OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 23. oktobra
2014, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec

Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Martin Korez, Agica Kunstek, Martin
Mikolič, Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Mojca Šmit
• predstavniki občinske uprave Rogatec:
Nataša Lavrič, tajnica Občine Rogatec
Maja Kampoš, višja svetovalka
Rosana Ozvaldič, administratorka
• ostali prisotni:
Mojca Jug, predsednica Občinske volilne komisije Občine Rogatec
Sergeja Javornik, Marijana Novak, predstavnici medijev javnega obveščanja
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev
2014 v Občini Rogatec
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb ter pripravo
predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov občinskih svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
G. Martin Mikolič je uvodoma pozdravil članice in člane občinskega sveta ter ostale prisotne,
nato pa je, v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Rogatec, vodenje seje prepustil
najstarejši članici občinskega sveta, ge. Jelki Bilušić.
1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV
Predsedujoča, ga. Jelka Bilušić, je pozdravila vse prisotne ter se zahvalila za zaupanje
vodenja konstitutivne seje. Ugotovila je, da je prisotnih 11 od 12 novoizvoljenih članov
Občinskega sveta Občine Rogatec ter da je občinski svet sklepčen. Manjkal je g. Viktor
Božak, ki je pred sejo sporočil, da bo na sejo prispel s prib. 5 minutno zamudo.
2. POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ROGATEC O IZIDU
VOLITEV V OBČINI ROGATEC
(V času podaje poročila predsednice Občinske volilne komisije Občine Rogatec pri tej točki
dnevnega reda je na sejo ob 17.05 uri prispel g. Viktor Božak.)
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Ga. Jelka Bilušić je besedo predala predsednici Občinske volilne komisije Občine Rogatec, ge.
Mojci Jug, ki je prisotne seznanila z ugotovitvami in rezultati volitev župana in volitev
občinskega sveta, na podlagi katerih je bilo izdelano poročilo, ki so ga člani občinskega sveta
prejeli z gradivom za sejo. Pri tem je pri posameznem izvoljenem svetniku izpostavila
odstotek preferenčnih glasov in pojasnila, da tako zoper delo volilnih odborov, kot tudi zoper
delo občinske volilne komisije, ni bilo podanih pritožb.
V Občinski svet Občine Rogatec so tako izvoljeni: g. Vili Bukšek, g. Viljem Prevolšek, ga.
Mojca Šmit, ga. Jolanda Pavlovič, g. Anton Roškar, g. Fredi Ferčec, ga. Jelka Bilušić, g.
Martin Korez, g. Viktor Božak, g. Martin Mikolič, g. Anton Polajžar in ga. Agica Kunstek, za
župana Občine Rogatec pa je izvoljen g. Martin Mikolič. Ga. Mojca Jug je izvoljenim članicam
in članom občinskega sveta ter županu Občine Rogatec čestitala ob izvolitvi ter jim zaželela
konstruktivno ter uspešno delo.
Ga. Jelka Bilušić se je predsednici Občinske volilne komisije zahvalila za podano poročilo,
nato pa odprla razpravo.
G. Viljem Prevolšek je izrazil nezadovoljstvo v zvezi z delom občinske volilne komisije. V
nadaljevanju je pojasnil, da njegova mati, ki je pravočasno vložila vlogo za glasovanje po
pošti, pri čemer pa je napačno navedla naslov bivanja, kljub vloženemu trudu z njene oz. s
strani njenih svojcev, ni mogla glasovati po pošti oz. se ni nihče zglasil pri njej v Domu
upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer mati biva. Menil je, da je bila v tem primeru volivki
kršena pravica do glasovanja, saj bi se po njegovem mnenju občinska volilna komisija morala
potruditi in volivki, ki je jasno izrazila željo, da želi glasovati, slednje tudi omogočiti.
Ga. Mojca Jug je poudarila, da je občinska volilna komisija dolžna delovati v skladu z
zakonom. Pojasnila je, da je sicer vloga prispela pravočasno, vendar ni vsebovala naslova, s
katerega je možno glasovanje po pošti, zato je komisija vlogo za glasovanje po pošti
zavrnila, hkrati pa volivko opozorila na možnost glasovanja na predčasnem volišču kot tudi
na možnost glasovanja na domu. Dopolnitve vloge glede na zakonska določila ni bilo moč
upoštevati. Ga. Mojca Jug je poudarila, da v konkretnem primeru volivki ni bila kršena
pravica voliti.
