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3. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne, 27. 3. 2019 
 
 
 
ZADEVA: GRADIVO ZA 13.1 TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 

NASLOV: IMENOVANJE 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ZREČE 

PREDLAGATELJICA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA 
PODLAGA: 

41. člen Zakona o lokalnih volitvah 
2. odstavek 12. člena Statuta Občine Zreče 
6. člen Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče 

NAMEN: Predlog za imenovanje 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Aleksandra Godec Mavhar 

POROČEVALKA: Aleksandra Godec Mavhar 

STALIŠČE 
PRISTOJNE 
KOMISIJE: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
seji dne, 18. 3. 2019 razpravljala o kandidatih in sestavila predlog 
glede članov Občinske volilne komisije. 

PREDLOG  
SKLEPA: 

Komisija predlaga, da Občinski svet Občine Zreče, na podlagi 
19. člena Statuta Občine Zreče in 61. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče, sprejme Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Zreče. 
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Datum: 19. 3. 2019  
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I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
V skladu z 2. odstavkom 24. člena in 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slov. občin, št. 1/16 in 26/18) posreduje Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v obravnavo in sprejem predloge za imenovanje 
stalnih delovnih teles občinskega sveta in delovnih teles ustanovljenih na podlagi 
zakonov. 
 
Pravne podlage: 

 2. odstavek 12. člena in 24. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS št. 1/16 
in 26/18) 

 61. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno glasilo slov 
občin, št. 37/12 in 28/18) 

 6. člen Odloka o delovnih telesih v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 21/14) 
 38. in 41. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)  
 
Občinski volilni komisiji Občine Zreče, ki je bila s sklepom Občinskega sveta Občine 
Zreče 17.12.2014 imenovana za mandatno dobo štirih let, je potekel mandat, je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  izvedla postopek zbiranja 
predlogov za člane Občinske volilne komisije Občine Zreče v mandatnem obdobju 
2019-2023. 
 
Člani Občinske volilne komisije Občine Zreče v mandatnem obdobju 2014 -2018 so 
bili: 
 
Zdenka KOŠIR – predsednica, 
Štefanija BORNŠEK – namestnica,  
Sergeja REPIČ – članica, 
Alen NAGLIČ – namestnik članice, 
Zdenka OBAD – članica,  
Sabina RAVNIČAN – namestnica članice, 
Majda OPLOTNIK – članica, 
Mitja STOJNŠEK – namestnik članice. 
 
Politične stranke so bile povabljene, da predlagajo kandidate za nove člane Občinske 
volilne komisije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela 
skupaj 8 predlogov.  
Komisija je do roka, ki je bil določen za zbiranje predlogov, prejela naslednje 
predloge: 
 
Kandidat/ka:  Predlagatelj Funkcija 
 
ZDENKA KOŠIR  

 
Župan 

 
predsednica 

SERGEJA REPIČ DeSUS namestnica 
MAJDA OPLOTNIK DeSUS članica 
ZDENKA OBAD OO SDS Zreče članica 
SABINA RAVNIČAN  
ANJA HREN 

OO SDS Zreče 
OO N.Si Zreče 

članica 
članica 

KATJA SOJIČ OO SD Zreče članica 
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MARKO KRANČAN OO SD Zreče član 
 

Naloge Občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah v 41. členu in 
sicer, da občinska volilna komisija: 
 
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; 
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname 

kandidatov oziroma list kandidatov; 
3. določa volišča; 
4. imenuje volilna odbore; 
5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni 

ter daje poročila o izidu volitev; 
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 
 
Navedena komisija pri občinskih volitvah opravlja najpomembnejše in 
najodgovornejše naloge, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe 
volitev v občini. V tem okviru mora tudi ugotavljati, sli so posamične kandidature 
oziroma liste kandidatov v skladu z zakonom. Komisija ugotavlja tudi rezultate 
glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni v občini, ter sestavi 
poročilo o izidu volitev v občini. Komisija vodi tudi neposredno tehnično delo v zvezi z 
volitvami ter opravlja še nekatere naloge, ki jih določa zakon. 
 
Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet, za mandatno obdobje štirih let. (35. 
in 38. člen Zakona o lokalnih volitvah) 
Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico. (24. člen Zakon 
o volitvah v državni zbor) 
Pravico voliti uresničuje volivec v volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče. 
 
Zaradi pomembnosti in odgovornosti nalog Zakon o lokalnih volitvah določa, da 
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 se imenujejo po predlogih političnih 
strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 
 
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je obravnavala predloge vseh 
kandidatur ter po razpravi sprejela sklep, da Občinskemu svetu Občine Zreče 
predlaga imenovanje Občinske volilne komisije Občine Zreče  v naslednji sestavi: 

 
 

ZDENKA KOŠIR - predsednica 
SERGEJA REPIČ - namestnica predsednice 
MAJDA OPLOTNIK - članica 
ANJA HREN - namestnica članice 
SABINA RAVNIČAN - članica 
KATJA SOJIČ - namestnica članice 
ZDENKA OBAD - članica 
MARKO KRANČAN - namestnik članice 
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Komisija je v postopku izbire upoštevala preteklo sodelovanje članov na tem področju 
ter funkcionalna znanja, ki so z delom v komisiji povezana. 
 
Pripravila:  
Sandra Godec Mavhar  

  
 Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, 
 DRAGO ŠEŠERKO 
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II. PREDLOG SKLEPA 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 
 
Na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; UPB-2; Uradni list RS, št. 
94/07, 79/09-ZLS, 51/10-ZLS in 40/12-ZUJF), 6. člena Odloka o delovnih telesih v Občini 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2014) in 19. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016 in 26/2018) je Občinski svet Občine Zreče na 
seji dne …………. sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 
I. 

Imenuje se Občinska volilna Komisija Občine Zreče v sestavi: 
 
1. Zdenka KOŠIR – predsednica, 
2. Sergeja Repič – namestnica predsednice, 
3. Majda Oplotnik – članica, 
4. Anja HREN – namestnica članice , 
5. Sabina RAVNIČAN – članica, 
6. Katja SOJIČ - namestnica članice, 
7. Zdenka OBAD – članica, 
8. Marko KRANČAN – namestnik članice. 
 

II. 
Naloge komisije so določene v Zakonu o lokalnih volitvah. 
 

III. 
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta. 
 

IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati takoj.  
 
Številka: 011-003/2019-12 
Datum:  

                                      mag. Boris PODVRŠNIK, 
           ŽUPAN 

 
 
Vročiti: 
1. Vsem članom in namestnikom ( osebno). 
2. Finančna služba. 
3. Uradno glasilo slovenskih občin. 
 
Vložiti: 
1. Sklepi Občinskega sveta Občine Zreče, 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva. 
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