
                                                                                                     

        OBČINA BELTINCI 
Mladinska 2, 9231 Beltinci                                                

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE BELTINCI (OVK) 

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ZA VOLITVE 

ČLANA OBČINSKEGA SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI (POVK)                                 

               

Z A P I S N I K 

4. redne seje OVK Občine Beltinci in 1. redne seje POVK Občine Beltinci, 
ki je bila v ponedeljek dne 28. 7. 2014 ob 16.15 uri 

v veliki sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 
 

Prisotni člani OVK:  Gorazd Tivadar, predsednik, vodil sejo, Karel Makovecki, namestnik 
predsednika, Boštjan Erjavec, namestnik 1. člana, Katarina Tkalec, 2. član, in 
Mladen Simič, namestnik 3. člana. 

Prisotni člani POVK:  Valerija Mes Forjan, predsednica, Davor Koren, namestnik predsednice, 
Cvetko Horvat, prvi član, Tomaž Rous, 2. član, Ülen Alojzij, namestnik 
drugega člana, Vida Gjerek, 3. član,.  

Ostali prisotni:  Štefan Činč, tajnik OVK, pisal zapisnik. 

Odsotni člani OVK: Tadej Granfol, 1. član, Ema Mesarič, namestnik 2. člana, Renata Adžič, 3. 
član 

Odsotni člani POVK: Horvat Sladžana, namestnica prvega člana, Boštjan Čolig, namestnik 3. člana 

Predsednika komisij ugotovita, da sta OVK in POVK sklepčna in predlaga naslednji  

DNEVNI RED 4. REDNE SEJE OVK IN 1. REDNE SEJE POVK BELTINCI: 

1. Aktivnosti za izvedbo lokalnih volitev v naši občini 
 - seznanitev članov komisij z novostmi v volilni zakonodaji in rokovnikom za izvedbo 
   volilnih opravil 
 - sprejetje ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za neodvisne   
            kandidature 
 - sklep o določitvi volišč 
2. Razno 

 

Soglasno sta bila sprejeta  

SKLEP ŠT. 9 (OVK), ŠT. 1 ( POVK):  

Sprejme se predlagani dnevni red 4. redne seje OVK Beltinci in prve redne seje POVK Beltinci. 



AD 1 

Predsednik OVK in predsednica POVK sta opisala spremembe in novosti lokalnih volitev v Občini 
Beltinci 2014 glede na prejšnje.  

Predsednik OVK pove, da so na njegovo pobudo na spletni strani občine www.beltinci.si pod 
zavihkom lokalne volitve objavljene pravne podlage, sklepi volilnih komisij, obrazci in drugo kar je 
pomembno za izvedbo lokalnih volitev 2014. Predlogi za objavo se vročajo tajniku OVK, ki poskrbi 
za objavo. 

V nadaljevanju je Štefan Činč posredoval podatke o številu volivcev, ki so glasovali na zadnjih 
volitvah 2010 za člane občinskega sveta in za župana, kar predstavlja osnovo za določitev števila 
potrebnih glasov podpore volivcev za kandidature na letošnjih volitvah za kandidate, ki bodo 
kandidirali s podporo volivcev.  
Potrebno število podpisov podpore za člana občinskega sveta je najmanj 1% od števila volivcev  v 
volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15 in ne 
več kot 1000 (68. člen ZLV). 
Za člane občinskega sveta je na zadnjih rednih volitvah v letu 2010 v prvem krogu  glasovalo po 
volilnih enotah: 
 
•  volilna enota 1 (Beltinci, Lipa) 1.464 volivcev; 
•  volilna enota 2 (Dokležovje, Ižakovci Melinci) 1.197 volivcev; 
•  volilna enota 3 (Gančani, Lipovci, Bratonci) 1.428 volivcev. 
 
Po glasovanju – 4 prisotni, 4 ZA je bil sprejet  

UGOTOVITVENI SKLEP OVK ŠT. 10: 

TOČKA 1 – OBČINSKI SVET 
Za kandidiranje v občinski svet Občine Beltinci za redne lokalne volitve 2014 morajo kandidati, 
ki bodo kandidirali s podpisovanjem skupine volivcev zbrati naslednje število podpor volivcev, 
ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti: 
 
• v volilni enoti 1 (Beltinci, Lipa) 15 volivcev 
• v volilni enoti 2 (Dokležovje, Ižakovci Melinci) 15 volivcev 
• v volilni enoti 3 (Gančani, Lipovci, Bratonci) 15 volivcev. 
 
TOČKA 2 - ŽUPAN 
Za župana je v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah 2010, glasovalo 4090 volivcev.  
Potrebno število podpisov podpore je najmanj 2 % od števila volivcev, ki so glasovali v prvem 
krogu na zadnji rednih volitvah  za župana (106. člen ZLV),  kar znaša najmanj 82 podpisov 
podpore volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Beltinci. 
 
TOČKA 3 – SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov ali kandidata za člana 
sveta krajevnih skupnosti v Občini Beltinci je najmanj 10 volivcev, ki imajo stalno prebivališče 
v krajevni skupnosti v Občini Beltinci za katero dajejo svojo podporo (109. člen ZLV). 
 
