OBČINA BELTINCI

Občinski svet
Z A P I S N I K
9. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Beltinci, ki je bila izvedena 22.03.2010
Korespondenčna seja je bila izvedena tako, da je bilo dne 17.03.2010 vsem članom Občinskega sveta Občine
Beltinci, preko občinske uprave posredovano gradivo za korespondenčno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sklic
seje in sledeči dnevni red:
1. Imenovanje članov posebne komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti.
Korespodenčna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek v
ponedeljek, dne 22.03.2010 med 08. in 10. uro po telefonu poklicala vse člane občinskega sveta in jih
povprašala za njihovo odločitev o predlogu sklepa, ki se nanaša na točko dnevnega reda 9. korespondenčne
seje.
AD 1
Posebna občinska volilna komisija Občine Beltinci je z dopisom z dne 10.03.2010 občinski upravi Občine
Beltinci poslala zaradi objave v Uradnem listu Sklep z dne 09.03.2010 o razpisu nadomestnih volitev enega
člana Občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci in rokovnik za izvedbo volilnih opravil
za te nadomestne volitve. Obenem je posebna občinska volilna komisija opozorila, da je po rokovniku te
komisije Občinski svet Občine Beltinci v roku 5 dni od dneva, ko začnejo teči volilna opravila dolžan imenovati
komisijo za državljanov, pripadnikov romske skupnosti, živeče na območju Občine Beltinci. Iz citiranega sklepa
o javnem razpisu nadomestnih volitev je razvidno, da začno teči roki volilna opravila 17.03.2010, omenjeni 5.
dnevni rok za imenovanje komisije za sestavo volilnega imenika pa se izteče 22.03.2010. Pravna podlaga za
imenovanje posebne tričlanske komisije za sestavo volilnega imenika državljanov, pripadnikov romske
skupnosti v navedenem roku, je v 41. in 42. členu Zakona o evidenci volilne pravice (Ur. list RS, št. 1/07). Po
določilih citiranega zakona je ob vsakih volitvah potrebno na novo imenovati komisijo sestavo volilnega
imenika. Posebna občinska volilna komisija je predlagala, da se v omenjeno komisijo imenujejo člani, ki so bili
v to komisijo že imenovani in jim je potekel mandat, so jim pa poznana dela in opravila komisije. Iz sklepa
Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-01/07-115/IV z dne 16.11.2007 izhaja, da so bili v omenjeno komisijo
takrat imenovani: Makovecki Karel, Beltinci, Mladinska ul. št. 2/c kot predsednik, Zadravec Elizabeta, Beltinci,
Mladinska ul. 11 in Horvat Dušan, Beltinci, Poljska pot 9/g, oba za člana komisije. Predlog za imenovanje v
prejšnjem odstavku navedenih kandidatov za komisijo (predsednik in dva člana) za sestavo volilnega imenika
državljanov, pripadnikov romske skupnosti, živeče na območju Občine Beltinci je dne 16.03. 2010 obravnavala
in potrdila Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Beltinci. Z ozirom
na zakonsko predpisan kratek 5. dnevni rok za imenovanje komisije se predlaga da se izvede imenovanje
predsednika in članov komisije na korespodenčni seji občinskega sveta Občine Beltinci in je sklica redne seje
občinskega sveta več kot 5. dni. Članom Občinskega sveta občine Beltinci predlagamo, da potrdijo imenovanje
v tem sklepu predlaganih kandidatov za predsednika in člana komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov, pripadnikov romske skupnosti, živeče na območju Občine Beltinci, da bodo potem volilna opravila
lahko nemoteno potekala naprej. Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in
sicer:
1. ADŽIČ IGOR
PROTI
11. MAUČEC MARJAN
PROTI
2. ČINČ ROMAN
ZA
12. MESARIČ IVAN
PROTI
3. DUGAR PETER
PROTI
13. NERAD ANA
ZA
4. MARTIN DUH
PROTI
14. PUCKO JOŽICA
PROTI
5. ERJAVEC JOŽEF
NI GLASOVAL
15. SRAKA REGINA
ZA
6. FERENČAK ŠTEFAN
ZA
16. VIRAG MARTIN
ZA
7. GLAVAČ STANKO
PROTI
17. VÖRÖŠ ANDREJ
NEDOSEGLJIV
8. GRUŠKOVNJAK PETER PROTI
18. ŽALIG VALERIJA
ZA
9. HORVAT SIMON
ZA
10. HORVAT SREČKO
ZA
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 8, PROTI: 8, EN SVETNIK NI BIL DOSEGLJIV, EN
SVETNIK NI GLASOVAL.
Sklep št. 450/IV:
Ne sprejme se imenovanje članov posebne komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS,
pripadnikov romske skupnosti v predlagani obliki.
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