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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Občinski svet                                                                                                            

      

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 13. decembra 

2018, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
 
Prisotni: 
 
 člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Izidor Kitak, Martin Mikolič, Slavko Pavlovič, Viljem 
Prevolšek,  Mojca Šmit, Andrej Turk, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric 

 
 predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave Občine Rogatec 
Katja Mlaker, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Patricia Goručan, predsednica Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
Monika Šeligo, Zlatka Polajžer, predstavnici medijev javnega obveščanja 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev 

2018 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 
najstarejšemu članu občinskega sveta, g. Viljemu Prevolšku.  
 
 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV   

 
Predsedujoči, g. Viljem Prevolšek, je pozdravil vse prisotne ter se zahvalil za zaupanje 
vodenja 1. redne seje. V skladu z določenim dnevnim redom je ugotovil, da je prisotnih vseh  
dvanajst novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Rogatec ter da je občinski svet 
sklepčen.  
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2. POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ROGATEC O IZIDU  

    LOKALNIH VOLITEV 2018 V OBČINI ROGATEC 

 
Predsedujoči, g. Viljem Prevolšek, je besedo predal predsednici Občinske volilne komisije 
Občine Rogatec, ge. Patricii Goručan, 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 
članu občinskega sveta izpostavila odstotek preferenčnih glasov. Poudarila je, da do začetka 
1. redne seje občinskega sveta zoper delo volilnih odborov ter zoper delo občinske volilne 
komisije s strani kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list ni bilo podanih pritožb. V 
Občinski svet Občine Rogatec so tako izvoljeni: Fredi Ferčec, Suzana Zalezina, Brigita 
Vodušek, Viljem Prevolšek, Viktor Božak, Andrej Turk, Mojca Šmit, Vili Bukšek, Martin Mikolič, 
Slavko Pavlovič, Izidor Kitak in Marija Završki Fric, za župana Občine Rogatec pa je izvoljen  
Martin Mikolič. Ga. Patricia Goručan je izvoljenim članicam in članom občinskega sveta ter 
županu Občine Rogatec čestitala ob izvolitvi ter jim zaželela uspešno delo v prihodnjem 
mandatu. 
  
G. Viljem Prevolšek se je predsednici Občinske volilne komisije Občine Rogatec zahvalil za 
podano poročilo, nato pa odprl razpravo. 
 
G. Viktor Božak je uvodoma izrazil čestitke vsem izvoljenim članom občinskega sveta kot tudi 
članom krajevnih skupnosti, nato pa izrazil zadovoljstvo ob ugotovitvi, da je bila volilna   
udeležba v naši občini tokrat bistveno večja. Izpostavil pa je dejstvo, da je na volišču v 
Rogatcu skozi ves dan prihajalo do gneče oz. zastojev, zaradi česar se je, po njegovi oz. 
oceni njihove stranke, obrnilo in ni volilo od 100 do 120 volivcev, t. j. od 10 do 15 odstotkov 
vseh volilnih upravičencev v Rogatcu. Dejal je, da ga, glede na možnost izbire kakovostnih 
kandidatov na vseh listah za člane občinskega sveta, krajevnih skupnosti, kot tudi za župana 
občine, žalosti, da ni bilo možno, da bi bila demokratična volja nekoliko bolje izražena. 
Volitve so praznik demokracije in ta dan, ko gredo volit, bi se naj ljudje dobro počutili, k 
čemur pa dolga vrsta na volišču prav gotovo ne pripomore. Po primerjavi podatkov o številu 
volilnih upravičencev ter o številu volišč ter volilnih mest v 1. in 2. volilni enoti, je g. Božak 
izrazil prepričanje, da volivci v Rogatcu na tokratnih volitvah niso imeli enakih možnosti in 
pogojev, kot volivci drugje. Kot rešitev navedenih težav, je g. Božak predlagal sprejem 
ustreznega sklepa o odprtju dodatnega volišča v Rogatcu ali pa namestitev treh dodatnih 
volilnih mest na obstoječem volišču, da jih bo skupno šest. Predlagal je tudi, v kolikor je to 
možno, večjo aktivnost občinske volilne komisije pri samem spremljanju poteka volitev na 
posameznih voliščih ter s tem možnost odprave morebitnih težav, ki se pojavijo na samem 
volišču. G. Božaka je zanimalo tudi, kako to, da so bili podatki o rezultatih volitev v Rogatcu 
objavljeni tako pozno.   
 
S pripombami, izraženimi v razpravi, ter podanim predlogom g. Božaka glede odprtja 
dodatnega volišča v Rogatcu oz. namestitve dodatnih treh volilnih mest na obstoječem 
volišču, sta se strinjala tudi g. Fredi Ferčec in g. Viljem Prevolšek.  
 