Ga. Mojca Šmit je v zvezi s podanim poročilom predsednice občinske volilne komisije, ki je
med ostalim navedla tudi podatke o številu oz. odstotku preferenčnih glasov, ki jih je prejel
posamezni član občinskega sveta, poudarila, da so tudi njej, po njej znanih neuradnih
podatkih, volivci namenili preferenčne glasove.
Ga. Mojca Jug je slednje potrdila in se opravičila za napako pri podaji poročila.
G. Viktor Božak je pozdravil vse članice in člane občinskega sveta, še posebej nove članice
občinskega sveta, kot tudi ostale prisotne. Poudaril je, da so pri letošnjih volitvah za člane
občinskega sveta preferenčni glasovi očitno odigrali veliko vlogo, zato ga je zanimalo, zakaj
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v občini Rogatec, ki so ga prejeli vsi občani na dom, ni
vsebovalo podatkov o prejetih preferenčnih glasovih. Menil je, da so ti podatki ključnega
pomena ter da je prav, da so občani oz. volivci z njimi seznanjeni, zato je predlagal, da se jih
o podatkih glede preferenčnih glasov obvesti naknadno. Dodal je še, da je bila vsebina
publikacije, ki jo je občinska volilna komisija pripravila za lokalne volitve pred štirimi leti,
zadovoljiva, saj je vsebovala tudi podatke o preferenčnih glasovih.
S podanim mnenjem oz. predlogom se je strinjal tudi g. Viljem Prevolšek, ki je predlagal, da
se predmetno poročilo ponovno natisne ter pošlje po pošti.
Ga. Mojca Jug se je strinjala, da gre za pomanjkljivost, da poročilo ne vsebuje podatkov o
preferenčnih glasovih. Dejala je, da je prav, da so člani občinskega sveta zadevo izpostavili
ter da bo komisija pri naslednjih volitvah predlog upoštevala. Podatki o preferenčnih glasovih
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bodo vsekakor objavljeni na spletni strani Občine Rogatec, občinska volilna komisija pa bo
proučila tudi predlog, da se predmetni podatki natisnejo ter občanom pošljejo tudi po pošti.
V zvezi s primerom, ki ga je navedel g. Viljem Prevolšek, je kritiko občinski volilni komisiji,
ker volivki ni omogočila glasovanja, podal tudi g. Martin Korez. Menil je, da bi se napaka,
čeprav je šlo za dan ali dva navzkriž, lahko odpravila, s tem pa bi se posamezniku, ki si je to
želel, omogočilo glasovanje. Gre za to, da se velja potruditi, zato je apeliral na občinsko
volilno komisijo, da v bodoče to tudi stori.
Ga. Bilušić je dala na glasovanje sklep o seznanitvi s predstavljenim poročilom. Z 12 glasovi
ZA je bil soglasno potrjen naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o izidu lokalnih volitev
2014 v Občini Rogatec, ki so bile dne 5. oktobra 2014.
3. IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB TER
PRIPRAVO PREDLOGA POTRDITVE MANDATOV ČLANOV SVETA IN
UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA
Ga. Bilušić je pojasnila, da je bil na usklajevalnem sestanku nosilcev kandidatnih list, s
katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta, oblikovan predlog sklepa o imenovanju
tričlanske Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana v naslednji sestavi: Martin Korez, Agica Kunstek in Fredi Ferčec. Dodala je še, da
omenjeni komisiji preneha mandat na tej seji in sicer po potrditvi mandatov članom
občinskega sveta in ugotovitvi izvolitve župana občine.
Ga. Bilušić je dala predmetni predlog v razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
Nato je dala predlog sklepa o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega
sveta in ugotovitev izvolitve župana na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
SKLEP
1. V tričlansko Komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana se imenujejo
- Martin Korez - predsednik
- Agica Kunstek - članica
- Fredi Ferčec - član
2. Komisiji preneha mandat, ko občinski svet potrdi mandate članov občinskega
sveta in ugotovi izvolitev župana.
Ga. Bilušić je za namen priprave poročila mandatne komisije predlagala 5-minutni odmor.
4. POTRDITEV MANDATOV ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Ga. Bilušić je besedo predala g. Martinu Korezu, predsedniku Komisije za potrditev mandatov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je podal poročilo o potrditvi mandatov
članom občinskega sveta. Povedal je, da je komisija na podlagi pregleda poročila občinske
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volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2014 ter potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta
ugotovila, da so bili za člane Občinskega sveta Občine Rogatec izvoljeni: g. Vili Bukšek, g.
Viljem Prevolšek, ga. Mojca Šmit, ga. Jolanda Pavlovič, g. Anton Roškar, g. Fredi Ferčec, ga.
Jelka Bilušić, g. Martin Korez, g. Viktor Božak, g. Martin Mikolič, g. Anton Polajžar in ga.
