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SKLEP O IMENOVANJU  

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE LENART 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Lenart 

 

Nosilec: Brigita Rojs 

 

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 

31/2017) se sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Lenart, kot je 

predložen. 



Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 

31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na 20. redni seji, dne       sprejel 

 

 

 

 

SKLEP O IMENOVANJU  

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 

 

1. člen 

Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Lenart v naslednji sestavi: 

- predsednica: Lidija Krebl Vukovič, univ.dipl.prav., stanujoča: Kidričeva ul. 1, Lenart, 

- namestnica predsednice: Mateja Smonkar, univ.dipl.prav., stanujoča: Ulica heroja 

Lacka 38, Lenart, 

- član: Iztok Kramberger, stanujoč: Obrtna ulica 6, Lenart, 

- namestnik člana: Rastko Hafner, stanujoč: Zg. Voličina 75/d, Voličina, 

- članica: Iris Ambrož, stanujoča: Ulica heroja Lacka 55, Lenart, 

- namestnik članice: Jernej Kramberger, stanujoč: Sp. Porčič 18, Lenart, 

- članica: Mojca Žnuderl, stanujoča: Ob Poleni 15, Lenart, 

- namestnik članice: Černčec Janez, stanujoč: Jurčičeva ulica 4, Lenart. 

 

2. člen 

Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju. 

 

3. člen 

Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 

Lenart v Slov. goricah. 

 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

 

Štev.: 032-7/2014 

Lenart, dne  

 

 

 

                                                mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med. 

                                                                                                            Župan 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17 – v nadaljevanju: ZLV) določa, da občinsko volilno komisijo in volilne 

komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna 

komisija. 

 

Občinska uprava Občine Lenart je v mesecu marcu 2018 Komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja  (v nadaljevanju KVIAZ) pozvala k pričetku postopka za imenovanje 

članov občinske volilne komisije, skladno z veljavno zakonodajo.  

 

KVIAZ je na 14. redni seji, dne 14.03.2018 sprejel sklep, da se prične s postopkom 

imenovanja občinske volilne komisije skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah in 

pooblastil Občinsko upravo, da pozove politične stranke, druge organizacije v občini in 

občane, da predlagajo kandidate za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove 

namestnike. 

 

Na podlagi navedenega sklepa je občinska uprava Občine Lenart dne 23.04.2014 objavila 

poziv vsem političnim strankam, drugim organizacijam v občini in občanom v občini Lenart, 

da podajo predloge za člane občinske volilne komisije. Poziv je bil posredovan vsem 

političnim strankam v Občini Lenart, objavljen na uradni spletni strani občine Lenart in na 

oglasni deski Občine Lenart. Predlogi so se morali oddati najkasneje do 15. maja 2018, do 

12.00 ure. 

 

V seznanitev dodajamo določilo 35. in 38. člena ZLV, ki določata: 

35. člen 

 »Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote 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.« 

 

38. člen 

»Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, 

volilne odbore pa občinska volilna komisija. 

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve. 

Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat 

podaljša do konca volitev.« 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji redni seji, dne 04.06.2018, 

na podlagi prispelih predlogov sprejela sklep, da v občinsko volilno komisijo Občine Lenart 

imenuje zgoraj navedene člane. Občinskemu svetu se predlaga predlog sklepa komisije v 

potrditev. 

 