Predsednica Občinske volilne komisije Občine Rogatec, ga. Patricia Goručan, se je strinjala, 
da je prišlo na volišču v Rogatcu do težav, v nadaljevanju pa je pojasnila podrobnosti v zvezi 
s tem. Povedala je, da se je, letos prvič v tej vlogi, kot predsednica OVK Občine Rogatec,  
odločila za obisk volišč, dopoldan je obisk opravila sama s svojo ekipo, popoldan pa njena 
namestnica z ekipo. Poudarila je, da dopoldan stanje na volišču ni bilo alarmantno, za razliko 
od popoldan, ko je prišlo, po podatkih o volilni udeležbi, volit tri četrtine volilnih 
upravičencev. Povedla je, da sta ji tako predsednica kot namestnica predsednice volilnega 
odbora na volišču v Rogatcu, zagotovili, da so člani odbora delali po svojih najboljših močeh, 
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poudarili pa sta tudi, da je h gneči in zastojem v veliki meri pripomoglo tudi dejstvo, da se je 
večje število volivcev na volilnih mestih zadrževalo dlje časa. Slednjih niso priganjali, naj 
pohitijo, saj ima vsak pravico v miru premisliti ter izraziti svojo voljo. Ga. Goručan je menila, 
da je bila, po njenem osebnem mnenju, težava verjetno predvsem v organiziranosti samega 
volilnega odbora. Poudarila je, da je bilo tokrat s strani političnih strank v volilne odbore 
predlagano veliko novih, torej žal tudi neizkušenih članov, ki še nikoli niso delali na volišču, 
zaradi česar je sama, ravno s ciljem, da bi bili člani odborov z vsem dobro seznanjeni in torej 
na volitve povsem pripravljeni, pred volitvami izvedla dve inštruktaži (v nekaterih občinah 
slednjih sploh nimajo, ampak volilni odbori prejmejo le pisna navodila). Poudarila je, da OVK 
volilnih odborov pri delu nima pravice preganjati, na volišče v Rogatcu pa v času največje 
gneče niso odšli tudi iz razloga, da ne bi na volišču povzročili še dodatne zmede ter živčnosti. 
Je pa sama nekje po 18. uri poklicala predsednico volilnega odbora, naj na volišče 
nemudoma pridejo vsi člani obora, tudi tisti trije od zjutraj, ter naj poskrbijo, da se bo vrsta 
čakajočih čim bolj skrajšala, hkrati pa ji je predala navodila, da se ob 19. uri volišče zaklene, 
pred tem pa se vse čakajoče, ki stojijo v vrsti pred voliščem, povabi, naj vstopijo v avlo 
kulturnega doma, nato pa se jim omogoči, da volijo. To je bilo tudi izvedeno, volivci, ki so že 
volili, so nato izstopili pri izhodu za invalide, ki vodi na ploščad. Ga. Goručan je povedala, da 
je, po podatkih, ki jih je prejela od predsednice volilnega odbora, od 19. do 19.20 ure, ko je 
volil še zadnji volivec, volilo pribl. 50 ljudi. Menila je, da slednje govori o tem, da »se da«, ter 
da je bila za zastoje pri poteku volitev očitno kriva blokada pri organizaciji dela samega 
volilnega odbora. Glede na dopis, ki ga je občina leta 2014 prejela v zvezi z načrtovanjem 
zmanjševanja števila volišč, je ga. Goručan ob koncu izrazila dvom glede možnosti odprtja 
dodatnega volišča v Rogatcu, bolj izvedljivo se ji zdi povečanje števila volilnih mest na 
obstoječem volišču, kar pa bi hkrati pomenilo tudi povečanje števila članov volilnega odbora. 
V zvezi z vprašanjem, kako to, da je bil volilni rezultat v Rogatcu sporočen oz. znan tako 
pozno, je ga. Goručan menila, da na hitrost preštetih glasov vpliva predvsem organiziranost 
posameznega volilnega odbora oz. tovrstne izkušnje članov, predvsem predsednice oz. 
namestnice odbora. Se je pa štetje glasov v Rogatcu časovno zamaknilo tudi zaradi dejstva, 
da je bilo nekaj glasovnic za župana pomotoma oddano v napačno skrinjico, kar je volilnemu 
odboru dodatno otežilo delo.    
 
G. Viktor Božak je izrazil prepričanje, da možnost povečanja števila volilnih mest ter 
posledično tudi povečanja števila članov volilnih odborov obstaja, hkrati pa je dejal, da v 
prihodnje pričakuje tudi večjo fleksibilnost občinske volilne komisije pri spremljanju poteka 
volitev na voliščih ter morebitno ukrepanje. 

