
OBEINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252 ROGATEC

Stevilka: 0070-000'1 /201 9-6
Datum: 24.1.2019

OBEINSKEMU SVETU
OBEINE ROGATEC

ZADEVA:

NASLOV:

GRADIVO PRIPRAVILA:

GRADIVO PREDLAGA:

POROEEVALEC:

PREDLOGI SKLEPOV:

Mojca Smit
lrena Kitak
Brigita Vodu5ek
Reja Zupanec
Velimir Novak

Tlake 59, Rogatec
Celjska cesta 42, Rogatec
Zahenberc 40a, Rogatec
Strma ulica 7
Slom5kova ulica 28

Log 63, Rogatec
Tlake 5b, Rogatec
Hofmanova ulica 5, Rogatec
Ceste 7'1, Rogatec
Ptujska cesta 1, Rogatec

predsednica
dlanica
dlanica
dlanica
dlan

predsednik
dlanica
dlanica
dlan
dlan

in varstvo okolja se za mandatno

predsednik
6lan
dlan
dlan
dlan

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBEINSKEGA SVETA OBEINE ROGATEC

Predlogi sklepov o imenovanju dlanov delovnih teles Obiinskega sveta Obdine
Rogatec in Nadzornega odbora Obdine Rogatec

Obdina Rogatec

Martin Mikolid, Zupan

Viktor BoZak, predsednik Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja

l. V Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti se za mandatno obdobje
2018 - 2022 imenujejo:

1.

2.

4.
5.

1.

2.

4.
6

lll. V Odbor za komunalo, gospodarske
obdobje 2018 - 2022 imenujejo:

1. Slavko Pavlovid
2. Andrej Turk
3. Fredi Ferdec
4. Peter Sturbej
5. AdiLebi6



lV. V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremi6ninami se za mandatno
obdobje 2018 - 2022 imenujejo:

V. V Odbor za kmetijstvo se za mandatno obdobie 2018 - 2022 imenujejo:

1. Suzana Zalezina
2. Marija Zavr5ki Fric
3. lzidor Kitak
4. Antolid Robert
5. Bojan Pavlovid

L Andrej Turk
2. Slavko Pavlovid
3. Suzana Zalezina
4. JoZe Podhra5ki
5. Vinko Bele

1. Viljem PrevolSek
2. Maja ZavrSki Fric
3. Vili Buk5ek
4. Valentina Drofenik
5. Barbara Kitak

1. Fredi Fer6ec
2. lrena Kitak
3. Viktor Bo2ak
4. Zeljko Sekirnik
5. lvan Firer

1. Anton Sturbej
2. Klara Bor5id
3. Bruno Krklec
4. Aleksandra Jutri5a
5. Agica Kunstek

Steklarska ulica 19, Rogatec
Tlake 22, Rogatec
Donadka Gora 13, Rogatec
Steklarska ulica 23, Rogatec
Log 54, Rogatec

Tlake 5b, Rogatec
Log 63, Rogatec
Steklarska ulica 19, Rogatec
Sv. Jurij 8, Rogatec
Zahenberc 42 , Rogatec

Trg 9, Rogatec
Tlake 22, Rogatec
Zahenber5ka cesta 1, Rogatec
Ceste 87, Rogatec
Tlake 5a, Rogatec

Hofmanova ulica 5, Rogatec
Celjska cesta 42, Rogatec
Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec
Pot celjskih grofov 6, Rogatec
Ptujska cesta 36, Rogatec

Ceste 73, Rogatec
Sv. Jurij4a, Rogatec
Lerchingerjeva ulica 2, Rogatec
Steklarska ulica 18, Rogatec
Zahenberc 61, Rogatec

predsednica
dlanica
dlan
6lan
dlan

predsednik
dlan
dlanica
dlan
clan

predsednik
dlanica
dlan
6lanica
dlanica

predsednik
dlanica
dlan
6lan
6lan

dlan
dlanica
6lan
dlanica
dlanica

Martin Mikolid, univ. dipl. inZ., l.r.
ZupnN

Vl. V Statutarno - pravno komisijo se za mandatno obdobje 2018 -2022 imenuiejo:

Vll. V Odbor za Sport se za mandatno obdobje 2018 - 2022 imenujejo:

Vf lf . V Nadzorni odbor Obdine Rogatec se za mandatno obdobje 2018 - 2022 imenujejo:

Priloge:
- obrazloZitev
- zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, z dne

21.1.2019 (priloZen k 3. todki dnevnega reda)
- prejeti predlogi za tlane delovnih teles obdinskega sveta in nadzornega odbora obdine (8x)



