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JAV]III POZJV ZA PREDLAGANJE KA]IIDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN CLANE
OBEINSKE VOLILNE KOMISIJE in FOSEBNE OBETNSKE VOLILNE KOMISIJE TER

NJIHOVE NATESTNIKE

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja pri Obdinskem svetu Obdine Roga5ovci v
skladu 35., 36. in 38. dlenom Zakona o lokalnih volitvah poziva politicne stranke, druge organizacqe
obcanov in obiare, da po5ljejo svoje predbge kandidatov za 6lane Obdinske volilne komisije in
Posebne obdinske volilne komisije. V skladu s 35. Clenom Zakona o lokalnih volitvah Ob6insko volilno
komisijo sestavljajo predsednik in trije 6lani ter njihovi namestniki.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih
diplomiranih pravnikov pri demer je priporocljivo, da nista 6lana politicnih strank oziroma, da nista
politidno aktivna.

V Posebni obdinski volilni komisiji pa morata biti vsaj en 6lan in en namestnik 6lana pripadnika romske
skupnosti.

Ostali dlani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih politiEnih strank, drugih
organizacij obdanov v obdini ter obdanov.

Obeinsko volilno komisijo (OVK) ln Posebno ob6insko volilno komis'rjo (POVK) imenuje Obeinski svet
obdine Roga5ovciza Stiri leta.

Predloge za predsednika, namestnika predsednika, 0lane in namestnike Clanov OVK in POVK lahko
podajo politicne stranke, druge interesne organizacije in ob6ani.

elanstvo v volilni komisiji in nadzomem odboru ob6ine je nezdruiljivo.

Predlog kandidature se posreduje Komisiji za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
Obdinskega sveta Obdine RogaSovci, Roga5ovci 14b,9262 Roga3ovci, vkljudno do 23. 5.2022.

Predlog mora vsebovati najmanj: navedbo na kaj se kandidatura nana5a, navedbo predlagatelja,
osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivaliSce), privolitev kandidata h kandidaturi in
podpis predlagatelja (ter v primeru kandidature ?a predsednika in namestnika OVK oz. POVK tudi
podatek, da izpolnjujeta posebni strokovni pogoj, in sicer da je predsednik in njegov namestnik sodnik
ali drugi diplomirani pravnik). Obrazci - izjave, kot pomoA, so dostopni na spletni strani
h tt o. //www. o b c i n a- roq a sovc i. si ali n a edeZ u obAi nske u prave.

Prijava Stele za pravodasno, ce prispe na naslov Obdine Roga6ovci do izteka roka. Prijava Steje za
pravocasno tudi, 6e je poslana s priporodeno po5iljko in na po5ti oddana najpozneje zadnji dan za
prijavo.
Na podlagi prejetih predlogov Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja pripravi predlog
za imenovanje OVK in POVK tako, da upo5teva pravilo o sestavi, pri dlanih in njihovih namestnikih pa
tudi pravi lo o sorazmemi zastopanosti politicnih strank.

komisije:

Objavitina:
- spletnistraniObdineRoga5ovci
- Oglasnih deskah v ob6ini RogaSovci
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