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Obrazložitev predloga sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
Letos jeseni bodo v Sloveniji potekale redne lokalne volitve. Lokalne volitve vodijo in izvajajo
občinske volilne komisije, ki imajo mandat štiri leta. Glede na to, da se bo sedanji Občinski
volilni komisiji Občine Miren-Kostanjevica v začetku septembra iztekel mandat, bo občinski svet
moral imenovati novo komisijo.
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. (35. člen Zakona o lokalnih volitvah, Ur.
l. RS, št. 72/93,… 45/2008).
Občinska uprava Občine Miren-Kostanjevica je oblikovala predlog sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 2010-2014 in ga posredovala v
obravnavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 16. seji dne 17.08.2010
obravnavala predloge kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove
namestnike in sprejela stališče, da občinskemu svetu predlaga v sprejem priloženi sklep.
Glede na ustrezno izobrazbo, izkušnje in delo v prejšnjem mandatu komisija predlaga, da se za
predsednico občinske volilne komisije v naslednjem mandatu ponovno imenuje Matejo Budin,
univ. dipl. pravnico, iz Mirna 89A, za njeno namestnico pa predlaga Katjo Lužnik Štanta, univ.
dipl. pravnico, iz Mirna 157H.
Glede na izkušnje in preteklo delo predlaga, da se sedanji člani komisije in njihovi namestniki
imenujejo v občinsko volilno komisijo tudi za naslednje mandatno obdobje, z tremi
spremembami:
- ga. Ivanka Kosta, Bilje 141, 5292 Renče, namestnica predsednice komisije v mandatu
2006-2010, te funkcije v naslednjem mandatu ne želi več opravljati.
- g. Marko Zgonik, Vojščica 58, 5296 Kostanjevica na Krasu, namestnik člana komisije v
mandatu 2006-2010, načrtuje selitev v drugo občino. Načeloma se v občinsko volilno
komisijo imenujejo občani, zato funkcije namestnika člana v novem mandatu ne bo
mogel več opravljati.;
- imenuje se novo namestnico člana Martinuč Rafaelo, Bilje 194, Renče ki je podala
ustrezno soglasje.
Vsi predlagani so soglašali s svojo kandidaturo.
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PREDLOG

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93,… 45/2008) in 1. alinee 2.
odst. 25. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/2007) občinski svet na 34.
redni seji dne 06.09.2010 sprejel naslednji
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 2010-2014

I.
Imenuje se občinsko volilno komisijo za obdobje 2010-2014 v naslednji sestavi:
PREDSEDNICA: Mateja Budin, Miren 89A, Miren
NAMESTNICA PREDSEDNICE: Katja Lužnik Štanta, Miren 157H, 5291 Miren
ČLANICA: Rahela Susič, Miren 169, 5291 Miren
NAMESTNICA ČLANICE: Venčka Urdih, Miren 103A, 5291 Miren
ČLAN: Milan Godnič, Kostanjevica na Krasu 104A, 5296 Kostanjevica na Krasu
NAMESTNICA ČLANA: Martinuč Rafaela, Bilje 194, 5292 Renče
ČLANICA: Marinka Velikonja, Bilje 134, 5292 Renče
NAMESTNICA ČLANICE: Eva Devetak, Miren 14C, 5291 Miren
II.
Mandat komisije traja 4 leta.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne dne 06. 09. 2010.
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