 
G. Viljem Prevolšek je dejal, da je potrebno v prihodnje poskrbeti, da bo obremenitev na 
člana volilnega odbora enakomerno porazdeljena, saj je na minulih volitvah na en tričlanski 
volilni odbor prišlo pribl. 800 volivcev, na drugi, prav tako tričlanski volilni odbor, pa pribl. 
1400 volivcev.  
 
Ob koncu razprave se je g. Prevolšek predsednici Občinske volilne komisije Občine Rogatec, 
ge. Patricii Goručan, zahvalil za sodelovanje v razpravi.  
 
G. Viljem Prevolšek je dal na glasovanje predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o izidu 
lokalnih volitev 2018 v Občini Rogatec, ki so bile dne 18. novembra 2018. Z 12 glasovi ZA je 
bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o izidu lokalnih volitev 
2018 v Občini Rogatec, ki so bile dne 18. novembra 2018.  
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3. IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PREGLED PRISPELIH PRITOŽB TER 
PRIPRAVO PREDLOGA POTRDITVE MANDATOV ČLANOV SVETA IN 
UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 

 
G. Viljem Prevolšek je pojasnil, da je bil na usklajevalnem sestanku nosilcev oz. 
predstavnikov kandidatnih list, dne 11.12.2018, oblikovan predlog sklepa o imenovanju 
tričlanske Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana, v naslednji sestavi: Brigita Vodušek - predsednica, Viktor Božak - član in Slavko 
Pavlovič - član. Dodal je, da navedeni komisiji preneha mandat na tej seji in sicer po potrditvi 
mandatov članom občinskega sveta in ugotovitvi izvolitve župana občine. 
 
G. Viljem Prevolšek je dal predmetni predlog v razpravo, v katero se ni vključil nihče od 
članov sveta. 
 
G. Viljem Prevolšek je dal 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: 
 - Brigita Vodušek - predsednica 
 - Viktor Božak - član 
 - Slavko Pavlovič – član.  
 
2. Komisiji preneha mandat, ko občinski svet potrdi mandate članov občinskega 
sveta in ugotovi izvolitev župana. 
 
G. Prevolšek je za namen priprave poročila mandatne komisije predlagal 5-minutni odmor. 
 
 

4. POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV OBČINSKIH 
    SVETNIKOV 

 
G. Viljem Prevolšek je besedo predal ge. Brigiti Vodušek, predsednici Komisije za potrditev 
mandatov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je podala poročilo o potrditvi 
mandatov članov občinskega sveta. Povedala je, da je komisija na podlagi pregleda poročila 
občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2018 ter potrdil o izvolitvi članov občinskega 
sveta ugotovila, da so bili za člane Občinskega sveta Občine Rogatec izvoljeni: Fredi Ferčec, 
Suzana Zalezina, Brigita Vodušek, Viljem Prevolšek, Viktor Božak, Andrej Turk, Mojca Šmit, 
Vili Bukšek, Martin Mikolič, Slavko Pavlovič, Izidor Kitak in Marija Završki Fric. Komisija je 
ugotovila tudi, da v času do začetka 1. redne seje občinskega sveta ni bilo podane nobene 
pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatnih list. Predsednica komisije je zaključila, da 
Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, v 
skladu z ugotovljenim, predlaga občinskemu svetu, da odloči skupaj o potrditvi mandatov 
vseh članov občinskega sveta. 
 
V skladu s podanim poročilom je dal g. Viljem Prevolšek predlog sklepa o potrditvi mandatov 
članov Občinskega sveta Občine Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji 
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SKLEP 
 
Potrdijo se mandati naslednjim članom Občinskega sveta Občine Rogatec: 
 

1.   Fredi Ferčec, roj. 25. 3. 1972, stan. Hofmanova ulica 5, Rogatec 
2.   Suzana Zalezina, roj. 21. 9. 1975, stan. Steklarska ulica 19, Rogatec 
3.   Brigita Vodušek, roj. 28. 4. 1978, stan. Žahenberc 40a, Rogatec 
4.   Viljem Prevolšek, roj. 24. 3. 1958, stan. Trg 9, Rogatec 
5.   Viktor Božak, roj. 11. 4. 1965, stan. Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec 
6.   Andrej Turk, roj. 20. 8. 1981, stan. Tlake 5b, Rogatec 
7.   Mojca Šmit, roj. 13. 3. 1970, stan. Tlake 59, Rogatec 
8.   Vili Bukšek, roj. 1. 1. 1966, stan. Žahenberška cesta 1, Rogatec 
9.   Martin Mikolič, roj. 7. 10. 1959, stan. Steklarska ulica 16, Rogatec 
10.   Slavko Pavlovič, roj. 22. 12. 1964, stan. Log 63, Rogatec 
11.   Izidor Kitak, roj. 4. 9. 1981, stan. Donačka gora 13, Rogatec 
12.   Marija Završki Fric, roj. 1. 2. 1979, stan. Tlake 22, Rogatec. 

