PREDLOG
Številka: 1110-3/2022-11
Datum:
8. 6. 2022

NASLOV:

Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Polzela

PRAVNA PODLAGA:

35. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in
93/20 – odl. US), 24. alineja drugega odstavka 15. člena
Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela
- Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Polzela sprejme sklep o imenovanju
predsednika in namestnika predsednika Občinske volilne
komisije Občine Polzela ter člane in njihove namestnike.

O b r a z l o ž i t e v:
Občinski volilni komisiji Občine Polzela, imenovani na 23. redni seji občinskega sveta dne, 19.
6. 2018, preneha mandat z dnem 30. 6. 2022.
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) 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. Občinsko volilno komisijo imenuje Občinski svet
Občine Polzela za štiri leta.
Predsednik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki so lahko samo osebe, ki imajo
volilno pravico in imajo stalno bivališče v Občini Polzela
Do roka 31. 5. 2022, do 15. ure, je na javni poziv za predlaganje kandidatov, katerega je
objavila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, prispelo 9 predlogov s soglasji
kandidatov. KMVVI je na 13. seji, dne 31. 3. 2022, oblikovala seznam predlaganih kandidatov
za predsednika in namestnika predsednika ter člane in njihove namestnike. Pri tem je
upoštevala, da predsednik in namestnik predsednika OVK nista člana političnih strank oziroma
da se ne ukvarjata s politiko ter da imata zahtevano izobrazbo oz. funkcijo (sodnik ali drug
diplomirani pravnik). Glede ostalih članov občinske volilne komisije in njihovih namestnikov
pa je bila upoštevana sorazmerna zastopanost po političnih strankah.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da se
sprejme sklep o imenovanju OVK Občine Polzela v predloženem besedilu.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Na podlagi 24. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Polzela na ____. redni seji _______ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Polzela, se imenujejo:
Predsednica:
Barbka Zupan Cimperman,
Malteška Cesta 102, 3313 Polzela

Namestnica predsednice:
Ana Jevšnik Vrečer
Dobrič 11, 3313 Polzela

Članica:
Lea Pungartnik,
Krožna pot 18, 3313, 3313 Polzela

Namestnica članice:
Zdenka Jelen
Ob železnici 6, 3313 Polzela

Članica:
Irena Turnšek,
Pot na toplice 1, 3313 Polzela

Namestnik članice:
Damjan OŽIR,
Glavni trg 45, 3313 Polzela

Član:
Peter Helbel
Dobrič 10, 3313 Polzela

Namestnica člana:
Mojca Gregorc
Breška cesta 46, 3313 Polzela
II.

Sedež Občinske volilne komisije Občine Polzela je na Občini Polzela, Malteška cesta 28, 3313
Polzela.
III.
Mandatna doba občinske volilne komisije prične teči 30. 6. 2022 in traja štiri leta.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave.
Številka: _____________
Datum: ______________

Jože Kužnik
Župan

