
OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
 
Številka: 032-01/2014 
Datum: 28. 1. 2014 
 
 
ZADEVA:   Imenovanje nadomestnega člana/članice Občinske volilne komisije Laško 
 
Občinski svet Laško je na 4. seji dne 2. 3. 2011 imenoval člane Občinske volilne komisije 
Laško, in sicer: 

1. predsednik:   Boštjan Grešak 
2. nam. predsednika: Ksenija Možič 
3. član:   Mojca Petek 
4. nam. člana:   Helena Knez 
5. član:    Aleš Razboršek 
6. nam. člana:   Valerija Hrastelj 
7. član:    Zlatko Pavčnik 
8. nam. člana:  Milena Počivalšek 

 
Občinska volilna komisija je bila imenovana za štiriletno mandatno obdobje. Mandat je 
članom pričel teči z dnem imenovanja. 
 
Ker je Milena Počivalšek v Občinskem svetu Laško nadomestila pokojnega svetnika Danijela 
Dobrška, je dne 26. 11. 2013 poleg izjave, da sprejema mandat članice občinske svetnice 
podala tudi izjavo, da odstopa kot članica OVK Laško, zato je potrebno imenovati 
nadomestnega člana/članico. 
 
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3, 45/08, 
83/12) in 63. členom Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) občinsko 
volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, ki jih imenuje 
občinski svet. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov 
ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se 
imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.  
 
V prilogi se nahaja obrazec za predlog kandidata/kandidatke, ki ga izpolnite in pošljite na 
naslov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ul. 2, 3270 Laško, ali 
na e-naslov obcinski.svet@lasko.si, najkasneje do petka, 7. februarja 2014, do 13. ure. 
Priporočljivo je, da ima predlagani kandidat/ka izkušnje na področju volitev in da je 
pripravljen/a v občinski volilni komisiji aktivno sodelovati in se redno udeleževati sej. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo vaše predloge obravnavala in 
izmed njih izbrala kandidata/kandidatko, ki ga bo posredovala v potrditev Občinskemu svetu 
Laško. 
 
S spoštovanjem 
 
Pripravila: 
Tanja Grabrijan                 Janko Cesar 
Svetovalka          Predsednik komisije za mandatna  
          vprašanja, volitve in imenovanja 



           
Priloga: 

- obrazec za predlog kandidata. 
 
Vročiti: 

- vodjem svetniških skupin po e-pošti, 
- občinska oglasna deska,  
- občinska spletna stran www.lasko.si, 
- v zadevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum:____________ 
 
PREDLAGATELJ: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
 
Zadeva: PREDLOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE V ________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 
 

Predlagam naslednjega kandidata: 
 
Ime in priimek:_____________________________________________________________ 
Datum rojstva: __________________________  EMŠO: ___________________________ 
Stalno prebivališče:_________________________________________________________ 
Poklic oz. izobrazba:________________________________________________________ 
Zaposlitev:________________________________________________________________ 
Tel. /GSM št.:______________________________________________________________ 
Elektronska pošta:__________________________________________________________ 
 
 
Zgoraj navedeni podatki se v skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 - UPB), 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS – UPB, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12-ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) zbirajo in obdelujejo z namenom izvedbe postopka za 
imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta, drugih občinskih delovnih teles, svetov javnih 
zavodov oz. javnih podjetij in nadzornih svetov organov, katerih ustanoviteljica je občina. 

 
        Podpis in žig predlagatelja: 

 
   __________________________ 

 
 

 
IZJAVA KANDIDATA 

 
Soglašam s kandidaturo in dovoljujem, da se zgoraj navedeni podatki obdelujejo za namen 
izvedbe postopka imenovanja. 
 

Datum: ______________    Podpis kandidata 
 