 
 

5. POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN ODLOČANJE O PRITOŽBAH KANDIDATOV 
    ZA ŽUPANA 

 
G. Viljem Prevolšek je besedo ponovno predal predsednici Komisije za potrditev mandatov 
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ge. Brigiti Vodušek, ki je podala 
poročilo o ugotovitvi izvolitve župana Občine Rogatec. Povedala je, da je komisija na podlagi 
pregleda poročila občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2018 ter potrdila o izvolitvi 
župana, ugotovila, da je bil za župana Občine Rogatec izvoljen g. Martin Mikolič. Predsednica 
komisije je zaključila, da Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana, v skladu z ugotovljenim, predlaga občinskemu svetu potrditev 
ugotovitve izvolitve Martina Mikoliča za župana Občine Rogatec.   
 
V skladu s podanim poročilom je dal g. Viljem Prevolšek na glasovanje sklep o ugotovitvi 
izvolitve župana. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno potrjen naslednji 
 

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.  
 
Predsedujoči, g. Viljem Prevolšek, je v nadaljevanju, glede na zakonsko določeno 
nezdružljivost funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta, pojasnil, da je potrebno 
ugotoviti prenehanje mandata članu občinskega sveta na podlagi pete alineje 37. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi.  
G. Prevolšek je dal na glasovanje predlog sklepa o ugotovitvi, da je članu občinskega sveta 
Martinu Mikoliču, roj. 7.10.1959, 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. Z 11 glasovi ZA je bil sprejet 
naslednji 
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SKLEP 
 

Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je članu občinskega sveta Martinu 
Mikoliču, roj. 7.10.1959, 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 

 
G. Prevolšek je pojasnil, da je prva naloga konstituiranega občinskega sveta imenovanje 
petčlanske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere predsednika in 
člane imenuje občinski svet izmed svojih članov. Na uskladitvenem sestanku nosilcev oz. 
predstavnikov kandidatnih list, dne 11.12.2018, je bilo dogovorjeno, da se v komisiji zagotovi 
zastopanost političnih strank glede na rezultat volitev, taka pa je tudi ustaljena praksa glede 
imenovanja te komisije. Oblikovan je bil predlog, s katerim so se strinjali vsi prisotni, da se v 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenujejo: Vili Bukšek - predsednik, 
Izidor Kitak - član, Fredi Ferčec - član, Viktor Božak – član in Viljem Prevolšek – član. Glede 
na volilne rezultate ima v komisiji stranka NSi dva člana, stranke SD, SDS in LISTA HRAST pa 
po enega člana. Pisni predlog za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v tej sestavi je bil občinski upravi posredovan pred začetkom današnje seje.  
 
G. Viljem Prevolšek je odprl razpravo. 
 
G. Fredi Ferčec je dejal, da se ne spomni, kdaj je občinski svet sprejel spremembo Statuta 
Občine Rogatec in Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, saj je komaj sedaj opazil 
spremembo v delu, kjer je govora o podžupanu. Za razliko od prejšnje dikcije, da ima občina 
najmanj enega podžupana, statut sedaj določa, da ima Občina Rogatec podžupana. Glede 
predloga sestave Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je menil, da bi 
morala biti sestava članov glede na politično pripadnost v sorazmerju z volilnimi rezultati, je 
pa po njegovem mnenju predlog, dogovorjen na sestanku, na katerem sam žal ni bil 
prisoten, sestavljen po domače. Ne zdi se mu prav, da ima lista Hrast, kljub sedemkrat 
manjšemu številu volilnih glasov od skupnih glasov strank SDS in SD, v  podanem predlogu 
en mandat, stranki SDS in SD pa skupno le dva mandata. G. Ferčec je dejal, da pogreša 
informacijo o tem, kdo bo podžupan občine ter, glede na to, da v občinskem svetu nihče 
nima večine, kdo bo sestavljal koalicijo ter kdo bo v opoziciji. Ob koncu je prosil za 
obrazložitev glede meril pri sestavi predloga članov predmetne komisije. 
 
