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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 041-0008/2022 
Datum: 13.10.2022 
 

Zadeva:  Volitve elektorja oziroma predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta  

 
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo potekale dne 
23.11.2022. V skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) občinski oziroma mestni sveti na 
podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta in 
določijo kandidate za člane državnega sveta. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je na svoji 8. izredni seji, dne 30.8.2022, sprejel Pravila za izvolitev 
predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata 
za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 117/2022; v nadaljevanju: pravila). Na podlagi prvega 
odstavka 7. člena pravil je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 21.9.2022 
pozvala občinske svetnike k podaji predlogov kandidatov za elektorja in/ali člana državnega sveta. V 
razpisanem roku za sprejemanje kandidatur, to je do 5.10.2022, je evidentirala enega kandidata za 
elektorja oziroma predstavnika Občine Rogatec v volilnem telesu 5. volilne enote, za volitve člana 
državnega sveta. Predloga kandidata za člana državnega sveta komisija ni prejela. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je nato na svoji 10. dopisni seji, ki je potekala 
od 11.10.2022 do 13.10.2022 do 12. ure, v skladu s pravili ugotovila popolnost predloga, se pravi, da 
ima kandidat volilno pravico v Občini Rogatec, da je podal pisno soglasje h kandidaturi ter, da ga je 
predlagal član Občinskega sveta Občine Rogatec. Posledično je Občinskemu svetu Občine Rogatec 
pripravila seznam oziroma predlog naslednjega kandidata za elektorja: 
 

1. Šturbej Peter, stan. Ceste 71, 3252 Rogatec (predlagatelj: Slavko Pavlovič) 
 
Volitve elektorja za volitve člana državnega sveta, na podlagi 8. člena pravil, izvede Občinski svet 
Občine Rogatec, v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, 
št. 29/18; v nadaljevanju: poslovnik), ki urejajo tajno glasovanje.  
 
V poslovniku postopek tajnega glasovanja določajo 51., 52. in 53. člen. Drugi odstavek 51. člena 
pravi, da tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana, 
na predlog predsedujočega, s sklepom določi občinski svet, administrativno-tehnična opravila v zvezi s 
tajnim glasovanjem pa opravlja direktor občinske uprave ali s strani slednjega določen javni 
uslužbenec občinske uprave. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in 
imenom kandidata. Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov izid glasovanja objavi na seji 
občinskega sveta.  
 
Podatke o izvoljenem elektorju, skupaj z zahtevanimi prilogami, župan najkasneje dne 23.10.2022  
predloži pristojni volilni komisiji. 
 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček, l.r. 

    višja svetovalka I 
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