Po glasovanju – 4 prisotni, 4 ZA je bil sprejet: 
 
UGOTOVITVENI SKLEP POVK ŠT. 2: 
Kandidata za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti določijo volivci, 
pripadniki romske skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene 
organizacije Romov (2. odstavek 49. čl. ZVL). 



VLAGANJE KANDIDATUR 

Po glasovanju – 8 prisotnih, 8 ZA je bil sprejet  

SKLEP OVK ŠT. 11 IN SKLEP POVK ŠT. 3: 

Kandidature oz. liste kandidatov se morajo vložiti občinski volilni komisiji in posebni občinski 
volilni komisiji, najpozneje do 10. 9. 2014 do 19. ure in jih bo sprejemal tajnik OVK oz. njegova 
namestnica in sicer vsak delovni dan med 8,00 in 14,00 uro, 10. 9. 2014 pa do 19. ure.  

 

V primeru, da bo  v tednu pred iztekom roka za vlaganje kandidatur, že vloženih več kot 5 kandidatur 
se v dogovoru s predsednikom OVK skliče seja OVK v tednu od 1. do 5. 9. 2014, sicer pa 10. 9. 2014  
predvidoma ob 19 uri. 

Člane VK se je seznanilo z aktivnostmi v zvezi s predlogi članov volilnih odborov (dopis 
predstavnikom političnih strank in krajevnim skupnostim z dne 15. 7. 2014, objavljen na spletni 
strani) – rok za predlaganje kandidatov za volilne odbore je 31. 7. 2014. OVK in POVK bosta člane 
volilnih odborov imenovale na seji/sejah v mesecu avgustu. 

DOLOČITEV VOLIŠČ 

Po glasovanju – prisotni 4, ZA – 4 je bil sprejet  

SKLEP OVK ŠT. 12: 

Za izvedbo lokalnih volitev 5. 10. 2014 v občinski svet, za župana in v svete krajevnih skupnosti 
in morebitni drugi krog za župana, se določijo volišča in območja kot za zadnje državno-
zborske volitve in sicer: 

201001 – BELTINCI I – Kulturni dom, Ul. Štefana Kovača 3 

201002 – BELTINCI II - Kulturni dom, Ul. Štefana Kovača 3 

201003 – BRATONCI – vaški dom 

201004 – DOKLEŽOVJE – vaški dom 

201005 – GANČANI – ŠRC Gančani 

201006 – IŽAKOVCI – vaški dom 

201007 – LIPA – vaški dom 

201008 – LIPOVCI – vaški dom 

201009 – MELINCI – vaški dom. 

Glede na zadnje lokalne volitve 2010 je sprememba naslova volišč v Beltincih in Gančanih. 
Ostala volišča so na nespremenjenih lokacijah. 

O sklepu tajnik OVK obvesti GURS najkasneje do 31. 7. 2014. 



Po glasovanju – prisotni 4, ZA – 4 je bil sprejet  

SKLEP POVK ŠT. 4 

Za izvedbo lokalnih volitev 2014, za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti se določata volišči: 

201001 – BELTINCI I, Kulturni dom, Ul. Štefana Kovača 3, za celotno občino, razen za naselje 
Dokležovje in 

201004 – DOKLEŽOVJE – vaški dom, za območje naselja Dokležovje. 

Za obveščanje volivcev bo poskrbela POVK sama. 

 

Po glasovanju – prisotni 4, ZA – 4 je bil sprejet  

SKLEP OVK ŠT. 13: 

Na predlog člana POVK Alojzija Ülen glede dostopnosti volišč invalidom se OVK in POVK 
zavežeta prizadevati si, da bodo vsa volišča v bodoče dejansko dostopna invalidom. V ta namen 
bo že sedaj poslan dopis predsednikom KS, da že za te lokalne volitve ustrezno prilagodi 
dostopnost invalidnim osebam. Sicer se ugotavlja, da so vsa volišča dostopna invalidom, če ne 
fizično pa na način ustreznega ravnanja volilnih odborov. 

 

AD 2 

Po glasovanju – prisotni 4, ZA – 4 je bil sprejet  

SKLEP OVK ŠT. 14: 

Predsednik OVK, predsednica OVK in tajnik OVK se zavežejo, da s kratkimi obvestili o 
pomembnih dogodkih in sklepih OVK obveščajo volivce preko internega kanala K-3 Beltinci in 
spletne strani Občine Beltinci. 

Po glasovanju – prisotni 4, ZA – 4 je bil sprejet  

SKLEP POVK ŠT. 5 

Na ustni predlog občinske uprave Občine Beltinci se za tajnika POVK imenuje Štefan Činč, 
Beltinci, Ribiška pot 14 a, za namestnico tajnika pa Sandra Godina, Ižakovci 27/a. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.10. 
 
 
Zapisal:                                                                                     Predsednik OVK Občine Beltinci: 
Štefan Činč         Gorazd Tivadar, l.r. 

Predsednica POVK Občine Beltinci 
  Valerija Mes Forjan, l.r. 


