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) je Posebna volilna komisija Občine Moravske
Toplice sestavila
POROČILO
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MORAVSKE TOPLICE, PREDSTAVNIKOV MADŽARSKE NARODNE
SKUPNOSTI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

I.
Posebna volilna komisija Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice,
9226 Moravske Toplice, je na 6. seji 18. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za (dva) člana Občinskega sveta Občine
Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice, na
volitvah dne 18. novembra 2018 in na 7. seji 19. novembra 2018 po ugotavljanju izida
glasovanja po pošti ugotovila:
Na rednih volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico za glasovanje 369 volivcev, ki
so pripadniki madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in so vpisani v
posebni volilni imenik.
Glasovalo je 245 volivcev ali 66,39 odstotka, od tega je
a) 241 volivcev glasovalo na voliščih ali 98,36 odstotka,
b) 2 volivca sta glasovala na predčasnem volišču ali 0,81 odstotka in
c) 2 volivca sta glasovala po pošti ali 0,81 odstotka.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, predstavnikov madžarske
narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice je bilo oddanih 245 glasovnic, od tega so bile 4
glasovnice neveljavne.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
3
2
1

Kandidat
Zsuzsi Vugrinec
Bojan Šušlek
Štefan Žohar

Št. glasov Odst. glasov
141
35,52
133
33,50
123
30,98
III.

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 Občinskega sveta Občine
Moravske Toplice, predstavnika madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice
izvoljena:
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1. Zsuzsi Vugrinec, roj. 17. 8. 1971, stanujoča na naslovu Središče 43, 9207
Prosenjakovci, po poklicu tekstilni tehnik, zavarovalni zastopnik, in
2. Bojan Šušlek, roj. 25. 1. 1981, stanujoč na naslovu Pordašinci 2, 9207 Prosenjakovci,
po poklicu univ. dipl. ekonomist, kontrolor subvencij.
IV.
Pri pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov ni bilo ugotovljeno, da bi volivci na volišču
imeli pripombe ali pritožbe. Prav tako na posebno občinsko volilno komisijo ni prispelo
naznanilo oziroma pritožba o nepravilnostih v času volilnih opravil na samih volitvah.
V.
Na voliščih Bogojina, Filovci, Fokovci, Lončarovci in Mlajtinci, ki so bila zunaj območja, ki
je v Občini Moravske Toplice s statutom občine določeno kot dvojezično območje, so volivci
glasovali tako, da so poleg glasovnice dobili še kuverto, ki so jo po glasovanju po vložitvi
glasovnice zaprli in jo oddali v skrinjico. Po zaključku glasovanja je volilni odbor vse oddane
kuverte z glasovnicami združil v večji ovojnico (kuverto) in jo po koncu glasovanja predal
posebni občinski volilni komisiji, ki je nato ugotavljala izid glasovanja.
VI.
Ob obhodu volišč na dan glasovanja so občani Občine Moravske Toplice, ki so pripadniki
madžarske narodnostne skupnosti, v razgovoru dajali sugestije in spraševali, zakaj se pri
sestavi posebnega volilnega imenika ne zajema podatkov iz splošnega volilnega imenika za
volitve v državni zbor. Konkretno je bilo omenjeno, da so pri volitvah v državni zbor lahko
volili narodnostnega poslanca, zdaj na lokalih volitvah pa bi moral na upravni enoti pridobiti
potrdilo. Zaradi časa in poti se tako volivci raje odpovedo posebni volilni pravici.
Moravske Toplice, dne 20. 11. 2018
Številka: POVK 55/2018
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.
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Poslano:
-

1-krat županu Občine Moravske Toplice
1-krat Državni volilni komisiji Republike Slovenije
3-krat predstavnikom kandidatur
1-krat predsednici Sveta MNSS Občine Moravske Toplice
2-krat za javno objavo
Arhiv posebne občinske volilne komisije
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