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Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 
45/2008-ZVL-H) je Posebna volilna komisija občine Moravske Toplice sestavila 
 

P O R O Č I L O 
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE, PREDSTAVNIKA MADŽARSKE 
NARODNE SKUPNOSTI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 

 
 

I. 
 

Posebna občinska volilna komisija občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske 
Toplice, 9226 Moravske Toplice je na seji, 10. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člana občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti občine Moravske Toplice, na 
volitvah dne 10. oktobra 2010 ugotovila: 

 
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo volilno pravico glasovati skupaj 452 volivcev. 
 
Glasovalo je skupaj 318 volivcev ali 70, 35 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od 
tega je 
 
a)   315 volivcev glasovalo na voliščih, 
b)   1 volivec po pošti in 
c)   2 volivca sta glasovala na domu. 
 

II. 
 

Za volitve člana občinskega sveta občine Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne 
skupnosti občine Moravske Toplice je bilo oddanih 318 glasovnic, ki so bile vse veljavne.  
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 
 
Zap.št.   Kandidat                      Št. glasov     % glasov     
  3          Ladislav Sabotin           182               35,14 
  4          Tibor Vöröš                  158     30,50 
  2          Štefan Bogdan              121                23,17 
  1          Atila Horvat                    58                11,20  

 
III. 

 
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 6. točke 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 45/2008-ZVL-
H) ugotovila, da sta za člana občinskega sveta Občine Moravske Toplice, predstavnika 
madžarske narodne skupnosti občine Moravske Toplice izvoljena: 
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1. Ladislav Sabotin, roj. 06.02.1954, Prosenjakovci-Pártosfalva 87, po poklicu 
kmetovalec, kontrolor mleka in 

2. Tibor Vöröš, roj. 29.04.1961, Središče – Szerdahely 23, po poklicu delavec v 
kmetijstvu. 

 
IV. 

 
Posebno občinsko volilno komisijo (POVK) je dne 07.10.2010 ob 12.30 uri prijela vlogo, ki 
jo je istega dne  obravnavala na izredni seji, kot ugovor zaradi nezakonitosti potrjene 
kandidature. Ugovor je podal Geza Dora, kot predlagatelj kandidata Štefana Bogdana in 
predlaga, da naj POVK iz liste št. 2 izbriše kandidata Ladislava Sabotina,  in sicer zaradi 
nepravilnosti uvrščanju kandidata.  
 
Posebna občinska volilna komisija je soglasno sprejela odločitev in izdala odločbo št. POVK 
62/2010 z dne 07.10.2010,  s katero je ugovor kot prepozen zavrgla. 
 
Zoper odločbo je Geza Dora, kot predlagatelj kandidata Štefana Bogdana vložil pritožbo na 
Upravno sodišče RS, Oddelek v Mariboru, ki je o pritožbi odločilo dne 13.10.2010 pritožbo 
zavrnilo.  
 
Izvirnik sodbe Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, Opr. št. II U  380/2010-5 z dne 
13.10.2010  je Posebna občinska volilna komisija prejela, dne 18.10.2010.  
 

V. 
 

Posebna občinska volilna komisija je dne 13.10.2010 prijela pritožbo Štefana Bogdana, 
Motvarjevci 2/b na delo Posebne in občinske volilne komisije in njene odločitve. 
 
V pritožbi Štefan Bogdan zahteva, da se naj volitve za člana občinskega sveta občine 
Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti občine Moravske Toplice 
razveljavijo v tem smislu, da se Ladislava Sabotina črta iz liste izvoljenih kandidatov in se 
namesto Sabotina uvrsti njega na listo izvoljenih, ki se je po prejetih glasovih uvrstil na tretje 
mesto. 
 
Posebna občinska volilna komisija pritožbe Štefana Bogdana ni posebej obravnavala, saj je  o 
tem že odločalo, o njem pa je odločilo tudi Upravno sodišče. Zoper odločitev Posebne 
občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, ima namreč vsak kandidat 
in predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo na občinski svet.  
Pritožbo lahko vloži do začetka prve seje občinskega sveta (100. člen ZLV). 
 
 

 
 

VI. 
 

Dne 11.10.2010 je Posebna občinska volilna komisija bila obveščena o obvestilu, katero je 
poslal Viljem Vöröš, Pordašinci 13/a, ki opozarjana sestavo Posebne volilne komisije in na 
strokovnost, ter sestavo volilnih odborov. 
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Odgovorjeno mu je, da je Posebno volilno komisijo imenoval Občinski svet Občine Moravske 
Toplice, predsednik in namestnik predsednika  izpolnjujeta pogoje, ki jih predpisuje drugi 
odstavek  35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3 in 
45/2008-ZVL-H). Komisija je sestavljena v skladu 36. členom istega zakona.  Člani volilnih 
odborov  so bili imenovani v skladu določili  37. členom Zakona o lokalnih volitvah.  
 

 
 

VII. 
 

Na dan volitev je na volišču v Središču prišlo do konflikta med občanom, volivcem in 
zaupnikom. Konflikt ki je bil prijavljen Občinski volilni komisiji občine Moravske Toplice, ki 
je odšla na volišče in ni ugotovila kršitev, ki bi vplivali na potek glasovanja in na rezultat 
glasovanja.  
 
 

VIII. 
 

Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo zaslediti, da bi imeli  zaupniki 
pripombe na delo volilnih odborov in na potek glasovanja. 

 
 

  
 
 
 
Moravske Toplice, dne 19. 10. 2010  
Številka: POVK 80/2010 
 

                                                                 PREDSEDNIK POVK 
                                                                                         Ludvik Rituper, univ. dipl. pravnik, l.r  
 
 
Člani komisije: 
 

1. Jolanka Horvat, univ. dipl. pravnik, nam. predsednika, l.r 
2. Geza Puhan, član, l.r. 
3. Lidija Dora, nam. člana, l.r. 
4. Bela Horvath, član, l.r. 
5. Ernest Horvat, nam. člana, l.r. 
6. Vladimir Kerčmar, član, l.r. 
7. Cvetka Grabar, nam. člana, l.r.  

 
POSLANO:  

• 1x županu občine Moravske Toplice, 
• 1x državni volilni komisiji, 
• 4x predstavnikom kandidatur, 
• 1x predsedniku Sveta MNSS, občine Moravske Toplice, 
• 2x javna objava, 
• arhiv POKV. 