Agica Kunstek. Komisija je ugotovila tudi, da v času do začetka 1. redne seje občinskega
sveta ni bilo podane nobene pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list.
Predsednik komisije je zaključil, da Komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana, v skladu z ugotovljenim, predlaga občinskemu svetu, da odloči
skupaj o potrditvi mandatov vseh članov občinskega sveta.
Ga. Jelka Bilušić je odprla razpravo glede podanega poročila, v katero se ni vključil nihče od
članov sveta.
Ga. Jelka Bilušić je dala predlog sklepa o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta
Občine Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Potrdijo se mandati naslednjim članom Občinskega sveta Občine Rogatec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vili Bukšek, roj. 01. 01. 1966, Žahenberška cesta 1, Rogatec
Viljem Prevolšek, roj. 24. 03. 1958, Trg 9, Rogatec
Mojca Šmit, roj. 13. 03. 1970, Tlake 59, Rogatec
Jolanda Pavlovič, roj. 01. 02. 1967, Log 63, Rogatec
Anton Roškar, roj. 15. 12. 1956, Donačka Gora 36a, Rogatec
Fredi Ferčec, roj. 25. 03. 1972, Hofmanova ulica 5, Rogatec
Jelka Bilušić, roj. 31. 12. 1953, Maistrova ulica 2, Rogatec
Martin Korez, roj. 31. 08. 1980, Tlake 58a, Rogatec
Viktor Božak, roj. 11. 04. 1965, Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec
Martin Mikolič, roj. 07. 10. 1959, Steklarska ulica 16, Rogatec
Anton Polajžar, roj. 03. 04. 1980, Sv. Jurij 4, Rogatec
Agica Kunstek, roj. 21. 12. 1968, Žahenberc 61, Rogatec

5. UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA OBČINE ROGATEC
Ga. Jelka Bilušić je besedo ponovno predala predsedniku Komisije za potrditev mandatov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, g. Martinu Korezu, ki je podal poročilo o
ugotovitvi izvolitve župana Občine Rogatec. Povedal je, da je komisija na podlagi pregleda
poročila občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2014 ter potrdila o izvolitvi župana,
ugotovila, da je bil za župana Občine Rogatec izvoljen g. Martin Mikolič. Predsednik komisije
je zaključil, da Komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana, v skladu z ugotovljenim, predlaga občinskemu svetu potrditev ugotovitve izvolitve
Martina Mikoliča za župana Občine Rogatec.
Ga. Jelka Bilušić je odprla razpravo glede podanega poročila, v katero se ni vključil nihče od
članov sveta.
Ga. Jelka Bilušić je dala na glasovanje sklep o ugotovitvi izvolitve župana. Z 11 glasovi ZA je
bil potrjen naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je bil za župana Občine Rogatec
izvoljen Martin Mikolič, roj. 07.10.1959, s stalnim prebivališčem Steklarska ulica
16, Rogatec.
Predsedujoča, ga. Jelka Bilušić, je v nadaljevanju, glede na zakonsko določeno nezdružljivost
funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta pojasnila, da je potrebno ugotoviti
prenehanje mandata članu občinskega sveta na podlagi pete alineje 37. a člena Zakona o
lokalni samoupravi.
Z 11 glasovi ZA je bil potrjen naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je članu občinskega sveta Martinu
Mikoliču, roj. 07. 10.1959, stan. Steklarska ulica 16, Rogatec, vsled ugotovitve
izvolitve za župana, prenehal mandat člana občinskega sveta na podlagi prvega
odstavka 37. a člena in prvega odstavka 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi.
6. IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA
Ga. Bilušić je pojasnila, da je prva naloga konstituiranega občinskega sveta imenovanje
petčlanske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednika in člane
komisije imenuje občinski svet izmed svojih članov. Pojasnila je, da je bilo na sestanku
nosilcev kandidatnih list za Občinski svet Občine Rogatec, dne 21.10.2014, dogovorjeno, da
se v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zagotovi zastopanost prvih petih
političnih strank glede na rezultat volitev, taka pa je tudi ustaljena praksa glede imenovanja
te komisije. Ga. Bilušić je člane sveta seznanila, da je bil občinskemu svetu pred začetkom
konstitutivne seje posredovan pisni predlog o sestavi Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, v katerem se za njene člane predlagajo: Vili Bukšek, Viljem Prevolšek,
Viktor Božak, Fredi Ferčec in Jelka Bilušić.
Ga. Bilušić je člane sveta pozvala, da podajo morebitne druge pisne oz. ustne predloge za
imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani sveta za
imenovanje članov predmetne komisije niso podali nobenega drugega predloga.