G. Viljem Prevolšek je menil, da bistvo demokracije ni v tem, da tisti, ki je močnejši oz. 
številčnejši, onega, ki je slabši oz. v manjšini, zmelje, ampak je bistvo v participaciji vseh 
deležnikov pri demokratičnih procesih. Menil je, da je podani predlog, ki je bil predhodno 
pretehtan in za katerega so se prisotni na uskladitvenem sestanku zavestno odločili, pravilen 
oz. smiseln ter da bo v praksi deloval.    
 
G. Fredi Ferčec je dejal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prvo 
rešeto, ki nato predloge poda v odločanje občinskemu svetu. Bistvenega pomena se mu zdi 
dejstvo, da bodo pred predmetno komisijo v tem mandatu zelo pomembne odločitve glede 
predlogov za imenovanje ravnatelja VIZ OŠ Rogatec ter direktorja Zavoda za kulturo, turizem 
in razvoj Rogatec. Kljub temu, da se član komisije, ki je hkrati predstavnik posameznega 
javnega zavoda, v primeru odločanja, ko gre za nezdružljivost oz. za nasprotje interesov, 
izloči in ne sodeluje pri odločitvi, se mu zdi nehigienično, da bi bili ljudje, o katerih se bo 
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takrat odločalo, člani komisije. V zvezi z vsebino razprave g. Prevolška na temo demokracije 
je g. Ferčec menil, da si lahko demokracijo razlaga vsak po svoje.  
 
Mnenju g. Ferčeca se je pridružila tudi ga. Mojca Šmit, ki je prav tako menila, da ima 
predmetna komisija zelo pomembno vlogo, saj sprejema pomembne odločitve. Glede na to, 
katera imena se pojavljajo za člane komisije in glede na to, da se ve, kdo vse skupaj kroji, je 
tudi sama izrazila pomisleke glede predlagane sestave komisije.  
 
G. Viktor Božak je povedal, da je bil predlog za članstvo v predmetni komisiji podan s strani 
tistih, ki imajo v občinskem svetu največ predstavnikov. Tudi sam je menil, da bi danes, ko 
se sprejemajo ene ključnih odločitev, že morali poznati obrise delovanja občine v prihodnje. 
Vsak od članov občinskega sveta je predstavnik svoje stranke in vsak ima svoje življenjske 
nazore, prepričanja ter svoj program, ki ga želi v mandatnem obdobju v dobro občanov vsaj 
delno izvesti. V njihovi stranki so pred današnjo sejo pričakovali klic glede sodelovanja oz. 
dela v občinskem svetu v prihodnje, pa ga niso dočakali. So pa sogovornike sami poklicali in 
se z njimi odkrito in korektno pogovorili. Sam osebno meni, da kriterij najmočnejšega ne bi 
smel biti edini kriterij, ampak da mora biti upoštevan tudi tisti, ki ima manjšino. G. Božak je 
dejal, da k dosedanjemu delovanju oz. vodenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja nima pripomb, ter da podani predlog vsebinsko podpira, menil pa je, da je prav, 
da tudi ostali člani sveta povedo svoje mnenje.  
 
Ga. Brigita Vodušek je povedala, da so se na sestanku, na katerem je bila prisotna tudi 
sama, s predlogom NSi za sestavo predmetne komisije vsi prisotni strinjali. Sama, ki je sicer 
nova v političnih vodah, vidi, da se gre občinski svet politiko na zelo visokem nivoju. 
Namesto, da se gre članom občinskega sveta za funkcije, bi se morali vsi skupaj zavedati, da 
so tu v prvi vrsti zaradi občanov, spomniti pa bi se morali tudi svojih predvolilnih obljub za 
izboljšanje bivanja v občini. Menila je, da bi bilo prav, da se vsi predlagani člani komisije 
nadomestijo z novimi.  
 
G. Vili Bukšek je, kot dosedanji predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, poudaril, da predmetna komisija nikoli ni bila spolitizirana ter s koalicijo in 
politiko do zdaj ni imela veze. V komisiji je bilo doslej vedno udeleženo največje možno 
število političnih strank, ravno iz razloga, da so lahko pri pripravi predlogov sodelovale vse 
politične opcije, ki so na osnovi predhodne obravnave in dogovora pripravile kvaliteten 
predlog za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu, kjer ravno zaradi navedenega nato ni 
bilo problemov pri odločanju. G. Bukšek je poudari, da je bilo delo predmetne komisije doslej 
vedno korektno, ter da bi bilo prav, če bi prej omenjeni kriterij glede zastopanosti vseh 
političnih opcij v komisiji veljal tudi vnaprej.   
 
