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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

Kranjčeva ulica 3 

9226 MORAVSKE TOPLICE 

 

Številka: 032-00014/2010-4 

Datum: 17.01.2011 

 

OBČINSKI SVET OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 

Zadeva:  PONOVNO ODLOČANJE O PRITOŢBI ŠTEFANA KODILA zoper odločbo    

                Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010 
       

PRAVNA PODLAGA:  

- 9. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99, 

2/01 in 28/03),  

-  15 b. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10). 
 

Obrazloţitev: 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je o pritoţbi Štefana Kodile zoper odločbo Občinske 

volilne komisije Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010 odločal ţe na 

konstitutivni seji dne 08.11.2010, in sicer je s sklepom št. 6 odločil, da se pritoţbi ne ugodi. 

Zoper sklep občinskega sveta je Štefan Kodila podal pritoţbo na upravno sodišče, ki je s sodbo št. II 

U 449/2010-6 z dne 23.12.2010 ugodilo pritoţbi in odpravilo sklep Občinskega sveta Občine 

Moravske Toplice št. 6 z dne 08.11.2010 in naloţilo občinskemu svetu, da v roku 30 dni od dneva 

prejema sodbe, o pritoţbi Štefana Kodile ponovno odloči in pri tem upošteva priporočilo sodišča, 

navedeno v sodbi.  

 

Po presoji sodišča je gramatikalna razlaga prvega odstavka 101. člena Zakona o lokalnih volitvah, 

ki govori o obvestilu, napačna. Določilo prvega odstavka Zakona o lokalnih volitvah je potrebno 

razlagati sistemsko, kar pomeni, da mora občinski svet o pritoţbi, vloţeni zoper odločitev občinske 

volilne komisije, odločiti s pravnim aktom, ki vsebuje vse bistvene elemente upravne odločbe ter je 

s takšno vsebino dostavljen pritoţniku. Na osnovi navedenega vam v prilogi pošiljamo osnutek 

odločbe, ki bo glede na razpravo in odločitev občinskega sveta, dokončno oblikovana na sami seji.   

 
 

Ţupan: Alojz Glavač 
 

 

 

Priloge: 

- pritoţba Štefana Kodile zoper odločbo Občinske volilne komisije v zvezi z ugovorom na drugi krog  

ţupanskih volitev in z zahtevo za ponovno štetje glasovnic v občini Moravske Toplice z dne 

08.11.2010 

- odločba občinske volilne komisije št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010, 

- poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev ţupana Občine Moravske Toplice, 

- izjava predsednika volilnega odbora Filovci, 

- zapisnik volilnega odbora Tešanovci, 

- zapisnik volilnega odbora Filovci, 

- poročilo mandatne komisije 

- zapisnik 1.- konstitutivne seje občinskega sveta 

- toţba Štefana Kodila z dne 30.11.2010 

- sodba v imenu ljudstva št. II U 449/2010-6 z dne 23.12.2010 

- osnutek odločbe 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

Kranjčeva ulica 3 

9226 MORAVSKE TOPLICE 

Občinski svet 

 

Številka: 032-0005/2010-2 

Datum: 24.01.2011 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice izdaja o pritoţbi kandidata za ţupana Štefana Kodila zoper 

odločbo Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010, na 

podlagi 15b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice 

(Uradni list RS, št. 13/99, 2/01 in 28/03), naslednjo 

 

ODLOČBO 

 

Pritoţba/i Štefana Kodila, Selo 61, 9207 Prosenjakovci, zoper odločbo Občinske volilne 

komisije Občine Moravske Toplice št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010, ……………………  . 