Ga. Bilušić je odprla razpravo glede podanega pisnega predloga.
Go. Mojco Šmit je zanimalo, ali se v predmetno komisijo imenujejo predsedniki političnih
strank ter ali je v redu, da sta dva izmed predlaganih kandidatov za člane komisije
predstavnika javnih zavodov.
Ga. Maja Kampoš je pojasnila, da je edino merilo, da so člani komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenovani izmed članov občinskega sveta, glede drugega
vprašanja pa je pojasnila, da se član komisije, ki je hkrati predstavnik posameznega javnega
zavoda, v primeru odločanja, ko gre nezdružljivost oz. za nasprotje interesov, izloči in ne
sodeluje pri odločitvi.
Ga. Jelka Bilušić je dala podani predlog na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil v prisotnosti 11
članov sveta sprejet naslednji
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SKLEP
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo
se imenujejo naslednji člani Občinskega sveta Občine Rogatec:
1. Vili Bukšek - predsednik
2. Viljem Prevolšek - član
3. Viktor Božak - član
4. Fredi Ferčec - član
5. Jelka Bilušić - članica
Ga. Bilušić je predlagala, da se do naslednje seje občinskega sveta pripravijo predlogi za
oblikovanje delovnih teles občinskega sveta, t. j. odborov in komisij občinskega sveta ter
Nadzornega odbora Občine Rogatec, glede na dejstvo, da sodi v pristojnost Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, čimprejšnja priprava le-teh.
Ga. Bilušić je predlagala, da se kot rok za oddajo predlogov določi 14. november 2014,
predlogi pa se naslovijo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ga. Bilušić je odprla razpravo glede podanega predloga, v katero se ni vključil nihče od
članov sveta.
Ga. Bilušić je dala predmetni predlog na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
SKLEP
Rok za oddajo predlogov za oblikovanje delovnih teles občinskega sveta in
nadzornega odbora občine je 14. november 2014. Predlogi se naslovijo na
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot k ribniku 4, Rogatec.
Ob zaključku konstitutivne - 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, je
predsedujoča, ga. Jelka Bilušić, novoizvoljenim članom občinskega sveta ter županu, g.
Martinu Mikoliču, izrazila iskrene čestitke ob izvolitvi, hkrati pa je izrazila željo po dobrem
medsebojnem sodelovanju v dobro vseh občank in občanov občine Rogatec.
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, se je ge. Jelki Bilušić zahvalil za vodenje seje, nato
pa ob imenovanju v Občinski svet Občine Rogatec čestital vsem novoizvoljenim članicam in
članom.
V nadaljevanju je g. Mikolič člane občinskega sveta seznanil z aktivnostmi Občine Rogatec v
letu 2014, predvsem na področju investicij, ki so izvedene oz. so še v teku. Najpomembnejša
med njimi je bila ureditev vodooskrbe v porečju reke Sotle, v višini 1,2 mio EUR, ki se je
izvajala na območju petih občin na območju UE Šmarje pri Jelšah. Prav tako je omenil tudi
energetsko sanacijo PŠ Dobovec, ureditev dveh otroških igrišč, vzdrževanje lokalnih cest,
postavitev turistično informativnih tabel itd. Velikega pomena za občino, kot tudi širše, je tudi
projekt ureditve vzhodnega in zahodnega dela dvorca Strmol, ki se trenutno še izvaja, in za
katerega je občina pridobila pol mio Eur evropskega denarja. V novo urejenih prostorih bo
deloval t. i. obrtni center, kjer se bodo izdelovali izdelki stare in domače obrti, značilni za
naše kraje (steklarstvo – glažutarstvo, kamnoseštvo, izdelki iz gline, izdelki iz šibja, tkanje
itd). Ob koncu je g. Mikolič poudaril, da smo do sedaj občine lahko veliko postorile predvsem
zaradi možnosti črpanja evropskega denarja, katerega bo v naslednji finančni perspektivi za
občine zelo malo. Prav tako država občinam zmanjšuje finančna sredstva za izvajanje
zakonsko obveznih nalog ter ukinja sredstva, ki so bila namenjena za investicije.
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G. Mikolič je ob koncu vsem članicam in članom občinskega sveta zaželel uspešno delo ter
dobro sodelovanje, krati pa poudaril, da je vsak od njih vedno dobrodošel na občinski upravi.
Seja je bila končana ob 17.54 uri.
Številka: 0070-0008/2014-13
Datum: 04.12.2014

Zapisnik sestavila:
Rosana Ozvaldič

predsedujoča
Jelka Bilušić, l. r.
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