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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) na 
svoji____ seji dne ______________ sprejel 
 
 

  SKLEP 
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Mestne občine Velenje 
 
 

1. člen 
 

V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje se imenujejo: 
 
1. za predsednico: Milena Bukvič Dežman 

 
      za namestnico predsednice: Sabina Lukavačkić 
       
 
2. za članico: mag. Milena Pečovnik 

 
za namestnika članice: Branko Presečnik 

    
  
3. za člana: Dejan Valenčak 

 
za namestnika člana: Denis Štemberger 

       
 
4. za člana: Darko Repenšek 

  
za namestnika člana: Rok Strahovnik 
 

 
2. člen 

 
Mandat Občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči z dnem 1. 1. 2023. 
 
 

3. člen 
 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
Številka: 0121-0001/2021 
Datum:  
 

      Župan Mestne občine Velenje 
                                                                                               Peter DERMOL 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV:  
 
V skladu s 38. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju: OVK) 
imenuje občinski svet za štiri leta. Če bi članom OVK prenehal mandat v času po razpisu volitev, se 
jim mandat podaljša do konca volitev. 
Svet MO Velenje je Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje sprejel na 
svoji 29. seji 19. 6. 2018, mandat OVK traja štiri leta in je začel teči z dnem 1. 1. 2019. Predsednica 
OVK je Milena Bukvić Dežman, njen namestnik mag. Gašper Škarja. Članica je mag. Milena Pečovnik, 
ki je bila imenovana  na 14. seji sveta MOV dne 22. 12. 2020 (po odstopu članice Viljemine Dremel), 
njen namestnik Dejan Valenčak. Član je Branko Presečnik, ki je bil imenovan na 3. dopisni seji sveta 
MOV dne 15. 9. 2020 (po odstopu člana Andreja Vrbca in kasneje člana Branka Baliča), njegova 
namestnica Slavka Ocepek. Članica je Jelka Sever-Časl, njen namestnik je Denis Štemberger. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) je na 49. dopisni seji 
dne 3. 5. 2022 sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za predlaganje predsednika, 
namestnika predsednika in treh članov ter njihovih namestnikov OVK ter Poziv političnim strankam, 
drugim organizacijam občanov v občini in občanom za zbiranje kandidatur za OVK. Na 51. dopisni seji 
komisije dne 1. 6. 2022 je bil sprejet Popravek prvega stavka druge točke sklepa o začetku 
kandidacijskega postopka za predlaganje OVK, s katerim se je rok za vlaganje kandidatur podaljšal do 
10. 6. 2022 ter Dodatno pojasnilo k javnemu pozivu za zbiranje kandidatur za OVK, da je predsednik 
volilne komisije lahko tako sodnik kot univerzitetni diplomirani pravnik kot to izhaja že iz samega 
drugega odstavka 35. člena Zakona o lokalnih volitvah ter tudi iz obrazca »KANDIDATURA ZA 
ČLANSTVO V OBČINSKI VOLILNI KOMISIJI«, kjer je izrecno zapisano, da je predsednik Občinske 
volilne komisije lahko sodnik ali univerzitetni diplomirani pravnik. 
 
V postopku zbiranja predlogov kandidatur za imenovanje Občinske volilne komisije za naslednje 
mandatno obdobje (2023 - 2026) so bile na komisijo vložene naslednje pravočasne in popolne 
kandidature, in sicer: 

1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za kandidatko (za predsednico OVK) 
Mileno Bukvič Dežman. 

2. Članica sveta Darinka Mravljak je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko (za članico 
OVK) mag. Mileno Pečovnik. 

3. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za kandidata (za člana OVK) Dejana 
Valenčaka. 

4.  Član sveta Matjaž Pečovnik je vložil kandidaturo in soglasje za kandidatko (za članico ali 
namestnico članice OVK) Ido Podpečan. 

5. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za kandidata (za namestnika člana 
OVK) Denisa Štembergerja. 

6. Krajevna skupnost Vinska Gora je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko (za članico 
OVK) Ano Žerdoner. 

7. Članica sveta Suzana Kavaš je vložila kandidaturo in soglasje za kandidata (za namestnika 
člana OVK) Branka Presečnika.   

8. Krajevna skupnost Vinska Gora je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko (za članico 
OVK) Darjo Gaber Podvratnik.                        

9. Članica sveta Veronika Juvan je vložila kandidaturo in soglasje za kandidata (za člana OVK) 
Roka Strahovnika. 

10. Slovenska demokratska stranka (SDS) je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko (za 
članico OVK) Darinko Vrabič. 

11. Članica sveta Brigita Tretjak je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko (za namestnico 
članice OVK) Brigito Tretjak.   

12. Članica sveta Janja Rednjak je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko (za namestnika 
predsednice OVK) Sabino Lukavačkić.   

13. Občan Dušan Jeriha je vložil kandidaturo in soglasje za kandidata (za namestnika 
predsednika OVK) Darka Repenška. 

 
Člani komisije so o vseh kandidaturah glasovali in izglasovali kot je navedeno v predlogu sklepa. 
 
Velenje, dne 13. 6. 2022 
 



Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 
 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  
 
                                                                                                               
                                                                                                                 Predsednik komisije 
                                                                                                                          Bojan ŠKARJA                                                                                                                      
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