po poimenskem seznamu člane sveta, da so lahko prišli po glasovnice 
za volitve kandidatov za elektorje in glasovali. 
 
Predsednik komisije Peter DERMOL je dejal, da bodo rezultate glasovanja razglasili po odmoru, ko bo komisija 
naredila zapisnik glasovanja. Predlagal je 20 minutni odmor, da komisija lahko opravi svoje delo. 
 
Sledil je odmor. 
 
Predsednik komisije Peter DERMOL je po odmoru obrazložil rezultate glasovanja volitev predstavnikov v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta. Razdeljenih je bilo 25 glasovnic, oddanih je bilo 25 glasovnic, 0 glasovnic je 
bilo neveljavnih, 25 je bilo veljavnih. Posamezni kandidati za predstavnike v volilno telo - elektorje - so prejeli 
naslednje število glasov: 
 

- Veronika JUVAN, število glasov: 4 

- Suzana KAVAŠ, število glasov: 8 

- Darinka MRAVLJAK, število glasov: 9 

- mag. Dragica POVH, število glasov: 9 

- Janja REDNJAK, število glasov: 9 

- Bojan ŠKARJA, število glasov: 9 

- Brigita TRETJAK, število glasov: 3 

- Aleksandra VASILJEVIĆ, število glasov: 10 

- Bojan VOH, število glasov: 10 

 
Na podlagi preštetih glasovnic na seji sveta so člani komisije sprejeli naslednji  
 
SKLEP ŠT. 1: 
Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so izvolili naslednje predstavnike v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov iz 6. volilne enote: 
 

1. Suzana KAVAŠ 

2. Darinka MRAVLJAK 

3. mag. Dragica POVH 

4. Janja REDNJAK 

5. Bojan ŠKARJA 

6. Aleksandra VASILJEVIĆ 

7. Bojan VOH 

 

Sklep se predstavi na seji Sveta Mestne občine Velenje. 
 
Izredna seja se je zaključila ob 16.45.  
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r. 

Peter Dermol,  
podžupan v začasnem izvajanju funkcije  

župana Mestne občine Velenje 
 