G. Fredi Ferčec je dejal, da je občinski svet politični organ, ki je odgovoren za sprejemanje 
odločitev. Po njegovem mnenju bi bilo prav, da se ve, kdo bo v prihodnje nosil odgovornost, 
torej, kdo bo podpiral župana oz. kdo bo v koaliciji in kdo v opoziciji ter kdo bo podžupan 
občine. Dodal je, da si kandidati z njihove liste želijo spremembe.  
 
G. Viljem Prevolšek je dal na glasovanje predlog, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo, imenujejo naslednji člani Občinskega sveta 
Občine Rogatec: Vili Bukšek – predsednik, Izidor Kitak - član, Fredi Ferčec – član, Viktor 
Božak - član in Viljem Prevolšek - član.  
S 5 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI predlog sklepa ni bil sprejet.   
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Glede na to, da predlog sklepa ni bil sprejet, je g. Viljem Prevolšek člane sveta pozval k 
podaji novih predlogov za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
G. Fredi Ferčec je predlagal, da se v predmetno komisijo imenujejo: 1 predstavnik NSi, 2 
predstavnika SDS in 2 predstavnika SD. V zvezi z vprašanjem g. Slavka Pavloviča, po 
kakšnem ključu je g. Ferčec prišel do vsebine podanega predloga, je g. Ferčec dejal, da je to 
pač njegov predlog, sicer pa tudi sam ni dobil odgovora, ko je prosil za obrazložitev glede 
meril pri sestavi članov predmetne komisije v predlogu, o katerem se je pravkar glasovalo.   
 
G. Slavko Pavlovič je poudaril, da se na današnji seji predstavniki stranke NSi zaradi 
odsotnosti člana oz. članice občinskega sveta, ki bo pridobila mandat v občinskem svetu 
namesto Martina Mikoliča, nahajajo v neenakopravnem položaju oz. so prikrajšani za en glas, 
kar se mu zdi sporno. 
 
G. Prevolšek je menil, da bo, v kolikor zadeve ne bo moč uskladiti na današnji seji, verjetno 
potrebna nova seja občinskega sveta. To, da želijo nekateri iz članstva predmetne komisije 
iztisniti listo Hrast, se mu zdi nedemokratično. Člane občinskega sveta je pozval, da za člane 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo konkretna imena. 
 
G. Fredi Ferčec je menil, da bi moral biti do danes, ko poteka 1. redna oz. konstitutivna  seja 
občinskega sveta, dogovor o koaliciji že sklenjen, ne pa da do danes ni še nič 
dogovorjenega.  
 
G. Prevolšek je spomnil, da so bili na seji, dne 11.12.2018, ki je bila sklicana predvsem zaradi 
dogovora o sestavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, prisotni legitimni 
predstavniki vseh strank, in vsi predstavniki strank so se s predmetnim predlogom strinjali, 
kar so tudi potrdili s podpisom. To, kar se pa dogaja danes, je po njegovem mnenju 
sprenevedanje.  
 
G. Viktor Božak je dejal, da verjame, da so glede na vsebino razprave vsi člani občinskega 
sveta spoznali sporočilo, za kaj gre, nato pa je v daljši razpravi predstavil svoje videnje 
trenutne situacije, kot bistvo pa je izpostavil potrebo po medsebojnem sodelovanju, čistih ter 
korektnih poslih ter po čimprejšnjem dogovoru o tem, kdo bo v koaliciji oz. v opoziciji.   
 
G. Slavko Pavlovič je g. Ferčeca vprašal, zakaj bi se povezovali. Ali se bomo šli politične igrice 
ali bomo delali v dobrobit občanov? G. Božaku je dejal, kako lahko danes govori nekaj 
povsem drugega, v popolnem nasprotju s tistim, kar so se, kot odrasle osebe, predstavniki 
treh političnih strank in ene liste dogovorili v torek, torej pred dvema dnevoma. Zakaj so 
takrat vsi prisotni predlog soglasno podprli in nihče ni izrazil nobenih pomislekov? 
 
G. Viktor Božak je g. Pavloviču dejal, naj te razprave ne jemlje kot napad nanj. Pojasnil je, 
da sta od predmetnega sestanka minila dva dneva in v tem vmesnem času je imela  njihova 
stranka izvršilni odbor, na katerem so bili izraženi nekateri pomisleki oz. je dozorela misel, da 
je potrebno o predmetni zadevi še enkrat premisliti.  
 
G. Fredi Ferčec je menil, da bi vso zadevo rešil samo en telefonski klic bodisi na eno bodisi 
na drugo stran, pa bi bile predlagane zadeve danes sprejete. Tako pa so se v vmesnem času 
od torka zadeve spremenile.   
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Ga. Mojca Šmit je menila, da je sporočilo trenutne razprave dovolj jasno, in sicer, da so 
dosedanji člani Fredi Ferčec, Vili Bukšek, Viktor Božak in Viljem Prevolšek že predolgo člani te 
komisije, zato je predlagala, da se jih v komisijo ne imenuje. 
 
