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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Datum: 24.6.2015 
 
 
 
Zadeva:  Predlogi sklepov o imenovanju:  
 
I. Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
 

Občinsko volilno komisijo v občini na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12; v nadaljevanju: ZLV) imenuje občinski svet, za 
mandatno obdobje štirih let. V skladu s 35. členom ZLV jo sestavljajo predsednik in trije člani ter 
njihovi namestniki. 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. Občinska volilna komisija 
skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in 
sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov, določa volišča, imenuje volilne odbore, 
ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o 
izidu volitev, opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami ter opravlja druge naloge, ki 
jih določa ZLV. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je ob izteku mandata Občinske volilne komisije 
Občine Rogatec (v nadaljevanju: OVK), v skladu s 35. členom ZLV, dne 26.3.2015, na spletni strani 
Občine Rogatec objavila poziv za predlaganje kandidatov za člane OVK ter njihove namestnike, ne pa 
tudi za predsednika in namestnika predsednika OVK. Predlog vodstva v skladu z ustaljeno prakso, 
glede na posebne zahteve zakona, da se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih 
pravnikov, ob zagotovitvi spoštovanja načela o imenovanju občanov v organe občine ter 
upoštevanjem priporočila ministrstva o njuni politični nevtralnosti, oblikuje Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Ker v primeru imenovanja OVK od načela, da so člani občinskih 
organov, torej tudi volilne komisije, imenovani izmed občanov, ni potrebno odstopiti, saj je v občini 
mogoče najti osebe z zahtevano izobrazbo, je občinska uprava komisiji posredovala imeni kandidatk, 
ki izpolnjujeta pogoje za imenovanje in sta s predlogom soglašali. Ob tem je občinska uprava 
zasledovala dolžnost oprave strokovnih nalog za potrebe občinskega sveta oz. njegovih komisij, in 
sicer priprave ustreznega predloga sklepa komisije, ki bo skladen s pravili o sestavi OVK, predpisanimi 
z Zakonom o lokalnih volitvah in Zakonom o volitvah v državni zbor ter priporočili pristojnega 
ministrstva oz. službe za lokalno samoupravo, da predsednik in namestnik predsednika občinske 
volilne komisije nista člana političnih strank oziroma da se ne ukvarjata s politiko.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je na svoji 2. redni seji, dne 22.6.2015, glede 
imenovanja OVK sprejela sklep, oblikovan v skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah in 
smiselno uporabo 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor, kar pomeni, da je v prvi vrsti upoštevala 
pravilo o sestavi občinske volilne komisije, pri članih in njihovih namestnikih pa tudi pravilo o 
sorazmerni zastopanosti političnih strank.  
 
II. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) v 6. členu nalaga občinam, da za načrtovanje in 
usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu, ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu SPV), ki delujejo kot posvetovalno telo župana. SPV 
sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in 



vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, 
občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev).  
Člani SPV se imenujejo za mandatno dobo štirih (4) let. SPV Občine Rogatec v sedanjem mandatu 
(2011 – 2015) sestavlja šest (6) članov: predstavnica VIZ OŠ Rogatec, medobčinski redar, predstavnik 
avto šole, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina, predstavnik upravljavca cest in predstavnik 
Občine Rogatec. Na seje sveta se vabijo tudi predsedniki svetov krajevnih skupnosti Rogatec, 
Donačka Gora in Dobovec.  
 
Naloge, ki jih SPV opravlja, so sledeče: 

- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,  
- predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne 

ukrepe za njihovo izvajanje,  
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,  
- sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev 

cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in 
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu na lokalni ravni, 

- sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.  
 
Na podlagi zgoraj navedenega in na podlagi predlogov, prejetih s strani pozvanih organov, organizacij 
ter institucij, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, na svoji 2. redni seji, dne 
22.6.2015, sprejela sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu občine Rogatec, da se Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v novem mandatu oblikuje v enaki 6 - članski sestavi, na seje 
sveta pa se vabijo tudi predsedniki svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec.  
 
III. Sosveta za varnost 
 
V skladu s Sklepom o ustanovitvi Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 
33/07) ima Sosvet za varnost sedem članov, od tega sta dva člana predstavnika Policijske postaje 
Rogaška Slatina, en predstavnik Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti Občine 
Rogatec (po en predstavnik posamezne krajevne skupnosti v Občini Rogatec) in en predstavnik VIZ 
OŠ Rogatec. Mandatna doba članov Sosveta za varnost traja štiri (4) leta in začne teči z dnem 
imenovanja.  
 
