Mandatno-imunitetna komisija

Številka: 061-04-2/2018/3
Ljubljana, 11. 4. 2018

OSNUTEK

ZAPISNIK
3. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v torek, 10. aprila 2018, v 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 8.05 uri in zaključila ob 8.25 uri.
Prisotni:
 predsednik: Franci Rokavec,
 člani: Igor Antauer, Lidija Jerkič, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Cvetko
Zupančič,
Vabljeni:
 Dušan Vučko, Direktor Državne volilne komisije
Dnevni red (5 ZA, 0 PROTI)
1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije
2. Potrditev mandata članu Državnega sveta - predstavniku za področje kulture in
športa
Ad 1)
Komisija je soglasno (5 ZA, 0 PROTI) potrdila zapisnika 1. in 2. izredne seje.
Ad 2)
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta se je seznanila s Poročilom o
končnem izidu volitev članov Državnega sveta, ki ga je Državnemu svetu 4. 4. 2018
poslala Državna volilna komisija.
Direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko je pojasnil, da je bil na volitvah za
člana Državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa, ki so potekale
29. 3. 2018, izvoljen Janoš Kern.
Pritožbe kandidatov ali interesnih organizacij zoper odločitev volilne komisije niso bile
vložene.
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Državni svetnik je predložil potrdilo o izvolitvi za člana Državnega sveta.
Mandatno-imunitetna komisija je sprejela sklep (5 ZA, 0 PROTI), da predlaga
Državnemu svetu, da sprejme naslednji
s k l e p:
Državni svet na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
in drugega odstavka 6. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) potrdi mandat članu Državnega sveta - predstavniku za
področje kulture in športa Janošu Kernu.

***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen predsednik komisije Franci
Rokavec.
Anka Zajc
sekretarka

Franci Rokavec
predsednik
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