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Občinska volilna komisija 
LOKALNE VOLITVE 2022 

OBVESTILO - VLOŽITEV KANDIDATUR (OBČINSKI SVET/ŽUPAN) 
 

 
Kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidature  za župana se 
lahko vložijo do 20. oktobra 2022, do 19. ure, osebno: 
 

- v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba ob sredah, 28. 9., 5., 12. in 19. 10. 2022, 
med 8. in 16.30. Vloge se sprejemajo v zaprti kuverti naslovljeni Občinsko volilno 
komisijo Občine Šempeter-Vrtojba (OVK), s pripisom »VLOŽITEV KANDIDATUR«; 
 

- pri Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba, v Sejni sobi Občine Šempeter-
Vrtojba, v četrtek, 20. 10. 2022, od 16.30 do 19. ure. 

 
Kandidature se lahko pošljejo tudi po pošti na naslov: Občinska volilna komisija Občine 
Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »VLOŽITEV 
KANDIDATUR«. Po pošti vložene kandidature morajo na sedež OVK prispeti najkasneje v 
četrtek,  20. 10. 2022, do 19. ure. 
 
Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidatur za župana hkrati z 
vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo 
odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno 
kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika 
transakcijskega računa), ki ga mora organizator odpreti do 5. oktobra 2022. 
Prosimo vas, da ob izpolnjevanju obrazca upoštevate predpisan šifrant stopnje in naziva 
izobrazbe (spodnja priloga temu obvestilu). 
Predstavnik oz. predlagatelj kandidature mora biti Občinski volilni komisiji, zaradi 
morebitnih dopolnitev kandidatur in kratkih predpisanih rokov, vsaj telefonsko dosegljiv 
20. in 21. 10. 2022.      
 
Prejete kandidature se bodo pregledovale na sejah Občinske volilne komisije. 

 
PREDSEDNICA  

          OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
              Nataša Pavlin Rogelja 
 
 
 
Priloga: - Predpisan šifrant stopnje in naziva izobrazbe  



Občinska volilna komisija 

 

 

Predpisan šifrant stopnje in naziva izobrazbe 
 
000 - Brez izobrazbe 
110 - Nepopolna osnovnošolska 
120 - Osnovnošolska izobrazba 
130 - Nižja poklicna izobrazba 
140 - Srednja poklicna izobrazba 
150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba 
161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba 
162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba 
170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba 
181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba 
182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba  
 


