
 1 

Na podlagi 11., 84. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih 

skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C), Statuta Madžarske narodne 

samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice (Népujság, 5. 10. 2006) je Posebna volilna 

komisija Občine Moravske Toplice sestavila: 

 

 

POROČILO 
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETA MADŽARSKE 

NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE 

TOPLICE 
 

I. 

 

V Statutu Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice je določeno, 

da Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice sestavlja 9 

(devet) članov svetnikov, od tega se jih 7 (sedem) voli neposredno, 2 (dva) pa sta člana po 

položaju, kot izvoljena člana Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, predstavnika 

madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice.  

 

Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, 

9226 Moravske Toplice, je na 1. seji dne 4. 9. 2018 sprejela sklep, da se za volitve članov 

Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice oblikujejo 

volilne enote, tako da se en član voli na približno enako število prebivalcev (20. člen Zakona 

o lokalnih volitvah). 

 

II. 

 

Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice je na 6. seji 18. novembra 2018 na 

podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za člane Sveta 

Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 18. 

novembra 2018 in na 7. seji 19. novembra 2018 po ugotavljanju izida glasovanja po pošti 

ugotovila: 

 

VOLILNA ENOTA ČIKEČKA VAS 

 

Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 56 volivcev, ki so pripadniki 

madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v posebni volilni 

imenik volilne enote. 

 

Glasovalo je skupaj 28 volivcev ali 50 odstotkov, od tega je 27 volivcev glasovalo na volišču 

in en volivec po pošti. 

 

Veljavnih je bilo 25 glasovnic, tri pa so bile neveljavne.  

 

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 5. točke 41. 

člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Sveta Madžarske narodne 

samoupravne skupnosti Občini Moravske Toplice izvoljen: 
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1. Anton Puhan, roj. 19. 9. 1967, stanujoč na naslovu Čikečka vas 7, 9207 Prosenjakovci, 

po poklicu avtomehanik-kmetovalec, kmetovalec.  

 

Prejel je 25 glasov oziroma 89,28 odstotka oddanih glasov. 

 

VOLILNA ENOTA MOTVARJEVCI 

 

Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 122 volivcev, ki so pripadniki 

madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v posebni volilni 

imenik volilne enote. 

 

Glasovalo je skupaj 91 volivcev ali 74,59 odstotka, od tega je 89 volivcev glasovalo na 

volišču, en volivec na predčasnem volišču in eden po pošti.  

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 

 

Zap. št.  Kandidat                      Št. glasov  Odst. glasov     

  1          Atila Horvat                     48               52,74 

  2          Robert Janko                    45     49,45 

  3          Geza Dora                       45               49,45 

 

Iz volilne enote Motvarjevci se volita dva člana v Svet Madžarske narodne samoupravne 

skupnosti Občine Moravske Toplice. Ker sta kandidata Robert Janko in Geza Dora prejela 

enako število glasov, je med njima odločal žreb. Žreb, ki je bil izveden 20. 11. 2018, je 

odločil, da bo Geza Dora član Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine 

Moravske Toplice. 

 

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 5. točke 41. 

člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da sta za člana Sveta Madžarske narodne 

samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice izvoljena: 

 

1. Atila Horvat., roj. 7. 11. 1971, stanujoč na naslovu Motvarjevci 75, 9207 Prosenjakovci, 

po poklicu zidar, pripravljavec in izdelovalec ribiške vabe, in 
 

2. Geza Dora, roj. 30. 12. 1956, stanujoč na naslovu Motvarjevci 2 a, 9207 Prosenjakovci, po 

poklicu prodajalec, pomočnik pri izposoji knjig. 

 

VOLILNA ENOTA PORDAŠINCI 

 

Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 34 volivcev, ki so pripadniki 

madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v posebni volilni 

imenik volilne enote. 

 

Glasovalo je skupaj 24 volivcev ali 70,59 odstotka volilnih upravičencev, ki so glasovali na 

volišču. 

