
ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje 
 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 17. 10. 2017, s pričetkom ob 16. uri in zaključkom ob 
16.47 uri. 
 
Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil dr. Franc ŽERDIN. Ta je otvoril sejo in 
ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 31 članov in je svet sklepčen.  
 
Opravičil se je naslednji član sveta: Matej JENKO. 
 
Člani sveta so za 3. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta; 
- Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta; 
- Seznam kandidatov za predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta; 
- Seznam kandidata za člana državnega sveta; 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Za 3. 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 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 3. 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 
2. Predlog Sklepa o določitvi kandidata za 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. 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta 

 
Obrazložitev predloga je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  Bojan Škarja. 
 
Skladno s 1. odstavkom 7. člena in 1. odstavkom 8. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ur. vestnik MOV, št. 12/97; v 
nadaljevanju: Pravila) svet voli elektorje in določi kandidata za člana državnega sveta 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. Predsedujoči svetu dr. Franc ŽERDIN je predlagal komisijo v 
naslednji sestavi: 



 

 dr. Franc Žerdin             predsednik 

 Aleksandra Vasiljević      članica 

 mag. Albin Vrabič            član 

 Iztok Čurči                       član 

 Milena Mraz                    članica 

 Helena Imperl                 članica 

 Andrej Kuzman               član 

 dr. Adnan Glotić              član 

 mag. Dragica Povh         članica 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu komisije v naslednji sestavi: 

 

 dr. Franc Žerdin             predsednik 

 Aleksandra Vasiljević      članica 

 mag. Albin Vrabič            član 

 Iztok Čurči                       član 

 Milena Mraz                    članica 

 Helena Imperl                 članica 

 Andrej Kuzman               član 

 dr. Adnan Glotić              član 

 mag. Dragica Povh         članica 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
Predsedujoči svetu dr. Franc ŽERDIN je nato razložil potek glasovanja, sledilo je tajno glasovanje.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da se v primeru, če dobi več kandidatov za predstavnike v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta enako število glasov, te določi z žrebom.  
 
Predsedujoči seji dr. Franc ŽERDIN je po odmoru razglasil rezultate tajnega glasovanja volitev predstavnikov v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta. Razdeljenih je bilo 32 glasovnic, oddanih 32 glasovnic, 0 je bilo 
neveljavnih, 32 je bilo veljavnih. Glede na rezultat je bilo doseženo naslednje število glasov:  
 

1. Peter DERMOL, število glasov: 10 

2. Suzana KAVAŠ, število glasov: 8 

3. Breda KOLAR, število glasov: 10 

4. Marjana Marija KOREN, število glasov: 11 

5. Srečko KOROŠEC, število glasov: 10 

6. Mihael LETONJE, število glasov: 8 

7. Irena POLJANŠEK SIVKA, število glasov: 10 

8. Bojan ŠKARJA, število glasov: 10 

9. Bojan VOH, število glasov: 11 

http://live.velenje.si/021012.php?i=7
http://live.velenje.si/021012.php?i=7


Tako so za predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta oziroma za elektorje bili izvoljeni: Peter 
DERMOL, Breda KOLAR, Marjana Marija KOREN, Srečko KOROŠEC, Irena POLJANŠEK SIVKA, Bojan 
ŠKARJA in Bojan VOH. 
 
Nato je predsedujoči svetu dr. Franc ŽERDIN razglasil rezultate volitev kandidata za člana državnega sveta. 
Razdeljenih je bilo 32 glasovnic, oddanih je bilo 32 glasovnic, 4 so bile neveljavne, 28 je bilo veljavnih. Kandidat 
Bojan KONTIČ je prejel 28 glasov. Za kandidata za člana državnega sveta v Svetu MOV je bil tako določen Bojan 
KONTIČ.  
 
 
Izredna seja se je zaključila ob 16.47.  
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. 
 
                                                                                                                                            župan  

                                                                                                          Bojan Kontič 

                                                                                                               po pooblastilu št. 006-05-0001/2017 z dne 12. 10. 2017                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                               predsedujoči svetu 

                                                                                                                                                dr. Franc Žerdin 

 


