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Zadeva: Volitve in imenovanja 
 
 
1. Imenovanje članov Posebne občinske volilne komisije Občine Semič 
 
Številka: 040-01/2010-9 
 
 
Skladno z 35.čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št. 22/2006-ZLV-UPB-2, 70/06, 60/07, 94/07 in 
45/08) smo vse predstavnike strank, zastopanih v Občinskem svetu Občine Semič, organizacije občanov 
v občini Semič ter občane občine Semič dne 21. 5. 2010 obvestili, da je Posebni občinski volilni komisiji 
Občine Semič potekel mandat in jih  povabili, da do 1. 6. 2010 na Občino posredujejo svoje predloge za 
morebitne nove člane. Do roka smo prejeli predloge za imenovanje članov ter njihovih namestnikov od  
Društva Roma Semič, Občinskega odbora Slovenske nacionalne stranke Semič  in Zares, občinski odbor 
Semič. Prejeli smo tudi predlog Občinskega odbora DeSUS, vendar je ta prispel po roku za oddajo 
predlogov. Prejete predloge smo posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za 
pripravo predloga občinskemu svetu v potrditev. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala dne 10.06.2010 in občinskemu svetu 
pripravila naslednji predlog za odločanje: 

- ZUPANIČ Marko univ.dipl.prav., roj. 1966, stanujoč Taborska 11, p. Semič – predsednik, 
- MARENTIČ Anton, univ.dipl.prav., roj. 1941, stanujoč Spodnja Kašča 2, p. Semič - namestnik 

predsednika,                                                 
- TRPLAN Albin, roj. 1958, stanujoč Črmošnjice 2e, p. Semič – član, 
- VIDMAR Anton, roj. 1963, stanujoč Kal 17, p. Semič – namestnik člana, 
- JAKŠA Bojan, roj. 1948, stanujoč Roška cesta 33, p. Semič – član, 
- HRVAT Zdenka, roj. 1969, stanujoča Srednja vas 19, p. Semič – namestnica člana,  
- BARIŠIČ Robi, roj. 1978, stanujoč Sovinek 16, p. Semič – član,  
- KAMBIČ Suzana, roj. 1974, stanujoča Črešnjevec 22, p. Semič – namestnica člana. 

 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU: 
Za člane Posebne občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2010 – 2014 se imenujejo 
naslednji člani: 
 

-   ZUPANIČ Marko univ.dipl.prav., roj. 1966, stanujoč Taborska 11, p. Semič – predsednik, 
- MARENTIČ Anton, univ.dipl.prav., roj. 1941, stanujoč Spodnja Kašča 2, p. Semič - 

namestnik predsednika,                                                 
- TRPLAN Albin, roj. 1958, stanujoč Črmošnjice 2e, p. Semič – član, 
- VIDMAR Anton, roj. 1963, stanujoč Kal 17, p. Semič – namestnik člana, 
- JAKŠA Bojan, roj. 1948, stanujoč Roška cesta 33, p. Semič – član, 
- HRVAT Zdenka, roj. 1969, stanujoča Srednja vas 19, p. Semič – namestnica člana,  
- BARIŠIČ Robi, roj. 1978, stanujoč Sovinek 16, p. Semič – član,  
- KAMBIČ Suzana, roj. 1974, stanujoča Črešnjevec 22, p. Semič – namestnica člana. 

 
 
 
 
 
 



2. Imenovanje članov Komisije za pripravo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov 
romske skupnosti ter določitev višine nadomestila za opravljeno delo članov komisije 
 
Številka: 040-02/2010-4 
 
V zvezi z zagotavljanjem pravice romske skupnosti do predstavnika v občinskem svetu Občine Semič 
smo skladno z 41.čl. Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1) (Ur.l.RS 1/2007) pozvali Društvo Roma 
Semič, da nam poda svoje predloge za imenovanje predstavnikov Komisije za pripravo volilnega imenika 
državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi prejetega predloga Društva Roma 
Semič pripravila Občinskemu svetu Občine Semič predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za 
pripravo volilnega imenika – Romi. Skladno z 42.čl. ZEVP-1 komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 
 
Tako ZEVP-1 kot tudi Zakon o lokalnih volitvah ne predvidevata oziroma ne določata višine enkratnega 
nadomestila za opravljanje funkcije predsednika in članov Komisije za pripravo volilnega imenika, zato je 
nujno, da hkrati z sklepom o imenovanju Občinski svet določi tudi višino le-tega. Trenutno veljaven Zakon 
o lokalnih volitvah v 3. odst. 45.a čl. pa določa višino nadomestil predsednika in članov ter njihovih 
namestnikov Posebne občinske volilne komisije. Glede na dejstvo, da gre za komisiji, ki opravljata dokaj 
podobno delo ter se dopolnjujeta, predlagamo, da se delo Komisije za pripravo volilnega imenika 
ovrednoti enako kot delo Pos.obč.vol.komisije. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala dne 10.06.2010 in občinskemu svetu 
pripravila naslednji predlog za odločanje: 
 
A) V Komisijo za pripravo volilnega imenika Romov se imenujejo naslednji člani: 
 
1. HRVAT Damjan, Srednja vas 19, p. Semič -  predsednik, 
2. HRVAT Vera, Srednja vas 19, p. Semič – član, 
3. LIČEN TESARI Sonja, Gaber 47, p. Semič -  član.  
  
B) Komisija za pripravo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti je za svoje delo 
upravičena do nadomestila v višini: 
 
1. Predsednik je upravičen do enkratnega nadomestila v višini 50% nadomestila predsednika občinske 
volilne komisije. 
2. Člana sta upravičena do enkratnega nadomestila v višini 10% nadomestila predsednika občinske 
volilne komisije. 
              
. 
 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU: 
A) V Komisijo za pripravo volilnega imenika Romov se imenujejo naslednji člani: 
 
1. HRVAT Damjan, Srednja vas 19, p. Semič -  predsednik, 
2. HRVAT Vera, Srednja vas 19, p. Semič – član, 
3. LIČEN TESARI Sonja, Gaber 47, p. Semič -  član.  
  
B) Komisija za pripravo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti je za 
svoje delo upravičena do nadomestila v višini: 
 
1. Predsednik je upravičen do enkratnega nadomestila v višini 50% nadomestila predsednika 
občinske volilne komisije. 
2. Člana sta upravičena do enkratnega nadomestila v višini 10% nadomestila predsednika 
občinske volilne komisije. 
 
 
Pripravila:             Predlagatelj: 
Beti PINTARIČ     Komisija za mandatna vprašanja, volitve in  imenovanja 
        Stanislav VIDMAR 
 
 


