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POROEEVALEG:

4. Anamarija TepeS Pot k ribniku 15

5. Mateja Ozvaldid Vinska pot 5

Priloge:
- obrazloZitev
- zapisnik 2. redne

26.2.2019
- prejeti predlogi za

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBCINSKEGA SVETA OIsCINE
ROGATEC

Predlogi sklepa o imenovanju dlanov obdasnega delovnega telesa
Obdinskega sveta Obdine Rogatec - Odbora za mlade

PREDLOG SKLEPA:
V Odbor za mlade se za mandatno obdobje 2018 - 2022 imenujejo:
1. Mojca Smit Tlake 59, Rogatec predsednica
2. Vili BukSek
3. Brigita Vodu5ek

Zahenber5ka cesta 1, Rogatec dlan

Zahenberc 40a, Rogatec

Ob6ina Rogatec

Martin Mikoli6,2upan

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

clanica
6lanica
6lanica

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

seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, z dne

clane obbasnega delovnega telesa obdinskega sveta (4x)
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OBEINSKI SVET
OBEINE ROGATEC

Stevilka: 01 I -OOO2|2O19
Datum: 28.2.2019

Zadeva: lmenovanje dlanov ob6asnega delovnega telesa Obdinskega sveta Obdine Rog;atec -
Odbora za mlade za mandatno obdobje 2018-2022

Obcinski svetobcine Rogatec je na svoji 2. redni seji, dne 5.2.2019, sprejel sklep 51.0070-0001/2019-
21, s katerim je kot svoje obdasno delovno telo ustanovil Odbor za mlade za mandatno obdobjr;20'18-
2022.

Odbor za mlade obravnava in daje obcinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti
obdinskega sveta, zlasti pa skrbi za povezovanje mladih v obcini in sooblikuje obdinsko politiko mladih,
vzpostavlja pogoje za nadrtovanje in izvedbo aktivne politike zaposlovanja mladih v obdini,
Stipendiranja, programov socialne varnosti mladih, sodeluje pri pripravi dodatnih ob5olskih
izobralevanj in usposabljanj, pri zagotavljanju prostorskih pogojev za delo mladih ter pri oblikovanju
predloga proraduna obdine prisredstvih, namenjenih za mlade.

elane odbora imenuje obcinski svet na predlog Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja. Odbor za mlade Steje 5 (pet) 6lanov, od tega se 3 (trije) 6lani imenujejo izmed Elanov
obdinskega sveta, 2 (dva) 6lana pa se imenujeta izmed drugih obdanov. Predsednika odbora
imenuje obdinski svet izmed svojih dlanov. elanstvo v odboru ali komisiji ni zdruZljivo s dlanstvom v
nadzornem odboru obdine ali z delom v obdinski upravi.

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je na javni poziv za zbiranle predlogov za
dlane Odbora za mlade prejela tri predloge politicnih strank in en predlog Sveta Krajevne skupnosti
Rogatec, kijih je obravnavala na svoji 2. redni seji, dne 26.2.2019 in pripravila predlog liste kandidatov
za oredsednika in dlane odbora.

Pripravila: Katja
viSja

Mlaker
SVETO
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Obdinskisvet
Komisija za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja

Stevilka: 01 1 -0009/20l 9-5
Datum: 26.2.2019

ZAPISNIK

2. seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja Obdinskega sveta Obdine Rogatec, ki
e bila 26.2.20'19, ob '18.00 uri, v sejni sobi Obdine Rogatec.

Seje so se udeleZili: predsednik Viktor Bo;Zak ter dlani Vili Buk5ek, lzidor Kitak, Fredi Ferdec in Viljem
PrevolSek.
Ostali prisotni: Katja Mlaker, vi$ja svetovalkaza splo5ne in pravne zadeve
Sejo je sklical in vodil predsednik Viktor BoZak.

