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Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije 



 
Številka:   040-2/2019 
Datum:      30. 5. 2019 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKNICA 
 

ZADEVA:  SKLEP imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem 
 

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in št. 
68/17),  Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB, 54/07 
in 23/17) in Statut občine Cerknica (Ur.l.RS, št. 2/17-UPB1) 
 

PREDLAGATELJ: Župan, Marko RUPAR 
 

POROČEVALKA: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave  
 

MATIČNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet občine Cerknica je na  ______________seji, dne 
_________ sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije (OVK). 
 

 
O b r a z l o ž i  t e v : 

 
Občinski svet  občine Cerknica je na 6. redni seji dne 2. 6. 2015  imenoval Občinsko volilno 
komisijo (v nadaljevanju: OVK). Mandat OVK traja štiri leta. Mandat sedaj imenovanim članom bo 
tako potekel 21. 7. 2019, zato je potrebno izvesti novo imenovanje komisije. Novo imenovani 
člani OVK bodo svoj mandat nastopili dne 22. 7. 2019. 
 
Občinska volilna komisija ima predsednika in njegovega namestnika ter tri člane in njihove 
namestnike. V OVK je tako skupaj 8 mest. 
 
V dosedanjo občinsko volilno komisijo občine Cerknica so bili imenovani: 
Za predsednika: 
Robert URBAS 
Za namestnika: 
Jure ŠVIGELJ 
Za člana:  
Boštjan UDOVIČ 
Za namestnika:  
Bojan BRENCE 
Za člana: 
Boštjan OTONIČAR 
Za namestnico: 
Majda ZUPAN 
Za člana: 
Jože ŽNIDARŠIČ 
za namestnico: 
Marinka IVANČIČ. 



 

 
Pristojnosti OVK so sledeče: 
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; 
2. potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. liste   
    kandidatov; 
3. določa volišča; 
4. imenuje volilne 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 v volitvami; 
7. opravlja druge naloge, ki jih določa zakon; 
8. izvedba občinskih referendumov. 
 
Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, 
saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev in referendumov v občini. V 
tem kontekstu mora tudi ugotavljati, ali so posamične kandidature oz. liste kandidatov v skladu z 
zakonom.  
 
Z namenom zagotovitve nemotenega poteka morebitnih volilnih opravil, za katere je pristojna 
OVK, se občinskemu svetu predlaga v sprejem OVK v novi sestavi.  
 
Vse politične stranke in liste, zastopa v občinskem so bile pozvane, da Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja posredujejo predloge za sestavo Občinske volilne komisije. 
Komisija bo nadalje v skladu s poslovniškimi določili Občinskemu svetu predlagala v sprejem 
kandidate za sestavo OVK. Pri oblikovanju predloga je potrebno upoštevati sledeče 
zakonske omejitve glede nezdružljivosti funkcij: 
 
- OVK je samostojen in neodvisen organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predsednik in trije 
člani ter njihovi namestniki.  
 
- Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujte izmed sodnikov ali izmed drugih 
diplomiranih pravnikov, kar pomeni, da se ne morejo imenovati izmed oseb, ki niso sodniki ali 
diplomirani pravniki. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih 
političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 
 
- Predsednik in člani OVK  so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico in stalno 
prebivališče v občini, v kateri se izvajajo volitve. 
 
Pravico voliti (volilna pravica) in biti izvoljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan 
RS, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.  
 
- Predsednik in člani OVK ne morejo hkrati tudi kandidirati na volitvah, saj bi sicer vodili 
volitve, na katerih bi bili sami udeleženi. Če predsednik ali član OVK vendarle sprejme 
kandidaturo, mu preneha funkcija v volilnem organu. Predsednik in član OVK tudi ne morejo 
biti predstavniki oziroma zaupniki list kandidatov. 
 
 
Gradivo pripravili: 
 
Irena ZALAR  
Direktorica občinske uprave 
 

Jasmina KRIŽANČIČ 
svetovalka 
 

PRILOGE: 
- predlog sklepa  

 OBČINA CERKNICA 
ŽUPAN 

Marko RUPAR 
 
 
 
 
 

 



 
Na podlagi določb Zakona o lokalnih volitvah  (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in št. 
68/17), Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06-UPB, 54/07 in 23/17) in 
Statuta občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 58/2010) je Občinski svet občine Cerknica na ___ redni seji 
redni seji, dne  ____________ sprejel 
 

SKLEP  
o  imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerknica (OVK) 

 
1. člen 

V Občinsko volilno komisijo občine Cerknica se imenujejo: 
 

1. za predsednika  
 
             za namestnika 
  
 

2. za člana 
 
 
             za namestnika 
  
 

3. za člana 
 
 
             za namestnika 
  
 

4. za člana 
 
             za namestnika 
  
 

2. člen 
Sedež Občinske volilne komisije občine Cerknica je v prostorih občine Cerknica v Cerknici, Cesta 
4. maja 53. 

3. člen 
Mandat Občinske volilne komisije traja štiri leta. 
 

4. člen 
Sklep se objavi v  Uradnem listu RS in  začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
Datum:     
Številka:  040-2/2019 

 
Občinski svet občine Cerknica 

ŽUPAN 
Marko RUPAR 

 