 

 

Obrazloţitev: 

 

Pritoţnik Štefan Kodila (v nadaljevanju – pritoţnik) v pritoţbi izpodbija odločitev prvostopnega 

organa v odločbi št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010 in zahteva, da občinski svet prepozna 

nepravilnosti pri delu volilnih odborov ter kršitve volilnega molka ter razveljavi in ponovi volitve 

za ţupana v celotni občini, podrejeno na vseh voliščih, kjer so bili napisani grafiti s priimkom 

ţupanskega kandidata "Glavač". V pritoţbi navaja, da so grafiti in sklepanja o tem, kdo je avtor teh 

vandalskih dejanj, posledično vplivali na izid glasovanja na teh in tudi drugih voliščih in smatra, da 

zaradi tega volja ljudstva ni bila pravilno upoštevana. Zaradi nejasno izraţene volje volivcev 

zahteva tudi, da se 4 glasovnice, ki jih je občinska volilna komisija štela kot veljavne, opredelijo kot 

neveljavne. 

 

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju OVK) je z izpodbijano 

odločbo št. OVK 31/10 z dne 26.10.2010, zavrnila  ugovor pritoţnika zaradi nepravilnosti pri delu 

volilnega odbora na lokalnih volitvah 24. 10. 2010, kot neutemeljenega.  

Zoper navedeno odločbo je pritoţnik dne 08.11.2010 vloţil pritoţbo na Občinski svet Občine 

Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu – občinski svet).  

 

Občinski svet je na konstitutivni seji dne 08.11.2010 v skladu z določili  15.b člena Zakona o 

lokalni samoupravi imenoval tričlansko mandatno komisijo za potrditev mandatov članov 

občinskega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana, kateri se je predloţilo poročilo o izidu volitev, 

potrdilo o izvolitvi ţupana, ugovor in zahteva za ponovno štetje glasovnic in odločba občinske 

volilne komisije ter pritoţba kandidata za ţupana. Kot izhaja iz poročila mandatne komisije, se je 

komisija seznanila z vsebino pritoţbe pritoţnika in z dokumenti OVK, iz katerih izhaja, da je OVK 

ugovor vlagatelja zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov zavrnila kot neutemeljen, na 

zahtevo vlagatelja pa je opravila ponovno štetje vseh glasovnic. Mandatna komisija je menila, da 

četudi bi se 4 glasovnice štele kot neveljavne, to ne bi bistveno vplivalo na izid volitev in soglasno 

sprejela sklep, da se pritoţba Štefana Kodila zavrne in predlagala občinskemu svetu, da sprejme 

ugotovitveni sklep o izvolitvi Alojza Glavača za ţupana Občine Moravske Toplice.   
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Na podlagi vsega navedenega je občinski svet na konstitutivni seji dne 08.11.2010, s sklepom št. 6 

odločil, da se pritoţbi pritoţnika ne ugodi. 

 

Zoper sklep občinskega sveta je pritoţnik podal pritoţbo na Upravno Sodišče RS (v nadaljevanju – 

sodišče), ki je s sodbo št. II U 449/2010-6 z dne 23.12.2010 ugodilo pritoţbi in odpravilo sklep 

občinskega sveta št. 6 z dne 08.11.2010 ter naloţilo občinskemu svetu, da v roku 30 dni od dneva 

prejema sodbe, o pritoţbi pritoţnika ponovno odloči in pri tem upošteva priporočilo sodišča, 

navedeno v sodbi.  

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je o pritoţbi ponovno odločal na seji dne 24.01.2011.  

Občinski svet je pri svoji odločitvi presojal naslednje dokaze: Odločbo OVK št. OVK 31/10, 

poročilo OVK, zapisnik konstitutivne seje občinskega sveta, zapisnik o delu volilnega odbora 

Filovci in Tešanovci, izjavo o delu zaupnika, izjavo predsednika volilnega odbora Filovci, poročilo 

mandatne komisije,  ……….. . 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………… 

S tem je izrek odločbe utemeljen. 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v skladu s 101. členom Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) dopustna 

pritoţba na sodišče, pristojno za upravne spore, ki se vloţi v roku osmih dni po prejemu te odločbe 

na Upravno sodišče RS, Oddelek v Mariboru, Svetozarevska ulica 6. 

 

            Ţupan 

                 Občine Moravske Toplice: 

               Alojz Glavač 

 

 

 


