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OBČINA POLJČANE
Občinski svet
ZADEVA: Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Poljčane
I.

PREDLAGATELJ
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju
komisija)

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE




IV.

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08 in 83/12),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO),
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu z določili Zakona o
lokalnih volitvah, določili Zakona o lokalni samoupravi in 23. členom Statuta Občine
Poljčane pozvala stranke, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, g. Vincenca Zobca,
organizacije občanov in občane Občine Poljčane, da pošljejo svoje predloge kandidatov za
člane občinske volilne komisije. Javni poziv je bil v skladu s sklepom komisije objavljen na
uradni spletni strani občine in oglasni deski občine.

Po določbah 35. člena Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo sestavljajo
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani
volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo na podlagi predlogov političnih strank,
drugih organizacij v občini ter občanov.
Pristojnosti občinske volilne komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah. Komisija
ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri izvedbi občinskih volitev, saj mora v
celoti skrbeti za njihovo zakonitost in pravilnost, ter za izvedbo tehničnega dela v zvezi z
njimi. Poleg tega je odgovorna tudi za izvedbo morebitnih referendumov.
Na podlagi javnega poziva za predložitev predlogov kandidatov za člane občinske volilne
komisije občine Poljčane so prispeli naslednji predlogi:
1. Predlagatelj Lista Staneta Kovačiča:
- Nada Vučajnk, univerzitetni diplomiran pravnik, Lušečka vas 31, Poljčane - za
predsednico.
2. Predlagatelj SDS:
- Vito Kunstek, univerzitetni diplomiran pravnik, Dravinjska cesta 58, Poljčane – za
namestnika predsednice,
- Aleksandra Vindiš, trgovec, Stanovsko 5, Poljčane – za članico ali namestnika
člana,
- Feliks Gorišek, študent, Ob železnici 16, Poljčane – za člana ali namestnika člana.
3. Predlagatelj NSi:
- Metka Mohorko, komercialist VSŠ, Brezje pri Poljčanah 14 a, Poljčane – za
članico ali namestnika člana,
- Bojan Marzidovšek, diplomiran ekonomist, Krasna 18, Poljčane – za člana ali
namestnika člana.
4. Predlagatelj SLS:
- Liljana Belič, diplomirana medicinska sestra, Stanovsko 66, Poljčane – za članico.
5. Predlagatelj Vincenc Zobec:
Lea Arbeiter, univerzitetni diplomiran inženir živilske tehnologije, Vrtna ulica 1,
Poljčane – za članico.
6. Predlagatelj DeSUS:
- Cvetka Medved Šrot, upokojenka, Bračičeve brigade 7, Poljčane – za članico ali
namestnika člana.
7. Predlagatelj Angela Kurnik:
- Marjan Kurnik, Čretniška ulica 24, Poljčane – za člana.

8. Predlagatelj Jelena Verdnik:
- Jasna Orešič, gimnazijski maturant, Ob potoku 11, Poljčane – za članico.
9. Predlagatelj Neodvisna lista za Poljčane:
- Dušica Mohorko Jug, magister prava, Novake 7, Poljčane – za namestnico
predsednice.
10. Predlagatelj Občinska uprava Občine Poljčane:
- Anja Blažič, univerzitetni diplomiran pravnik, Laporska cesta 32, Poljčane – za
namestnico predsednice.
Na podlagi prispelih predlogov je komisija soglasno sprejela naslednji predlog za imenovanje
članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane:
Nado Vučajnk – za predsednico,
Dušico Mohorko Jug – za namestnico predsednice,
Jasno Orešič – za članico,
Aleksandro Vindiš – za namestnico članice,
Bojana Marzidovška – za člana,
Feliksa Goriška – za namestnika člana,
Liljano Belič – za članico,
Metko Mohorko – za namestnico članice.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za proračun občine
Poljčane.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji sklep
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št.
93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji __________ izredni seji dne
________________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane
I.
Občinski svet Občine Poljčane imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

Nado Vučajnk za predsednico,
Dušico Mohorko Jug za namestnico predsednice,
Jasno Orešič za članico,
Aleksandro Vindiš za namestnico članice,
Bojana Marzidovška za člana,
Feliksa Goriška za namestnika člana,
Liljano Belič za članico,
Metko Mohorko za namestnico članice.
II.
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta od dneva pričetka veljave
sklepa o imenovanju.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

S spoštovanjem.
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Tomaž Kokot

