
 

 OBČINA GORNJI GRAD 

OBČINSKI SVET 

Attemsov trg 3, 

3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50 

  fax: (03) 839-18-64 

  E-mail: obcina@gornji-grad.si 

 

Datum: 19.09.2018 

 

 

 

 

Predlog sklepa: 

 

 

   Naziv gradiva: Obravnava in potrditev predloga sklepa za imenovanje namestnice 

predsednice Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad. 

 

Pravna podlaga:       38. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 

16. in  23. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih         

občin št. 08/16) 

 

Predlagatelj:          Stanko Ogradi, župan občine Gornji Grad 

 

 

Poroča: Petek Klemen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in               

imenovanja 

 

Pripravil:                  Občinska uprava 

 

 

Obrazložitve 

Občina je dne 05.09.2018 prejela odstopno izjavo Bezovnik Fale Irene, ki zaradi zakonsko 

opredeljene nezdružljivosti funkcije nadzornega odbora s članstvom v občinski volilni 

komisiji, odstopa z mesta namestnice predsednice Občinske volilne komisije. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je morala pripraviti predlog 

imenovanja novega kandidata, pri tem pa upoštevati pogoje pravna smer izobrazbe in stalno 

bivališče v občini. S strani občinske uprave je bila predlagana kandidatka Pustoslemšek Tina, 

ki je v preteklosti to funkcijo že opravljala. Predlagana kandidatka soglaša z imenovanjem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 6. dopisni seji  dne, 14. 

septembra 2018 potrdila predlog imenovanja kandidatke Pustoslemšek Tine za namestnico 

predsednice Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad.  

 

 

 

 

 

04 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
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OBČINA GORNJI GRAD 

OBČINSKI SVET 

Attemsov trg 3, 

3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50 

  fax: (03) 839-18-64 

  E-mail: obcina@gornji-grad.si 

 

Datum:  

Številka:  

 

 

Predlog sklepa: 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno 

besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 16. in 23. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno 

prečiščeno besedilo slovenskih občin, 8/16) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanje z dne 14.09.2018, je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji___ 

redni seji, dne_______ sprejel 

 

 

 

SKLEP 

 

I. 

Za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine Gornji Grad se do izteka 

mandata Občinske volilne komisije, imenovane s sklepom na 15. redni seji, dne 21.7.2016, 

imenuje: 

 

PUSTOSLEMŠEK Tina, Kropa 17, 3342 Gornji Grad 

 

II. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa delno preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije št. 03201-0015/2014-2018-4 v delu, ki se nanaša na imenovanje namestnice 

predsednice OVK. 

 

III. 

Ta sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

                                                                                                          Župan  

                                                                                                                   Stanko OGRADI 

 

 

 
 

 
 






