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Zadeva: POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 
2014 
 
Predsednik Državnega zbora RS je dne 24.06.2014, na podlagi 26. in 104. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), razpisal 
lokalne volitve, ki bodo v nedeljo, dne 05.10.2014. Za dan razpis volitev, s katerim začnejo 
teči roki za volilna opravila, se šteje 21.07.2014.  
 
V skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah volilni odbor sestavljajo predsednik in parno 
število članov ter njihovi namestniki (praviloma so volilni odbori 6-članski). 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo 
stalno prebivališče v občini. 
 
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih 
dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega 
odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji, kar pomeni, da je v skladu z Razpisom 
rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov skrajni rok 31.07.2014. 
 
Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, 
sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor 
imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti. 
 
Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno 
komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem 
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku, to je 
najkasneje do 22.09.2014. V kolikor v določenem roku ne obvesti pristojne občinske volilne 
komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali poda lažno pisno izjavo o tem, da 
s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, se kaznuje za prekršek, za kar je 
predvidena globa v višini 600 EUR. 
 
Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora ob 
vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in člana 
volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z 
imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni 
objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali 



drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan (v prilogi 
INSTRUKTIVNI OBRAZEC: soglasje kandidata za VO). 
Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem 
ali drugem razmerju, preneha funkcija v volilnem odboru, občinska volilna komisija ga razreši in 
imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. 
Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega namestnika 
mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo o tem, da ni 
v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. 
 
Člani volilnega odbora (predsednik, njegov namestnik, člani, njihovi namestniki) so lahko samo 
osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Nihče ne more biti član več kot 
enega volilnega organa, kar pomeni, da ne more biti nekdo član več volilnih komisij, niti ne more 
biti hkrati član volilnega odbora in občinske volilne komisije. Član ne more biti kandidat na 
volitvah, predstavnik list kandidatov oz. kandidata, niti zaupnik. 
 
Ob upoštevanju zgoraj navedenega, vas pozivamo, da najkasneje do 31.07.2014 predložite 
Občinski volilni komisiji Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, svoje predloge 
kandidatov za člane volilnih odborov, z obvezno prilogo soglasja posameznega kandidata, ki 
se nahaja v prilogi. 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 Mojca Jug, univ.dipl.prav., l.r. 
 Predsednica Občinske volilne komisije 
 Občine Rogatec 
 
 
 
 
Priloge: 
- predlog za člana volilnega odbora 
- soglasje kandidata za VO 
- predvidena volišča – seznam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vročiti: 
- političnim strankam 
- krajevnim skupnostim 
- v zbirko dokumentarnega gradiva 
 
Objaviti: 
- spletna stran Občine Rogatec 
 



LOKALNE VOLITVE 2014 
 

 
 

PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 
 

 
Naziv/ime predlagatelja (politična stranka, društvo in druge organizacije občanov iz občine, 
skupina volivcev ali samopredlagatelj – občan):  
 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
predlaga za člana volilnega odbora (lahko napišete tudi funkcijo npr. za predsednika volilnega 
odbora, za namestnika člana ipd.) na volišču:  
 
OBKROŽI! 
- s sedežem v/na: ______________________ 

- v volilni enoti: ________________________ 

- kjerkoli v občini 

- za posebno volišče (predčasno, volišče za invalide itd.): ___________________________ 

 
naslednjega volivca/volivko: 
 
ime in priimek: ___________________________________________________________ datum 

rojstva: ____________________, naslov stalnega prebivališča: ___________________  

___________________________________________________________________________. 

 

Predlogu prilagamo: 
 
- soglasje predlaganega kandidata za člana volilnega odbora, ki vključuje tudi pisno izjavo 
predlaganega kandidata, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil 
občinsko volilno komisijo, če bo v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se 
glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.  
 