 

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 5. točke 41. 

člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Sveta Madžarske narodne 

samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice izvoljen: 

 



 3 

1. Alfred Nemeš, roj. 25. 11. 1971, stanujoč na naslovu Pordašinci 2, 9207 Prosenjakovci, 

po poklicu poljedelec, poljedelec.  

 

Prejel je 22 glasov oziroma 91,66 odstotka oddanih glasov.  

 

VOLILNA ENOTA PROSENJAKOVCI  

 

Na volitvah 18. novembra 2018 so imeli volilno pravico 104 volivci, ki so pripadniki 

madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v posebni volilni 

imenik volilne enote. 

 

Glasovalo je skupaj 70 volivcev ali 67,31 odstotka, od tega je 69 volivcev glasovalo na 

volišču in eden na predčasnem volišču. 

 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 

 

Zap. št.   Kandidat                Št. glasov  Odst. glasov     

  1          Ladislav Sabotin     47               45,19 

  3          Jože Kuhar              41       39,42 

  2          Biserka Rumič        25               24,04 

 

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 5. točke 41. 

člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da sta za člana Sveta Madžarske narodne 

samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice izvoljena: 

 

1. Ladislav Sabotin, roj. 6. 2. 1954, Prosenjakovci 86, 9207 Prosenjakovci, po poklicu 

kmetovalec, upokojenec, in  

                                                                     

2. Jože Kuhar, roj. 1. 12. 1977, stanujoč na naslovu Prosenjakovci 95, 9207 

Prosenjakovci, po poklicu slikopleskar, monter. 

 

VOLILNA ENOTA SREDIŠČE 

 

Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 40 volivcev, ki so pripadniki 

madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v posebni volilni 

imenik volilne enote. 

 

Glasovalo je skupaj 34 volivcev ali 87,50 odstotka volilnih upravičencev na volišču, ena 

glasovnica je bila neveljavna. 

 

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 11. člena in 5. točke 41. 

člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Sveta Madžarske narodne 

samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice izvoljena: 

 

1. Zsuzsi Vugrinec, roj. 17. 8. 1971, stanujoča na naslovu Središče 43, po poklicu 

tekstilni tehnik, zavarovalni zastopnik.  

 

Prejela je 34 glasov oziroma 97,17 odstotka oddanih glasov. 
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III. 

 

Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo ugotovljeno, da bi volivci imeli 

pripombe na delo volilnih odborov in na potek glasovanja. 

 

IV. 

Volivci so na volišču dajali sugestije, naj v prihodnje ne bi bilo treba za člane sveta 

madžarske narodne samoupravne skupnosti odpirati posebnih računov. Bilo naj bi tako kot za 

kandidate za člane sveta krajevne skupnosti. 

 

Moravske Toplice, dne 20. 11. 2018  

Številka: POVK 56/2018 

 

                                                                                         Ludvik Rituper, univ. dipl. prav., l.r. 

                                                                                         predsednik  

 

 

 

Člani posebne občinske volilne komisije: 

 

1. Drago Jakoša, univ. dipl. prav., Čikečka vas – namestnik predsednika, l.r. 

2. Ines Geci, Motvarjevci – članica, l.r. 

3 Tadeja Trplan, Ivanci – namestnica članice, l.r. 

4. Laura Sapač, Pordašinci – članica, l.r. 

5. Andrej Kranjec, Prosenjakovci – namestnik članice, l.r. 

6. Anita Balajc, Čikečka vas – članica, l.r. 

7. Leon Lainšček, Motvarjevci – namestnik članice 

 

Tajnica posebne občinske volilne komisije: Zita Miholič, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano:  

 

- 1-krat predsednici Sveta MNSS Občine Moravske Toplice 

- 1-krat Državni volilni komisiji Republike Slovenije 

- 9-krat predstavnikom kandidatur 

- 1-krat županu Občine Moravske Toplice 

-  2-krat za javno objavo 

- Arhiv posebne občinske volilne komisije 

  