G. Vili Bukšek je ponovno poudaril, da predmetna komisija nima veze s koalicijo, da je to le 
»tehnična« služba, ki pripravlja predloge za imenovanja, in nima nobene pristojnosti v zvezi s 
proračunom oz. programi.   
 
Ga. Brigita Vodušek se je strinjala z mnenjem ge. Mojce Šmit, ter predlagala, da se v 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga povsem nove člane. 
Pripomnila je, da se v razpravi venomer poudarja, da komisija nima neke pomembne vloge. 
Zakaj pa potem vsi želijo postati njeni člani?  
 
G. Viktor Božak je menil, da je trenutna razprava, v kateri člani sveta izražajo svoja mnenja, 
za občane samo pozitivna. Izrazil je prepričanje, da bodo v prihodnje vsi člani občinskega 
sveta, ne glede na to, ali bodo v koaliciji ali v opoziciji, vedno podpirali dobre rešitve, ki bodo 
v korist občanov občine Rogatec.  
 
Predsedujoči, g. Viljem Prevolšek, je predlagal 5-minutni odmor za pripravno novih predlogov 
za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Po izteku odmora je predsedujoči, g. Viljem Prevolšek, pojasnil, da 37. člen Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Rogatec določa, da lahko predsedujoči med sejo prekine delo sveta 
tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po 
posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj, v primeru prekinitve pa predsedujoči 
tudi določi, kdaj se bo seja nadaljevala.  
G. Prevolšek je dejal, da v skladu s 37. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec 
1. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec prekinja, da se pridobijo  strokovna mnenja 
glede morebitnega kratenja glasovalnih pravic stranki NSi na konstitutivni seji občinskega 
sveta, v zvezi s čemer je pripombo v razpravi izpostavil g. Slavko Pavlovič. Seja se bo 
nadaljevala v torek, 18. 12. 2018, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 
Rogatec.     
   
Seja je bila ob 18.42 uri prekinjena. 
 
 
 

NADALJEVANJE  
1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 18. decembra 

2018, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 
 

 člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Viljem Prevolšek, Mojca 
Šmit, Andrej Turk, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric 

 
 predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec 
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave Občine Rogatec 
Katja Mlaker, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
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 ostali prisotni: 
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja 

  

DDNNEEVVNNII  RREEDD::  

      
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev 

2018 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 
 
 
Predsedujoči, g. Viljem Prevolšek, je najprej pozdravil vse prisotne na nadaljevanju 1. redne 
seje Občinskega sveta Občine Rogatec. Ugotovil je, da so prisotni vsi novoizvoljeni člani 
Občinskega sveta Občine Rogatec in da je občinski svet sklepčen.  
 
Uvodoma je g. Viljem Prevolšek pojasnil, da je, vezano na prekinitev seje občinskega sveta v 
četrtek, 13.12.2018, občinska uprava zaprosila Ministrstvo za javno upravo za dodatno 
strokovno mnenje glede kratenja glasovalnih pravic na konstitutivni seji občinskega sveta. 
Vzpostavilo se je namreč vprašanje, da je zaradi procesnih rokov pri imenovanju 
nadomestnega člana, le temu kršena pravica do glasovanja in tudi imenovanja v Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ministrstvo je podalo pojasnilo, da je občinski 
svet konstituiran, ko je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta in da od tega 
trenutka dalje sprejema odločitve polno veljavno in zakonito. Predmetno pojasnilo je bilo 
članom občinskega sveta predloženo pred sejo na mizo. G. Prevolšek je zaključil, da v tem 
primeru torej ni nobene ovire, da občinski svet v tej sestavi imenuje Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
G. Prevolšek je dejal, da, glede na navedeno, občinski svet nadaljuje sejo pri točki dnevnega 
reda, kjer je bila prekinjena, torej pri 6. točki dnevnega reda, to je    
 
 

6. IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN  
    IMENOVANJA 

 
G. Viljem Prevolšek je pojasnil, da je bil danes, pred sejo občinskega sveta, na občinsko 
upravo posredovan pisni predlog za sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je bil članom občinskega sveta predložen pred sejo na mizo. Spodaj 
podpisana predlagatelja Bukšek Vili in Božak Viktor sta predlagala imenovanje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Viktor Božak - predsednik, Vili 
Bukšek - član, Izidor Kitak - član, Fredi Ferčec - član in Viljem Prevolšek - član. 
 