 
 
Datum:        Podpis predstavnika predlagatelja: 
 
 



SOGLASJE KANDIDATA ZA VO 
 

S O G L A S J E  
 
 
Podpisani/a (ime in priimek)...................................................................................., 
 
rojen/a (datum in kraj rojstva)  ..............................................................................., 
 
naslov stalnega prebivališča ..................................................................................., 
 
številka osebnega dokumenta .................................................................................,  
 
 

soglašam kot kandidat za predsednika/člana volilnega odbora oziroma 

namestnika predsednika/nam. člana volilnega odbora na lokalnih volitvah 2014 

za volišče............................................................................................................. 

                 (kraj in zgradba) 
 
 
- v volilni enoti št. 1 (KS Rogatec z naselji Rogatec in Brezovec) 

- v volilni enoti št. 2 (KS Donačka Gora z naselji Donačka Gora, Žahenberc, Tlake in 

Sv. Jurij ter KS Dobovec z naselji Dobovec, Log in Trlično) 

(ustrezno obkroži številko volilne enote) 

 

v Občini Rogatec,  predlagan s strani politične stranke / druge organizacije 

občanov v občini / občanov………………………………………………………………….………  

……………………………........ (ustrezno obkroži predlagatelja in dopolni z imenom predlagatelja) 

 
 
Podpisani prav tako s podpisom izjavljam, da bom na podlagi 37. člena Zakona o lokalnih 
volitvah najpozneje v 3 dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov 
obvestil Občinsko volilno komisijo Občine Rogatec o sorodstvenem ali drugem 
razmerju s kandidatom (Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more 
biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v 

volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom 
v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.).  
Seznanjen sem, da je po Zakonu o lokalnih volitvah prekršek, če v določenem roku ne 
obvestim volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali če 
podam lažno pisno izjavo, da s kandidatom nisem v sorodstvenem ali drugem razmerju, 
za kar je predpisana globa v višini 600 EUR. 
 
 
V (kraj) ....................................................,   dne ……………………… 
 
       podpis     
       ...................................................... 



PREDVIDENA VOLIŠČA 
 

KRAJEVNA SKUPNOST Št. volišča Volišče obsega naselja Kraj in zgradba volišča Volilne enote za KS (št. članov v VE KS) 
 

1. VOLILNA ENOTA ZA OBČINSKI SVET 
ROGATEC 10701001 Rogatec  

Brezovec pri Rogatcu 
Kulturni dom,  
Strmolska ulica 6 

1. VE: Brezovec pri Rogatcu in v naselju Rogatec 
območja naslednjih ulic: Celjska cesta, Kocenova 
ulica, Lerchingerjeva ulica, Pot celjskih grofov, Pot k 
ribniku in Strmolska ulica (3) 
2. VE: naslednje ulice v naselju Rogatec: Ptujska 
cesta, Ob Sotli, Obrtniška ulica, Slomškova ulica, 
Sončna ulica, Šorlijeva ulica, Ulica bratov Šanda, 
Ulica Mersijev, Trg in Tuškova ulica (3) 
3. VE: naslednje ulice v naselju Rogatec: Ceste, 
Hofmanova ulica, Maistrova ulica, Rajska ulica, 
Steklarska ulica, Strma ulica, Trške gorce, Tepešev 
graben, Vinska pot in Žahenberška cesta (3) 

 
2. VOLILNA ENOTA ZA OBČINSKI SVET 

DONAČKA GORA 10702002 Donačka Gora 
Žahenberc 
Tlake 
Sv. Jurij 

Vaško gasilski dom 
Donačka Gora 

1. VE: naselji Donačka Gora in Sveti Jurij (3) 
2. VE: naselje Tlake (2) 
3. VE: naselje Žahenberc (2) 

DOBOVEC 10702003 Dobovec pri Rogatcu 
Log  
Trlično 
 

Vaško gasilski dom 
Dobovec 

1. VE: naselje Log (2) 
2. VE: naselje Dobovec pri Rogatcu (2) 
3. VE: naselje Trlično (1) 

Volišče za predčasno 
glasovanje 

10701901 Območje Občine Rogatec Sejna soba Občine 
Rogatec, Pot k ribniku 4 

Vse VE v vseh KS 

 
 
 


