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OBRAZLOŽITEV  
 
12. člen Poslovnika Občinskega sveta določa, da mora Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter organih 
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov. To je komisija storila na 
svoji prvi seji in tako na drugi seji Občinskega sveta pozvala svetnike, da posredujejo komisiji 
predloge kandidatov za člane Odbora za komunalo, Stanovanjske komisije, Komisije za 
podeljevanje priznanj in odlikovanj Občine Duplek, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in Občinske volilne komisije.  
Komisija je prejete predloge obravnavala na svoji 2. redni seji dne 5. 1. 2015 in po razpravi, v 
kateri so sodelovali vsi člani komisije, uskladila svoja mnenja in predloge in upoštevaje 
določilo 60. čl. Poslovnika (člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog 
komisije izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov) sprejela 
sklepe, ki jih predlaga v sprejem občinskemu svetu. Ker za stanovanjsko komisijo ni prejela 
zadostnega števila kandidatov (od potrebnih pet je prejela le tri), je potrebno ponoviti poziv 
za posredovanje kandidatov, v kolikor bo občinski svet mnenja, da je ta komisijo potrebno 
imenovati. 
 
 

1. Predlog sklepa: 
 » Občinski svet občine Duplek imenuje Odbor za komunalo v naslednji sestavi: 
1. Peter Zajc 
2. Albin Krajnc 
3. Franjo Kosi 
4. Borut Mencigar 
5. Dejan Stanko 
 
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. » 

 
 
2.  Predlog sklepa:  
» Občinski svet občine Duplek imenuje Komisijo za podeljevanje priznanj in 
odlikovanj Občine Duplek v naslednji sestavi: 
1. Zinka Dokl 
2. Violeta Vogrinec 
3. Gabriela Bergauer 
4. Samanta Cimerman 
5. Boštjan Partljič 
 
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. « 

 
 

3. Predlog sklepa:  
» Občinski svet občine Duplek imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v naslednji sestavi: 
1. Marko Rahle, vodja policijskega okoliša Duplek 
2. Simon Košti, predstavnik OŠ Duplek 
3. Peter Zajc, predstavnik OŠ Korena 
4. Simon Poštrak, predstavnik občine 
5. Marjan Vrbnjak, predstavnik občine 
 
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. « 
 

 



 
4. Predlog sklepa:  
» Občinski svet občine Duplek imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji 
sestavi: 
 
1. Oto Kac, predsednik 
2. Mateja Kocbek, članica 
3. Suzana Kurnik, članica 
4. Janez Bezjak, član 

 
in njihove namestnike: 
 
1. Maja Krepek, namestnica predsednika 
2. Uroš Dokl, namestnik članice 
3. Marko Mulec, namestnik članice 
4. Marija Kosi, namestnica člana 
 
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. « 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBČINSKI SVET 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 

ZAPISNIK IN SKLEPI 
 
2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne 5. 1. 
2015, ob 15. 30 v sejni sobi Občine Duplek. 
 
Prisotni: Peter Zajc, David Kumer, Dejan Stanko, Peter Žnidarič in Boštjan Partljič  – člani 
komisije 
Dušanka Novak – višja svetovalka župana za pravne zadeve 
 

1. TOČKA 
Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
Predsedujoči je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani 
komisije, kar daje predpisano sklepčnost, da lahko komisija veljavno sklepa.  
 
 

2. TOČKA 
Potrditev dnevnega reda 
Dnevni red so člani komisije prejeli skupaj z vabilom.  
 
Sklep št. 7: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlagani 
dnevni red 2. redne seje.« 
 
Prisotnih je  5 članov komisije. Glasovanje: ZA 5 članov 
 

3. TOČKA 
Obravnava predlogov kandidatov za člane v občinskih organih in delovnih telesih 
Občine Duplek 
V uvodu Dušanka Novak obvesti prisotne, da ni prejetih dovolj predlogov kandidatov za 
imenovanje stanovanjske komisije.  
 
Razpravljavci: Peter Žnidarič, Boštjan Partljič, Peter Zajc, David Kumer, Dejan Stanko 
 
Sklep št. 8:  
 
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da v Odbor za komunalo imenuje naslednje člane: 
 

1. Peter Zajc 
2. Albin Krajnc 
3. Franjo Kosi 
4. Borut Mencigar 
5. Dejan Stanko 
 

Prisotnih je  5 članov komisije. Glasovanje: ZA 5 članov 
 
Sklep št. 9:  
 
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da v Komisijo za podeljevanje priznanj in odlikovanj Občine Duplek imenuje naslednje 
člane: 
 



1. Zinka Dokl 
2. Violeta Vogrinec 
3. Gabriela Bergauer 
4. Samanta Cimerman 
5. Boštjan Partljič 
 

Prisotnih je  5 članov komisije. Glasovanje: ZA 5 članov 
 
Sklep št. 10:  
 
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek imenuje 
naslednje člane: 
 

1. Simon Poštrak 
2. Marjan Vrbnjak 
 

Prisotnih je  5 članov komisije. Glasovanje: ZA 5 članov 
 
Sklep št. 11:  
 
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da v Občinsko volilno komisijo Občine Duplek imenuje naslednje člane: 
 

1. Oto Kac, predsednik 
2. Mateja Kocbek, članica 
3. Suzana Kurnik, članica 
4. Janez Bezjak, član 

 
in njihove namestnike: 
 
1. Maja Krepek, namestnica predsednika 
2. Uroš Dokl, namestnik članice 
3. Marko Mulec, namestnik članice 
4. Marija Kosi, namestnica člana 

 
Prisotnih je  5 članov komisije. Glasovanje: ZA 5 članov 
 

4. TOČKA 
Pobude in predlogi 

 
Dodatnih pobud in predlogov ni bilo. 
 
Komisija je zaključila z delom ob 16.20. 
 
 
 

Boštjan Partljič, 
predsednik 

 
Zapisala: 
 
 
Dušanka Novak 

 
  




