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GRADIVO PRIPRAVILA:  Občina Rogatec 
 
 
GRADIVO PREDLAGA:  Martin Mikolič, župan 
 
 
POROČEVALEC:          Vili Bukšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
  
PREDLOGI SKLEPOV: 
 
I. V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se za mandatno 
obdobje 2014 – 2018 imenujejo: 
 
1. Jelka Bilušić Maistrova ulica 2, Rogatec predsednica 
2. Mojca Šmit Tlake 59, Rogatec članica 
3. Irena Kitak Celjska cesta 42, Rogatec članica 
4. Brigita Horvat Žahenberc 40a, Rogatec članica 
5. Slavko Pavlovič Log 63, Rogatec član 
 
II. V Odbor za gospodarstvo in turizem se za mandatno obdobje 2014 – 2018 
imenujejo: 
 
1. Viktor Božak Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec predsednik 
2. Anton Roškar Donačka Gora 36a, Rogatec član 
3. Martin Korez Tlake 58a, Rogatec član 
4. Boris Novak Log 9c, Rogatec član 
5. 
 

Peter Jerič Žahenberc 41, Rogatec član 
 

III. V Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja se za 
mandatno obdobje 2014 – 2018 imenujejo: 
        
1. Anton Roškar Donačka Gora 36a, Rogatec predsednik 
2. Jelka Bilušić Maistrova ulica 2, Rogatec članica 
3. Fredi Ferčec Hofmanova ulica 5, Rogatec član 
4. Pavel Strajn Šorlijeva ulica 3, Rogatec član 
5. Zlata Polajžer Pot k ribniku 13, Rogatec članica 
 



 

 
 
IV. V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se za 
mandatno obdobje 2014 – 2018 imenujejo: 
 
1. Agica Kunstek Žahenberc 61, Rogatec predsednica 
2. Martin Korez Tlake 58a, Rogatec član 
3. Jolanda Pavlovič Log 63, Rogatec članica 
4. Gabrijel Pust Šorlijeva ulica 12, Rogatec član 
5. Bojan Pavlovič Log 54, Rogatec član 
 
V. V Odbor za kmetijstvo se za mandatno obdobje 2014 – 2018 imenujejo: 
 
1. Anton Polajžar Sv. Jurij 4, Rogatec predsednik 
2. Jolanda Pavlovič Log 63, Rogatec članica 
3. Agica Kunstek Žahenberc 61, Rogatec članica 
4. Karl Šmit Tlake 58, Rogatec član 
5. Jernej Rajher Brezovec pri Rogatcu 11, Rogatec član 
 
VI. V Statutarno – pravno komisijo se za mandatno obdobje 2014 – 2018 
imenujejo: 
 
1. Viljem Prevolšek Trg 9, Rogatec predsednik 
2. Mojca Šmit Tlake 59, Rogatec članica 
3. Vili Bukšek Žahenberška cesta 1, Rogatec član 
4. Boris Drofenik Ceste 87, Rogatec član 
5. Milan Butolen Ceste 28, Rogatec član 
 
VII. V Odbor za šport se za mandatno obdobje 2014 – 2018 imenujejo: 
 
1. Fredi Ferčec Hofmanova ulica 5, Rogatec predsednik 
2. Irena Kitak Celjska cesta 42, Rogatec članica 
3. Viljem Prevolšek Trg 9, Rogatec član 
4. Željko Sekirnik Pot celjskih grofov 6, Rogatec član 
5. Aleksandra Tudja Slomškova ulica 14, Rogatec članica 
 
VIII. V Nadzorni odbor Občine Rogatec se za mandatno obdobje 2014 – 2018 
imenujejo: 
 
1. Tatjana Smeh Ceste 33, Rogatec članica 
2. Bruno Krklec Dobovec pri Rogatcu 35a, Rogatec član 
3. Nataša Firer Celjska cesta 64, Rogatec članica 
4. Peter Šturbej Ceste 71, Rogatec član 
5. Doroteja Kitak Trg 17, Rogatec članica 

 
 
 
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 

                                ŽUPAN 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- obrazložitev 
- zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 

20.11.2014 (priložen k 3. točki dnevnega reda) 
- prejeti predlogi za člane delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine (5x) 
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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 011-0011/2014 
Datum: 25.11.2014 
 
 
 
Zadeva:  Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec in Nadzornega 

odbora Občine Rogatec 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovana na 1. redni seji Občinskega sveta 
Občine Rogatec, dne 23.10.2014, mora, v skladu z določilom 12. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Rogatec, do prve naslednje seje občinskega sveta pregledati članstvo v občinskih organih in 
delovnih telesih ter pripraviti predloge za imenovanje novih članov. 
 
Občinski svet ima komisije in odbore kot svoja stalna delovna telesa. Komisije in odbori občinskega 
sveta v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu predloge in mnenja. Mandatna doba stalnih delovnih teles traja štiri leta. S 
prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v stalnih delovnih telesih 
občinskega sveta. 
 
Člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed 
drugih občanov, in sicer na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika 
delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa. 
Delo delovnega telesa vodi predsednik, ki se imenuje izmed članov občinskega sveta. Članstvo v 
komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom 
v občinski upravi. 
 
V Statutu Občine Rogatec je določeno, da ima občinski svet naslednja stalna delovna telesa:  

– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,  
– odbor za gospodarstvo in turizem,  
– odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja,  
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,  
– statutarno pravna komisija,  
– odbor za kmetijstvo,  
– odbor za šport.  

 
Vsi odbori in komisija štejejo po pet članov, njihove pristojnosti pa so predpisane s Poslovnikom 
Občinskega sveta Občine Rogatec, in sicer v členih od 58.b do 58.g. 

Statut Občine Rogatec nadalje določa tudi najvišji organ nadzora javne porabe v občini, nadzorni 
odbor občine in njegove pristojnosti:  

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,  
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  

 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih 
organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih 
javnih sredstev. 
 



 

 
 
 
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov 
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane 
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe. 
 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov 
krajevnih skupnosti, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih 
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih 
proračunskih sredstev.  
 
Mandatna doba članov nadzornega odbora traja štiri leta. S prenehanjem mandata članov občinskega 
sveta preneha članstvo v nadzornem odboru. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega ter na podlagi v roku prejetih predlogov političnih strank, je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji 1. redni seji, dne 20.11.2014, pripravila predlog 
list kandidatov za predsednika in člane odborov in komisije ter predlog liste kandidatov za člane 
nadzornega odbora občine. 
 
Pripravila:  
Maja Kampoš, l.r. 
višja svetovalka II 
 


