SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
Dunajska 106
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
o izvedbi volitev novih lanov
odbora sekcije preizkušenih dav nikov
Volilna komisija v sestavi
1. Sanja Gruber, predsednica,
2. Andreja Len i , lanica, in
3. Mitja Skitek, lan,
je dne 15. oktobra 2004 v prostorih Hotela Slovenija, Portorož ugotovila, da v
dolo enem roku, in sicer do dne 15. oktobra 2004, volilni upravi enci niso dali nobene
pritožbe v zvezi z izvedbo volitev.
Zato je komisija sprejela tole

PORO ILO O IZVEDBI VOLITEV IN UGOTOVITVI IZID
Direktor inštituta je 11. 10. 2004 imenoval volilno komisijo v sestavi
4. Sanja Gruber, predsednik,
5. Andreja Len i , lanica, in
6. Mitja Skitek, lan,
Do 24. septembra 2004, to je do datuma, ki ga je dolo il direktor Inštituta, je na naslov
Inštituta prispelo 5 predlogov za kandidata za lana odbora sekcije preizkušenih dav nikov,
in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Mag. Stanko okelc
Nada Drobni
Saša Jerman
Dr. Majda Kokotec-Novak
Danilo Marinovi

Grizoldova 5, Maribor
Trata 25, Radomlje
Ravenska vas 24, Zagorje ob Savi
Šlajmerjeva 8, Maribor
rna vas 91s, Ljubljana

preizkušeni dav nik
preizkušena dav nica
preizkušena dav nica
preizkušena dav nica
preizkušeni dav nik

Po pregledu dokumentacije, ki je bila priložena predlogom za lane odbora sekcije, je
komisija na kandidatno listo uvrstila vse prispele predloge.
Sestavljena je bila naslednja lista kandidatov, izmed katerih se je volilo lane odbora
sekcije preizkušenih dav nikov.
V skladu s sklepom predsednika odbora sekcije preizkušenih dav nikov so se volitve
za ele 14. oktobra 2004 ob 17.15 uri v dvorani hotela Slovenija v Portorožu s predstavitvijo
pravil o njihovi izvedbi in ugotavljanju njihovega izida ter kandidatne liste. Predsednica volilne
komisije je pozvala predstavnike predlagateljev kandidatov, naj po želji javno utemeljijo svoje
predloge. Temu pozivu se predlagatelji niso odzvali, zato je predsednica volilne komisije ob
17.20 uri pozvala volilne upravi ence, naj dvignejo volilne liste, in objavila rok za njihovo

oddajo do 17.35 ure ter as objave volilnega izida ob 9.00 uri in kraj objave isti prostor. Poleg
tega je vse navzo e seznanila s postopkom oddaje pritožb na izvedbo volitev in ugotavljanje
volilnega izida.
Pri dviganju volilnih listov ter njihovem oddajanju komisija ni opazila nobenih zapletov
ali nepravilnosti.
Ob 17.40 uri je volilna komisija za ela šteti glasove in ugotovila:
Dvignjeni volilni listi
Oddani volilni listi
Neveljavni volilni listi
Veljavni volilni listi

12
12
0
12

Udeležba je bila 27,9-odstotna.
Prejeto število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.

Mag. Stanko okelc
Nada Drobni
Saša Jerman
Dr. Majda Kokotec-Novak
Danilo Marinovi

Grizoldova 5, Maribor
Trata 25, Radomlje
Ravenska vas 24, Zagorje ob Savi
Šlajmerjeva 8, Maribor
rna vas 91s, Ljubljana

9 glasov
10 glasov
12 glasov
10 glasov
9 glasov

Na podlagi prejetega števila glasov so bili za predstavnike preizkušenih dav nikov v
odbor sekcije izvoljeni tile kandidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Mag. Stanko okelc
Nada Drobni
Saša Jerman
Dr. Majda Kokotec-Novak
Danilo Marinovi

Grizoldova 5, Maribor
Trata 25, Radomlje
Ravenska vas 24, Zagorje ob Savi
Šlajmerjeva 8, Maribor
rna vas 91s, Ljubljana

Preizkušeni dav nik
Preizkušena dav nica
Preizkušena dav nica
Preizkušena dav nica
Preizkušeni dav nik

Ker komisija do petka, 15. oktobra 2004, do 9.00 ure, ni prejela nobenih pritožb, ki bi se
nanašale na izvedbo volitev in ugotovitev njihovega izida, se ta zapisnik predloži direktorju
Inštituta in se mu predstavi kon ni izid volitev.

Ljubljana, 15. oktober 2004
Volilna komisija:
Sanja Gruber, predsednica
Andreja Len i , lanica
Mitja Skitek, lan

