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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NAMESTNIKA ČLANA OBČINSKE  
                   VOLILNE KOMISIJE 
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Finančne obveznosti: Imenovanje novega nadomestnega člana OVK nima posebnih finančnih 
obveznosti za občino. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 24. 9. 2018 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 21. in 62. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) 

 35. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 
68/17) 

 
Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednji  
 
sklep: 
 
V Občinsko volilno komisijo Laško se kot nadomestni član -  namestnik člana imenuje Tine 
Šrot. 
 
 
                Janko Cesar, 
                 predsednik KMVVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


 

 

 

  2 
  

Obrazložitev: 
 
27. 5. 2015 so bili za 4 leta v občinsko volilno komisijo imenovani:  
 
1. predsednik: Boštjan Grešak 
2. nam. predsednika: Ksenja Cizl 
3. članica: Mojca Petek 
4. nam. člana: Darko Fistrič 
5. član: Aleš Razboršek 
6. nam. člana: Lucija Ajdič 
7. članica: Marjeta Ocvirk 
8. nam. članice:  Vida Flis 
  
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –  ZLV-UPB3, 45/08, 
83/12, 68/17) in 62. členom Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) občinsko 
volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, ki jih imenuje občinski 
svet. 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.  
 
Dne 10. 9. 2018 je namestnica člana Lucija Ajdič podala odstopno izjavo, zato je potrebno 
imenovati novo namestnico oz. namestnika člana.  
 
Poziv za kandidature je bil poslan vsem svetniškim skupinam – političnim strankam,  neodvisnim 
listam oz. kandidatom, zastopanim v občinskem svetu, prav tako pa je bil objavljen na občinski 
spletni strani www.lasko.si . Do postavljenega roka smo prejeli naslednje predloge:   
 

predlagani kandidat izobrazba predlagatelj 

Zdenka Pešec univ. dipl. prav. Saši Pešec 

Tadeja Pavčnik gimnazijski maturant SDS 

Tine Šrot univ. dipl. prav.  MMOL 

Milko Škoberne univ. dipl. prav. SMC 

 
V pozivu je bilo poudarjeno, da je priporočljivo, da ima predlagani kandidat izkušnje na področju 
volitev in je pripravljen v občinski volilni komisiji aktivno sodelovati in se redno udeleževati sej. 
 
Izmed predlogov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izbrala kandidata, ki 
ga je predlagal MMOL, saj je bil MMOL tudi predlagatelj Lucije Ajdič, ki je podala odstopno izjavo.    
 
 
                Janko Cesar, 
                 predsednik KMVVI 
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