Sosvet za varnost je ustanovljen s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost lokalne skupnosti, njegove 
naloge pa so naslednje:  

– oblikovanje strategije dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v 
lokalni skupnosti,  

– preprečevanje varnostnih problemov,  
– vplivanje na varnostno zavest,  
– ugotavljanje stališč in mnenj javnosti o policijskem delu,  
– izvajanje sodelovanja med policijsko postajo in organi lokalne skupnosti,  
– povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih 

dejavnikov, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, vključno z animacijo širše 
javnosti,  

– obveščanje javnosti o možnostih preprečevanja kriminala in  
– v okviru svojih pristojnosti obveščanje javnosti o delu policije. 

 
Na podlagi zgoraj navedenega in na podlagi predlogov, prejetih s strani pozvanih organov, je Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, na svoji 2. redni seji, dne 22.6.2015, sprejela sklep, s 
katerim Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga sestavo Sosveta za varnost, kot je razvidna iz 
priloženega predloga sklepa.  
 
 
Pripravila: Maja Kampoš, l.r. 

    višja svetovalka II 
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Občinski svet 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 011-0012/2015-6 
Datum: 22.6.2015 
 

Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila 22.6.2015, ob 17.30 uri, v sejni sobi Občine Rogatec. 

 
 
Seje so se udeležili: predsednik Vili Bukšek ter člani Jelka Bilušić, Viktor Božak in Fredi Ferčec. 
Odsoten član: Viljem Prevolšek. 
Sejo je sklical in vodil predsednik Vili Bukšek. 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec  
2. Predlog sklepa o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

in v Sosvet za varnost  
3. Predlog sklepa o določitvi števila priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 

2015  
4. Razno 

 

1. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec 

 
G. Bukšek je pojasnil, da je Občinski volilni komisiji Občine Rogatec v aprilu 2015 potekel mandat in 
da je na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, oblikovan v skladu z ustaljeno 
prakso, do dne 17.4.2015, s strani 6 političnih strank (OO SLS Rogatec, SMC, Lokalni odbor Šmarje 
pri Jelšah, Zbor članov Rogatec, OO SD Rogatec, OO SDS Rogatec, OO NSi Rogatec in OO DeSUS 
Rogatec), prispelo 7 predlogov za člane oziroma namestnike članov ter s strani OO SD Rogatec še 
predlog za predsednico in namestnico predsednice. Predlog za predsednico in namestnico 
predsednice je dne 28.5.2015 oblikovala tudi občinska uprava Občine Rogatec. G. Ferčec je v zvezi s 
predlogom občinske uprave izpostavil na osnovi česa ga občinska uprava sploh lahko poda ter, da je 
bil podan izven razpisanega roka in brez predloženega pisnega soglasja kandidatk. Dosedanje 
vodstvo je po njegovem mnenju volitve izvajalo korektno, ne zdi pa se mu nujno, da je sestavljeno 
izključno iz Rogačanov. G. Božak je izrazil pomisleke glede imenovanja ge. Jug na mesto 
predsednice, saj se je slednja po njegovem mnenju izkazala za neprofesionalno, poleg tega ni podala 
zadostnih pojasnil svetnikom Občinskega sveta Občine Rogatec. Zaključeno je bilo, da glede na 
podane nejasnosti občinska uprava pripravi dodatno pojasnilo. Po opravljeni razpravi je komisija 
sprejela naslednji 

SKLEP 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Rogatec, da Občinsko volilno komisijo imenuje v naslednji sestavi: 

1. predsednica komisije: Patricia Goručan, Šorlijeva ulica 2, Rogatec 
2. namestnica predsednice: Katja Grosek, Pot k ribniku 20, Rogatec  
3. članica: Sonja Polajžar Bele, Sv. Jurij 4b, Rogatec  
4. namestnica članice: Maja Artič, Dobovec pri Rogatcu 55, Rogatec  
5. članica: Nevenka Mrkša, Steklarska ulica 16, Rogatec  
6. namestnik članice: Drago Graner, Ulica bratov Šanda 2, Rogatec  
7. član: Vlado Antolič, Lerchingerjeva ulica 5, Rogatec  
8. namestnik člana: Jani Pavlovič, Log 63, Rogatec  



 
 
2. Predlog sklepa o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in v 

Sosvet za varnost 
 
G. Bukšek je pojasnil, da je potrebno na podlagi predlogov, prejetih s strani pozvanih organov, 
organizacij ter institucij, za Občinski svet Občine Rogatec pripraviti ustrezna predloga sklepov, in sicer 
predlog sklepa glede števila članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegove 
sestave, v skladu z določilom 2. odstavka 6. člena Zakona o voznikih ter predlog sklepa o imenovanju 
članov v Sosvet za varnost, glede na sestavo, določeno s Sklepom o ustanovitvi Sosveta za varnost 
na območju Občine Rogatec. Na tej podlagi je komisija sprejela naslednja sklepa: 
 

I. SKLEP 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, 
da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje v naslednji 6 članski sestavi:  
1. Marko Čuček, predstavnik VOC Celje, d.d. - predsednik 
2. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec - članica 
3. Damir Volarić, medobčinski redar občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek - član 
4. Robert Mašera, predstavnik avtošole PRAH, d.o.o. - član 
5. Branko Kolar, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
6. Pavel Strajn, predstavnik Občine Rogatec - član 
ter, da se na seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vabijo predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. 
 

