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Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3,
45/08, 83/12 in 68/17) ter 12 in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 1/2015) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________ sprejel
naslednji

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona imenuje Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona
v naslednji sestavi:
− predsednik komisije: Matjaž HUSAR, *********, *********,
− namestnica predsednika komisije: Metka ŽNUDERL, *********, *********,
− članica komisije: Vesna DOKL, *********, *********,
− namestnica članice komisije: Romana GRAJFONER, *********, *********,
− članica komisije: Romana SLAVIČ ŽNUDERL, *********, *********,
− namestnica članice komisije: Vesna KOTNIK KAJDIČ, *********, *********,
− članica komisije: Ivanka HIBLER, *********, *********,
− namestnik članice komisije: Blaž KOCBEK, *********, *********.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona je na sedežu Občine Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri
leta.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije, ki je
bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
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O B R A Z L O Ž I T E V:
Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu 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. Člani volilnih komisij ne morejo hkrati kandidirati na
volitvah, ki jih vodijo (25. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja za
lokalne volitve v skladu s 4. členom ZLV).
V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje občinski svet
občine, traja štiri leta. Sedanja Občinska volilna komisija Gornja Radgona je bila imenovana s
Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85 z dne 15.07.2014).
Občinsko volilno komisijo v skladu z določbami ZLV in Statuta Občine Gornja Radgona imenuje
občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
je dne 14. 5. 2018 objavila Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske
volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike.
Na podlagi navedenega javnega poziva je bilo do vključno 30. 5. 2018 možno posredovati predloge
kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Na podlagi navedenega
javnega poziva je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela sledeče predloge:
Socialni demokrati so predlagali Vesno Dokl, Lista za Gornjo Radgono je predlagala Matjaža
Husarja, Romano Grajfoner in Jurija Husarja, Stranka modernega centra je predlagala Romano
Slavič Žnuderl, DeSUS je predlagal Ivanko Hibler, Slovenska demokratska stranka je predlagala
Metko Žnuderl, Nova Slovenija je predlagala Vesno Kotnik Kajdič, Slovenska ljudska stranka je
predlagala Blaža Kocbeka. Za vse predlagane kandidate so bila priložena soglasja h kandidaturi in
imenovanju.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 14. seji, dne 4. 6. 2018
obravnavala vse predloge in pripravila predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Gornja Radgona, tako da je upoštevala pravilo o sestavi občinske volilne komisije, pri
članih in njihovih namestnikih pa tudi pravilo prednostnem upoštevanju predlogov političnih strank
in pravilo o sorazmerni zastopanosti političnih strank (smiselna uporaba določbe iz petega odstavka
34. člena Zakona o volitvah v državni zbor).
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja
Radgona, da sprejme sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona v
predlagani vsebini.
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