
 
 

Številka: V.K. /2015 

Datum: 17.11.2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

sestanka volilne komisije območnega odbora Maribor, ki je potekala v torek 17.11.2015 ob 

10.00 uri v prostorih Vodenje prometa Maribor. 

 

Na sestanku so bili prisotni predsednik volilne komisije Robert Zorman in člana volilne 

komisije Branko Močnik in Vlado Mernik. 

Sestanek je vodil predsednik volilne komisije Robert Zorman. 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Pregled prispelih kandidatur 

2. Objava kandidatne liste  

3. Priprave na volitve 

4. Razno 

 

Prisotni so predlagan dnevni red soglasno sprejeli. 

 

 

Ad 1. 

 

Na naslov volilne komisije so prispele štiri (4) kandidature in sicer tri (3) za predsednika 

območnega odbora Maribor in ena (1) za predsednika nadzornega odbora v območnem 

odboru Maribor: 

 

1. Za mesto predsednika območnega odbora Maribor so prispele tri (3) kandidature in 

sicer: 

 

1.     ALOJZ DITMAJER  

2.     ANDREJ KARNIČNIK 

3.     TATJANA PETEK 

 

4. Za mesto predsednika nadzornega odbora v območnem odboru Maribor je prispela ena 

(1) kandidatura in sicer: 

 

2. JOZO IVEŠIĆ 

 

 

    



Po temeljitem pregledu in ugotavljanju dejstev, je volilna komisija kandidaturo 

ANDREJA KARNIČNIKA zavrnila, saj je kandidat član volilne komisije. 

Ostale tri kandidature so ustrezne. 

 

Ad 2. 

 

Glede razpisa in načina volitev je volilna komisija sprejela naslednje sklepe: 

 

Sklep št.1: 

 

Volitve za predsednika območnega odbora Maribor SE IZVEDEJO, kot je bilo že 

objavljeno v razpisu volitev in sicer od vključno ponedeljka 23.11. do vključno petka 

27.11.2015. 

 

Sklep št. 2: 

 

Volitve za predsednika nadzornega odbora v območnem odboru Maribor SE NE 

IZVEDEJO v skladu s členom 18a Pravilnika o volitvah in imenovanju SŽPS. Potrdi se 

edini kandidat za to funkcijo JOZO IVEŠIĆ. 

 

Sklep št. 3: 

 

Za potrebe volitev predsednika območnega odbora Maribor, se odpre volišče na postaji 

Maribor, v prostorih Vodenja prometa Maribor, ob pisarni samostojnega strokovnega 

sodelavca (bivša pisarna šefa postaje Maribor). Volišče bo odprto vse dni volitev od 6.30 

ure do 14.30 ure. Volišče je odprto za vse člane območnega odbora Maribor, ki bodo 

prišli te dni na šolanje, za člane iz Tovornega prometa na postaji Maribor, za člane iz 

Potniškega prometa na postaji Maribor in za člane iz ŽIP-a na postaji Maribor. 

Za vse ostale člane območnega odbora Maribor je organizirano mobilno volišče, ki bo 

odprto vsak dan volitev od 6.00 ure do 20.00 ure, glede na delovni čas preostalih 

volivcev. 

 

Sklep št. 3: 

 

Glasovnica mora biti žigosana z žigom SŽPS. 

Fotokopirane glasovnice so neveljavne. 

Glasovnica je veljavna, če je na listku obkrožena zaporedna številka pred imenom 

kandidata oziroma obkrožen sam kandidat. 

 

Volivci se ob prejemu glasovnice podpišejo v posebej za to izdelan volilni imenik. S tem 

potrdijo samo svojo udeležbo na volitvah. 

Glasovnic je toliko kot je članov območnega odbora Maribor. Po volitvah se neuporabljene 

glasovnice priložijo uporabljenim, evidentirajo v zapisniku in ustrezno shranijo. 

 

Po končanih volitvah volilna komisija prešteje glasove in sestavi poročilo o volitvah. 

 



 

 

Ad 3. 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

 

        

Predsednik volilne komisije: 

 

               Robert Zorman 

 

           Član volilne komisije 

         

              Branko Močnik 

 

    Član volilne komisije 

         

               Vlado Mernik 

 


