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Datum: 11.10.2017

Zadeva: Vofitve elektorja oziroma predstavnika Obdine Rogatec v volilno telo za volitve
6lana drZavnega sveta

Obcinski svet Obcine Rogatec je na svoji 5. izredni seji, dne 25 9.2017, sprejel Pravila za izvolitev
predstavnika Obcine Rogatec v volilno telo za volitve dlana drZavnega sveta ter za dolocitev kandidata
za clana drZavnega sveta, 5t. 0071-000112017 (v nadaljevanju: pravila). Na podlagi navedenih pravilje
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja v razpisanem roku za sprejemanje kandidatur,
to je do 9. oktobra 2017, evidentirala enega kandidata za elektorja oziroma predstavnika Obdine
Rogatec v volilnem telesu 5. volilne enote, za volitve clana drZavnega sveta. Predloga kandidata za
dlana drZavnega sveta komisija ni prejela.

Volitve elektorja za volitve dlana drZavnega sveta, v skladu z 19. clenom pravil izvede Obcinski svet
Obdine Rogatec, v skladu z dolodbami Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Rogatec (Uradni list RS,
51.67114 - uradno predi5deno besedilo; v nadaljevanju: poslovnik), ki urejajo tajno glasovanje.

V poslovniku postopektajnega glasovanja dolodajo49.,50. in 51. clen.2. odstavek4g. clena pravi, da
tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tridlanska komisija, ki jo vodi predsedujoci Dva dlana, na
predlog predsedujodega, s sklepom doloci obdinski svet, administrativno-tehnicna opravila v zvezi s
tajnim glasovanjem pa opravlja tajnik obdine oziroma direktor obdinske uprave ali s strani slednjega
doloden usluZbenec obcinske uprave. Glasuje se tako, da se obkroZi Stevilka pred imenom in
priimkom kandidata. Predsedujodi takoj po ugotovitvi rezultatov izid glasovanja objavi na seji
obcinskega sveta.

Pripravila:

=4$.
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OBCINSKISVET
Komisija za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja

Stevilka: 041 -OOO2|2O17
Datum: 11.10.2017

URADNI ZAZNAMEK

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je v roku, to je do vkljudno 9.10.20i7, prejela
Stiri predloge za istega kandidata za elektorja oziroma predstavnika Obcine Rogatec v volilnem telesu
5 volilne enote, za volitve dlana drZavnega sveta Predloge so posredovali clani Obdinskega sveta
Obcine Rogatec za kandidata, ki izpolnjuje pogoje 6. clena Pravil za izvolitev predstavnika Obdine
Rogatec v volilno telo za volitve dlana drZavnega sveta terza doloditev kandidalazadana drZavnega
sveta, 5t. 0071-000112017, z dne 25.9.2017 (v nadaljevanju: pravila). Predloga kandidata za dlaia
drZavnega sveta komisija ni prejela.

Predlagani kandidat za elektorja je:
1. PolaiZar Anton. stan. S atec redla

Jelka BiluSic

Glede na dejstvo, da je predlagan zgolj en kandidat za elektorja, se, po predhodnem soglasju clanov
komisije, o navedenem napravi uradni zaznamek, kise posreduje Obcinskemu svetu Obcine Roqatec.


