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ZADEVA: Kadrovske zadeve 

a/ Imenovanje članov Občinske volilne komisije 

 

 
 

 

Poročevalec: Simon UNUK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 



predlog sklepa 

a/ Imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Slovenska Bistrica 

 

V skladu s 35. in 38. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljnjem besedilu: ZLV) ter Statutom Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. 

redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Občinsko volilno komisijo Občine Slovenska Bistrica se  i m e n u j e j o: 

 

- Jasmina Obrovnik Gril, predsednica, 

- Barbara Klajderič, podpredsednica, 

 

-  Jelka Kovačič, članica, 

- Jakob Tomažič, nadomestni člani, 

 

-  Mira Kresnik, članica, 

-  Jure Štern, nadomestni član, 

 

- Alenka Košič, članica, 

- Maja Tič, nadomestna članica. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

 

Številka: 9000-24/2019 

Datum:  

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Na podlagi določbe 35. člena ZLV 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 pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov 

v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet. 

 

Mandat članov traja štiri leta. 



predlog sklepa 

 

V postopku evidentiranja kandidatov, ki ga je pričela Komisija za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja, je prispelo devet (9) predlogov s strani političnih strank in krajevnih skupnosti. 

Komisija je sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica predlagati, da se v Občinsko 

volilno komisijo Občine Slovenska Bistrica imenujejo: 

 

- Jasmina Obrovnik Gril, roj. 1973, okrajna sodnica, iz Laporja kot predsednica; 

- Barbara Klajderič, roj. 1983, mag. prava, iz Zgornje Polskave kot podpredsednica; 

 

-  Jelka Kovačič, roj. 1968, dipl. ekonomistka, iz Spodnje Polskave kot članica; 

-  Jakob Tomažič, roj. 1945, ekonomist, iz Gladomesa kot nadomestni član; 

 

-  Mira Kresnik, roj. 1957, upravni tehnik, iz Slovenske Bistrice kot članica; 

-  Jure Štern, roj. 1985, univ. dipl. medijski komunikolog, iz Gabernika kot nadomestni član; 

 

-   Alenka Košič, roj. 1967, dipl. ekonomist, iz Leskovca kot članica; 

-  Maja Tič, roj. 1980, mag. prava in manag. nepremičnin, iz Gladomesa kot nadomestna 

članica. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 7. redni seji dne 4. 12. 2019  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Slovenska 

Bistrica, ki ga predlaga Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