II. SKLEP 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, 
da v Sosvet za varnost imenuje naslednje člane: 

1. Milan Podhraški, predstavnik KS Rogatec - predsednik 
2. Robert Cugmas, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
3. Branko Kolar, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
4. Maja Kampoš, predstavnica Občine Rogatec - članica 
5. Ervin Nežmah, predstavnik KS Dobovec - član 
6. Peter Jerič, predstavnik KS Donačka Gora - član 
7. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec – članic 

 
3. Predlog sklepa o določitvi števila priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2015 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila pozvana tudi k pripravi predloga števila 
posameznih priznanj, ki se bodo razpisala v tekočem letu. V skladu z določili Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Rogatec ter upoštevanjem pretekle prakse je bil sprejet naslednji 

 
SKLEP 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Rogatec, da Občina Rogatec v letu 2015 razpiše: 

- 1 (eno) plaketo občine, 
- 1 (eno) priznanje občine in 
- 1 (eno) denarno nagrado v višini 600,00 EUR. 

 
 
4. Razno 

 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 

      
                                                                                         Vili Bukšek, dipl. inž. str., l.r. 
                                                                                                       predsednik                
 
 



PREDLOG 
 
 
 
 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na ________ seji, dne ________ , sprejel 

 
 
 

SKLEP  
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec 

 
 
I. 

 
V Občinsko volilno komisijo Občine Rogatec se imenujejo:  
 
predsednica: Patricia Goručan, Šorlijeva ulica 2, Rogatec, 
namestnica predsednice: Katja Grosek, Pot k ribniku 20, Rogatec, 
članica: Sonja Polajžar Bele, Sv. Jurij 4b, Rogatec,  
namestnica članice: Maja Artič, Dobovec pri Rogatcu 55, Rogatec,  
članica: Nevenka Mrkša, Steklarska ulica 16, Rogatec,  
namestnik članice: Drago Graner, Ulica bratov Šanda 2, Rogatec,  
član: Vlado Antolič, Lerchingerjeva ulica 5, Rogatec,  
namestnik člana: Jani Pavlovič, Log 63, Rogatec. 

 
II. 

 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Rogatec je v prostorih občinske uprave Občine Rogatec. 

 
III. 

 
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta. 

 
IV. 

 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Datum:  
         

Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 
              Župan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREDLOG 

 
 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/4) in 16. člena Statuta Občine 
Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 
__________ seji, dne ______________, sprejel  

 
 

SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV 
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 
 
I. 

 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogatec ima v mandatnem obdobju 2015-
2019 šest (6) članov. 
 

II. 
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo: 
7. Marko Čuček, predstavnik VOC Celje, d.d. – predsednik 
8. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec - članica 
9. Damir Volarić, medobčinski redar občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek - član 
10. Robert Mašera, predstavnik avtošole PRAH, d.o.o. - član 
11. Branko Kolar, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
12. Pavel Strajn, predstavnik Občine Rogatec - član 
 

III. 
 
Na seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se vabijo predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. 
 

IV. 
 
Mandatna doba članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu traja štiri leta.  
 

IV. 
 
Imenovanemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu začne teči mandat, ko preneha 
mandat sedanjemu Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, to je dne 26.07.2015. 
 
 
Številka:  
Datum:   
         

Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 
              Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREDLOG 

 
 
 
Na podlagi IV. točke Sklepa o ustanovitvi Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec (Uradni list 
RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na _______ seji, dne __________, sprejel  
 
 

 
SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV 

SOSVETA ZA VARNOST 
 
 
I. 

Sosvet za varnost ima sedem (7) članov. 
 

II. 
 
V Sosvet za varnost se imenujejo: 

1. Milan Podhraški, predstavnik KS Rogatec - predsednik 
2. Robert Cugmas, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
3. Branko Kolar, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
4. Maja Kampoš, predstavnica Občine Rogatec - članica 
5. Ervin Nežmah, predstavnik KS Dobovec - član 
6. Peter Jerič, predstavnik KS Donačka Gora - član 
7. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec – članic 

 
III. 

 
Mandatna doba članov Sosveta za varnost traja štiri leta. 
 

IV. 
 
Imenovanemu Sosvetu za varnost začne teči mandat, ko preneha mandat sedanjemu Sosvetu za 
varnost, to je dne 26.07.2015. 
 
 
Številka:  
Datum:   

 
Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 

              Župan 
 
 
 
 


