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OBČINSKI SVET  
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 040-0001/2019 
Datum: 16.7.2019 
 
 
Zadeva: Poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
ter njihove namestnike  
 
Občina Rogatec ima Občinsko volilno komisijo, kot samostojni občinski organ, ki v skladu z Zakonom 
o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov 
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Sedanji Občinski volilni komisiji Občine Rogatec, v sestavi 
predsednice Patricie Goručan in namestnice predsednice Katje Grosek ter članov in njihovih 
namestnikov Sonje Polajžar Bele, Adriane Krivec, Nevenke Mrkša, Cvetke Kos, Vlada Antoliča in 
Janija Pavloviča, poteče mandat 21.7.2019.  
 
Na tej podlagi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, v skladu s 24. členom Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 35. in 38. 
členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17; v nadaljevanju ZLV) poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in 
občane, da pošljejo svoje predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Rogatec in 
njihove namestnike. 
 
ZLV v 35. členu namreč določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter 
njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali 
izmed drugih univerzitetnih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se 
imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 
Občinsko volilno komisijo na podlagi 38. člena ZLV imenuje občinski svet, za mandatno obdobje štirih 
let. 
 
Pisne predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Rogatec in njihove namestnike 
z navedbo osnovnih podatkov (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, poklic oz. 
izobrazba, zaposlitev) ter njihovo izjavo, da soglašajo s kandidaturo, lahko posredujete do četrtka, 
dne 25.7.2019, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot k ribniku 
4, 3252 Rogatec. 
 
 
Pripravila: 
Maja Kampoš Čuček 
višja svetovalka I 

Predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
Viktor Božak, dipl. ekon., l.r. 

 
 
Priloga: 

- obrazec predloga in soglasja kandidata za člana / namestnika člana  
Občinske volilne komisije Občine Rogatec 

 
 
 
Vročiti: 
- političnim strankam v občini Rogatec 
- predsednikom svetov KS 
- spletna stran Občine Rogatec 
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__________________________________________________ 
 (politična stranka oz. druga organizacija občanov oz. občan) 
 
____________________________________ 
(naslov) 
 
________________________________ 
(datum) 
 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA  
POT K RIBNIKU 4 
3252 ROGATEC 

 
 

ZADEVA: PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA/ NAMESTNIKA ČLANA OBČINSKE VOLILNE 
KOMISIJE OBČINE ROGATEC 
 
 
Posredujemo vam predlog kandidata za člana / namestnika člana Občinske volilne komisije Občine 
Rogatec*: 
 
Ime in priimek:______________________________________________________ 
Datum rojstva: ______________________________________________________ 
Stalno prebivališče:___________________________________________________ 
Poklic oz. izobrazba: __________________________________________________ 
Zaposlitev:__________________________________________________________ 
Tel. /GSM št.:________________________________________________________ 
 
 
       Podpis in žig predlagatelja: 
 

__________________________ 
 
 

 

 
 
 

IZJAVA KANDIDATA  
za člana / namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Rogatec* 

 
Spodaj podpisani ___________________________(ime in priimek) soglašam s kandidaturo in 
dovoljujem, da se zgoraj navedeni podatki obdelujejo za namen izvedbe postopka imenovanja. 
 
V Rogatcu, dne _____________. 
        _________________________ 
                 (podpis kandidata) 
 
 
 
 
*Opomba: ustrezno podčrtajte ali se podaja predlog kandidata oz. soglasje h kandidaturi za 
člana ali za namestnika člana občinske volilne komisije. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 (politična stranka oz. druga organizacija občanov oz. občan) 
 
____________________________________ 
(naslov) 
 
________________________________ 
(datum) 
 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA  
POT K RIBNIKU 4 
3252 ROGATEC 

 
 

ZADEVA: PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA/ NAMESTNIKA PREDSEDNIKA 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ROGATEC 
 
 
Posredujemo vam predlog kandidata za predsednika / namestnika predsednika Občinske volilne 
komisije Občine Rogatec*: 
 
Ime in priimek:______________________________________________________ 
Datum rojstva: ______________________________________________________ 
Stalno prebivališče:___________________________________________________ 
Poklic oz. izobrazba: __________________________________________________ 
Zaposlitev:__________________________________________________________ 
Tel. /GSM št.:________________________________________________________ 
 
 
       Podpis in žig predlagatelja: 
 

__________________________ 
 
 

 

 
 
 

IZJAVA KANDIDATA  
za predsednika / namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Rogatec* 

 
Spodaj podpisani ___________________________(ime in priimek) soglašam s kandidaturo in 
dovoljujem, da se zgoraj navedeni podatki obdelujejo za namen izvedbe postopka imenovanja. 
 
V Rogatcu, dne _____________. 
        _________________________ 
                 (podpis kandidata) 
 
 
 
 
 
*Opomba: ustrezno podčrtajte ali se podaja predlog kandidata oz. soglasje h kandidaturi za 
predsednika ali za namestnika predsednika občinske volilne komisije. V besedilu uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
 
 
 