G. Viljem Prevolšek je člane sveta pozval, da podajo morebitne druge pisne oz. ustne 
predloge za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 
odprl razpravo.   
 
G. Fredi Ferčec je menil, da je predsedujoči občinskega sveta v četrtek, dne 13.12.2018,  
sejo občinskega sveta Občine Rogatec nezakonito prekinil ter da za prekinitev ni bilo 
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nobenega razloga. To, da je občinska uprava poiskala mnenje Ministrstva za javno upravo, 
se mu zdi povsem nepotrebno, s prekinitvijo seje pa je bil vnesen nemir tako med člane 
občinskega sveta kot med občane. 
 
G. Prevolšek je dejal, da je bilo na prekinjeni seji vprašano, ali ima kdo kakšen nov predlog 
za sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vendar predloga ni bilo 
slišati, zato sedaj ponovno sprašuje, ali ima kdo kakšen predlog.  
 
G. Fredi Ferčec je poudaril, da je bil predlog s strani SDS in SD na prekinjeni seji oblikovan, 
vendar je g. Prevolšek, kot predsedujoči, po odmoru, ki je bil določen za sestavo novih 
predlogov za imenovanje predmetne komisije, sejo enostavno prekinil, s čimer je bilo 
strankama SDS in SD onemogočeno, da bi svoj predlog za imenovanje predmetne komisije 
sploh podali.  
 
G. Viljem Prevolšek je dejal, da imajo to možnost sedaj, zato jih je pozval k podaji predloga 
za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.     
 
G. Fredi Ferčec je podal predlog, ki je bil, kot že rečeno, oblikovan na prekinjeni seji, dne 
13.12.2018, s strani članov občinskega sveta iz strank SDS in SD, in sicer, da se v Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo, imenujejo naslednji 
člani Občinskega sveta Občine Rogatec: Izidor Kitak – predsednik, Mojca Šmit – članica, 
Andrej Turk – član, Suzana Zalezina – članica ter Brigita Vodušek – članica.  
 
G. Prevolšek je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal g. Fredi Ferčec, in sicer, 
da se v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo, 
imenujejo naslednji člani Občinskega sveta Občine Rogatec: Izidor Kitak – predsednik, Mojca 
Šmit – članica, Andrej Turk – član, Suzana Zalezina – članica ter Brigita Vodušek – članica.  
S 3 glasovi ZA in 7 glasovi PROTI (prisotnih je bilo 11 članov občinskega sveta) predlog ni bil 
sprejet.  
 
Nato je dal g. Prevolšek na glasovanje predlog sklepa, ki je bil podan v pisni obliki pred 
začetkom nadaljevanja današnje seje, in sicer, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo, imenujejo naslednji člani Občinskega sveta 
Občine Rogatec: Viktor Božak – predsednik, Vili Bukšek – član, Izidor Kitak – član, Fredi 
Ferčec – član ter Viljem Prevolšek – član.  
S 7 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil v prisotnosti 11 članov občinskega sveta sprejet 
naslednji   
 

SKLEP 
 
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo, 
se imenujejo naslednji člani Občinskega sveta Občine Rogatec: 

1. Viktor Božak - predsednik 
2. Vili Bukšek - član 
3. Izidor Kitak - član 
4. Fredi Ferčec - član 
5. Viljem Prevolšek - član 

 
G. Viljem Prevolšek je pojasnil, da v pristojnost Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja sodi čimprejšnja priprava predlogov za oblikovanje odborov in komisij 
občinskega sveta ter nadzornega odbora občine, zato je predlagal, da se na današnji seji 
določi rok za oddajo teh predlogov. Kot rok za oddajo predlogov se predlaga 10. januar 
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2019, predlogi pa se naslovijo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot 
k ribniku 4, Rogatec. 
 
G. Prevolšek je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Prevolšek je dal na glasovanje predlog sklepa, da se kot rok za oddajo predlogov za 
oblikovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine določi 10. januar 
2019, predlogi pa se naslovijo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot 
k ribniku 4, Rogatec.  
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 10. januar 2019. Predlogi se naslovijo na Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot k ribniku 4, Rogatec. 
 
G. Viljem Prevolšek je 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec zaključil, nato pa 
besedo predal županu Občine Rogatec, g. Martinu Mikoliču, ki je po končani seji člane 
občinskega sveta kratko nagovoril. 
 
Seja je bila končana ob 17.12 uri.  
 
Številka: 0070-0001/2019-16 
Datum: 5.2.2019 
                                                                                    
Zapisnik sestavila:                                                         Predsedujoči 
Rosana Ozvaldič                                                                 Viljem Prevolšek, prof., l. r. 
 
 
 

 
 


