
Otto-irloz,-e

ZAPISNIK

3. seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitue in imenovanja Obdine Roga5ovci z dne 1. 6
2022 ob 15.30 uri v prostorih obdinske uprave Obiine Roga5ovci, Sveti Jurij 13.

Prisotni dani komisije:
- Rihard Peurada- predsednik komisije,
- Agata Recek - dlanica komisije
- Andrej Kisilak- 6lan komisije

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in ugotovitev sklepdnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje
3. Priprava predloga za imenovanje Obdinske volilne komisije in Posebne obdinske

volilne komisije ter njihove namestnike.

Ad. {
Predsednik komisije je otvoril sejo, pozdravil navzode ter ugotovil sklepdnost. Vsi so prisotni

Ad.2
Po ugotovitvi sklepdnostije predsednik dal na glasovanje

SKLEP 5L 17

Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje v predlagani vsebini

Vsi so glasovali 37AO proti. Potrdi se sklep 5t 17 ( 3 ZA).

Ad.3
Predsednik pove, da so na podlagijavnega poziva za predlaganje kandidatov za predsednika
in 6lane OVK in POVK ter njihove namestnike, prispeli predlogi dveh politidnih strank, ene liste
kandidatov in druSfua oz. organizacije. Predloge so pravodasno podale stranke oziroma lista;
LEM, SDS, SMC in PGD Roga5ovci.

Komisija je najprej pregledala predloge za predsednike OVK in POVK in njihove namestnike
ter ali izpolnjujejo posebni pogoj izobrazbe. Po tej ugotovitvi so glede na zagotavljanja nadela
pluralnosti in sorazmemosti sestave predsednikov OVK in POVK in njihovih namestnikov v
okviru predlogov, oblikovali predlog za predsednika OVK in njegovega namestnika ter
predsednika POVK in njegovega namestnika.

Za lem so obravnavali predloge dlanov in njihovih namestnikov za sestavo OVK glede na
zastopanost v obdinskem svetu po predlaganih izjavah ter oblikovali predlog dlanov OVK in
njihovih namestnikov po vrstne redu. Po tem so pristopili k oblikovanju predloga dlanov POVK
in njihovih namestnikov z upoStevanjem zakonskega pogoja, da sta dva 6lana komisije
pripadnika romske skupnosti.

Po oblikovanju predlogov je predsednik dal na glasovanje predlog za imenovanje predsednika
in namestnika OVK in POVK ter dlanov OVK in POVK in njihovih narnestnikov.



sKLEP Sr. rs

Potrdi se predlog za imenovanje Obdinske volilne komisije Obdine Roga5ovci, v sestavi

ter se predloii Obdinskemu svetu Obdine Roga5ovci v potrditev

Vsi so glasovali 3A,O proti. Potrdi se sklep 5t 18 (3 ZA).

Zalemje predsednik komisije na glasovanje dal

SKLEP ST. Tg

Potldi se predlog za imenovanie Posebne obdinske volilne komisije Obiine Roga5ovci, v
sestavi:

1. MARTINA RECEK- predsednica (PGD Roga5ovci)
2. LEON ROGAN - namestnik predsednioe (SDS)
3. ANITA FARTEK-namestnica dlanice (SDS)
4. DANILO VOGRlNele- dan (LEM)
5. JOZEF GIDER- namestnik 6lana (LEM)
6. SUZANA VALEC - namestnica dlana (SMC)
7. SASO TOMOVIC- dan (LEM)
8. DORIS FUKAS- namestnica 6lana (SDS)

1. TADEJA GIDER - predsednica (LEM)
2. UROS BENCAK- namestnik predsednice (SDS)
3. srernru vouRl- dlan (sDS)
4. ANDREJA FICKO HANC namestnica 6lana (LEM)
5. ANITA CENER - 6lanica (LEM)
6. MATEJ HORVAT- namestnik dlanice (SDS)
7. SUZANA BOKAN, 6lan (LEM)
8. MARKO SPARI, namestnik dlanice (LEM)

ter se predloZi Obdinskemu svetu Obdine Roga5ovci v potrditev

Vsi so glasovali 3 7A A proti. Potrdi se sklep 5t 19 (3 ZA).

SteUfa: afi-A2o1&7
Seja je bila zakljudena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Simona Janid

Predsednik komisije
Rihard Peurada


