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Politične stranke in neodvisni kandidati ter neodvisne liste,  
zastopane v Občinskem svetu Občine Laško, 
druge organizacije in občani Občine Laško 
 
 
 
ZADEVA:    Imenovanje nadomestnega namestnika člana Občinske volilne komisije  
                       Laško  
 
 
27. 5. 2015 so bili za 4 leta v občinsko volilno komisijo imenovani:  
 
1. predsednik: Boštjan Grešak 
2. nam. predsednika: Ksenja Cizl 
3. članica: Mojca Petek 
4. nam. člana: Darko Fistrič 
5. član: Aleš Razboršek 
6. nam. člana: Lucija Ajdič 
7. članica: Marjeta Ocvirk 
8. nam. članice:  Vida Flis 
  
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –  ZLV-UPB3, 45/08, 
83/12, 68/17) in 62. členom Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) 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.  
 
Dne 10. 9. 2018 je namestnica člana Lucija Ajdič podala odstopno izjavo, zato je potrebno 
imenovati novo namestnico oz. namestnika člana. Vaš predlog nam posredujte na izpolnjenem 
priloženem obrazcu najkasneje do torka, 18. 9. 2018, do 12. ure. Priporočljivo je, da ima 
predlagani kandidat izkušnje na področju volitev in je pripravljen v občinski volilni komisiji aktivno 
sodelovati in se redno udeleževati sej. 
 
Izmed vaših predlogov bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izbrala 
najustreznejšega kandidata, o njegovem imenovanju pa bo odločal Občinski svet Občine Laško 
na naslednji redni seji.  
 
S spoštovanjem!         
 

     Janko Cesar, 
predsednik komisije 
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Priloga:  
- obrazec za predlog. 

 
Vročiti: 

1. Janko Cesar – SLS, 
2. Marko Šantej – Mlada moč občine Laško, 
3. Marjan Kozmus – SD, 
4. Matjaž Pikl – DeSUS, 
5. Jože Senica – N.Si, 
6. Marija Zupanc – SMC, 
7. Robert Medved – SDS, 
8. Zvonko Gračner – Lista gasilcev občine Laško, 
9. Stanko Selič – neodvisni kandidat, 
10. na spletno stran Občine Laško www.lasko.si . 
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