OBEINA ROGATEC

POT K RIBNIKU 4
3252 ROGATEC, SLOVENIJA

T: ++366 (0) 3 812-10-00, F: ++336 (0) 3 e12-10-12, E: obcina@rogaiec.si, hitp://obcina.rogatec.si/

OBEINSKISVET
OBEINE ROGATEC

Stevilka: 01 1-0008/2018-1 1

Datum: 25.1.2019

Zadeva: lmenovanje delovnih teles Obdinskega sveta Obdine Rogatec in Nadzornega
odbora Obdine Rogatec

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, imenovana na 1. redni seji Obdinskega sveta
Obdine Rogatec, dne 18.12.2018, mora, v skladu z dolodilom 13. dlena Poslovnika Obdinskega sveta
Obcine Rogatec, do prve naslednje seje obdinskega sveta pregledati dlanstvo v-'obdinskih organih in
delovnih telesih ter pripraviti predloge za imenovanje novih dlanov. 
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Obdinski svet ima komisije in odbore kot svoja stalna delovna telesa. Komisije.ih: odbori obdinskega
sveta v okviru svojega delovnega podrodja obravnavajo zadeve iz pristojnosti bb6ihskega sveta in
dajejo obdinskemu svetu predloge in mnenja. Mandatna doba stalnih delovnih teles traja Stiri leta. S
prenehanjem mandata dlanov obdinskega sveta preneha dlanstvo v stalnih delovnih telesih
obdinskega sveta.

Clane komisij in odborov imenuje obdinski svet izmed svojih dlanov in najved polovico dlanov izmed
drugih obdanov, in sicer na podlagi liste kandidatov za 6lane, ki jo dolodi Komisija za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika
delovnega telesa ter predlog kandidatov za dlane delovnega telesa.
Delo delovnega telesa vodi predsednik, ki se imenuje izmed dlanov obdinskega sveta. elanstvo v
komisiji ali odboru obdinskega sveta ni zdru1llivo s dlanstvom v nadzornem odboru obdine ali z delom
v obdinski upravi.

V Statutu Obdine Rogatec je dolodeno, da ima obdinski svet naslednja stalna delovna telesa:
- odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalo, gospodarske javne sluZbe in varstvo okolja,
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremidninami,
- statutarno pravna komisija,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za Sport.

Vsi odbori in komisija Stejejo po pet dlanov, njihove pristojnosti pa so predpisane s Poslovnikom
Obdinskega sveta Obdine Rogatec, in sicer v dlenih od 60.b do 60.9.

Zakon o lokalni samoupravi doloca tudi najvi5ji organ nadzora javne porabe v obdini, nadzorni odbor
obdine in njegove pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoZenjem ob6ine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev ob6inskega proraduna,
- nadzoruje finandno poslovanje uporabnikov proradunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja obdinskih
organov, obcinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij ln obdinskih
skladov ter druglh porabnikov sredstev obdinskega proraduna in poobla5denilr oseb z obdinskimi
javnimi sredstvi in obdinskim premoZenjem ter ocenjuje udinkovitost in gospodarnost porabe obdinskih
javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima 5 dlanov. elane nadzornega odbora imenuje obdinski svet izmed obdanov
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. elani nadzornega odbora morajo imeti najmanj Vl. stopnjo



strokovne izobrazbe in izkuSnje s finandno-radunovodskega ali pravnega podro6ja. Kandidate za dlane
nadzornega odbora ob6ine predlaga obdinskemu svetu Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in

imenovanja. Predsednika nadzornega odbora izvolijo dlani nadzornega odbora izmed sebe.

elani nadzornega odbora ne morejo biti dlani obdinskega sveta, Zupan, podZupan, dlani svetov oZjih

delov obdine, tajnik obdine, javni usluZbenci obdinske uprave, dlani poslovodstev organizacij, ki so
uporabniki proradunskih sredstev.

Mandatna doba dlanov nadzornega odbora traja Stiri leta. S prenehanjem mandata dlanov obdinskega
sveta oreneha dlanstvo v nadzornem odboru.

Na podlagi zgoral navedenega ter na podlagi v roku prejetih predlogov politidnih strank in krajevne
skupnosti, je Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovania, na svoji '1. redni seji, dne
21.1.2019, pripravila predlog list kandidatov za predsednika in dlane odborov in komisije ter predlog

liste kandidatov za dlane nadzornega odbora obdine.

Pripravila:
Katja Mlaker
vi5ja sveto