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Oblikovanje predloga za sestavo obdasnega delovnega telesa obdinskega sveta Obdine

Rogatec - Odbora za mlade
2. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega 6lana Sveta zavodavZ OS Rogatec
3. Razno

1. Oblikovanje predloga za sestavo obdasnega delovnega telesa obdinskega sveta Ob6fine
Rogatec - Odbora za mlade

G. Bo2ak je povedal, da so na poziv za zbiranje predlogov za dlane obdasnega delovnega telesa
Obdinskega sveta Obdine Rogatec -.Odbora za mlade prispeli Stirje predlogi, ki so jih dlani prejeli
skupaj z vabilom. To so bili predlogi'strank SDS, NSi, SD in Sveta Krajevne skupnosti Rogatec. Po
podrobni proucitvi podanih predlogov so clani komisije s 5 glasovi ZA sprejeli naslednji predlog za
sestavo obdasnega delovnega telesa Obdinskega sveta Obdine Rogatec - Odbora za mlade:

Odbor za mlade

1. Mojca Smit Tlake 59, Rogatec
2. Vili Buk5ek Zahenber5ka cesta 1, Rogatec
3. Brigita Vodu5ek Zahenberc 40a, Rogatec
4. Anamarija Tepe5 Pot k ribniku 15
5. Mateja Ozvaldid Vinska pot 5

predsednica
dlan
dlanica
dlanica
dlanica

2. Pred o imenovanju a 6lana Sveta zavoda VIZ OS Rogatec

Pri tej tocki je predsedujodi prosil ga. Mlaker, da opozori dlana komisije, g. Prevol5ka, da se je, v
skladu z Zakonom o integriteti in prepredevanju korupcije, pri drugi tocki dnevnega reda dolZan
vzdrZati razprave in glasovanja. V navedenih primerih gre namred, glede na dejstvo, da slednji
nastopa tako v vlogi obdinskega funkcionarja, kot tudi v vlogi ravnatelja VIZ OS Rogatec, za nasprotje
interesov.

G, BoZak je pojasnil, da je Svet zavoda VIZ OS Rogatec obvestil Obdino Rogatec o potrditvi odstopne
izjave g. Slavka Pavlovica in hkrati pozval obdino k imenovanju novega dlana sveta. Nato je; dlane
pozval k podaji predlogov.

G. Buk5ek je povedal, da je bila praksa do sedaj taka, da nadomestnega dlana predlaga tista stranka,
katere dlan je odstopil ter izpostavil, da gre za predstavnika ustanovitelja, torej predstavnika obdine, ki
tudizastopa interese obcine. Podalje predlog za imenovanje g. AntonaSturbeja, Ceste 73, Rogatec.



G. Ferdec je pripomnil, da g. Pavlovid ni bil imenovan kot predstavnik stranke temved zaradi tega, ker
pozna problematiko zavoda in je nenazadnje tudi star5 otroka, ki Solo obiskuje. Opozorilje na dejstvo,
da se izteka mandat ravnatelju Sole, o demer bo potrebno v prihodnje tudi glasovati in da je zato tudi
potrebno najti primerno osebo, ki se bo s tem soodila. Predlagalje, da se za dlana sveta imenuje g.
Petra Brantu5o, Sorlijeva ulica g, Rogatec, ki prav tako pozna problematiko in je tudi star5 otrolia, ki
Solo obiskuje.

G. BoZak pojasni, da pri imenovanju ni nujno, da ima predlagani kandidat tudi otroke v Soli in da je
neobremenjenost s problematiko lahko celo prednost kandidata. Po njegovem mnenju je g. Sturbej
korekten in vreden zaupanja, zato se mu zdi, da je primeren kandidat.

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je s 3 glasovi ZAin O PROTI sprejela naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja,-volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatec, da v Svet zavoda VF OS Rogatec, kot nadomestnega 6lana za preostanek rnandata
2016 - 2020, imenuje Antona Sturbeja, Ceste 73, Rogatec.

3. Razno

Pod todko razno ni bilo razorave.

Seja je bila zakljudena ob 18.35 uri

Viktor Bo2ak, l.r.
predsednik komisije
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ObCina Rogatec
KOMISUA ZA MANDATNA VPRASANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Pot k ribniku 4

3252 Rogatec
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Zadeva: Predlogi p llane ob,la_slqga qglgyneEe tqlesa obiinskeg: sveta Obiine Rogatec.
ODBORAZA MLADE

Spo5tovani,

na podlagi poziva za zbiranje predlogov za dlane obdasnega delovnega telesa Obdinskega sveta
obdine Rogatec-oDBoRA zA MLADE vam poiiljamo predloge stranke sD Rogatec:

1. Vodu5ek Brigita- kot obdinska svetnica
2. Ozvaldid Mateja
3, Jeric Peter
4. Kitak Barbara
5. KriZanec Leon
6. Rehar Leon

Hkrati predlagamo, da se zaradi specifidnosti odbora, Stevilo dlanov razSiri na 7 dlanoq od tega 3 dlani
obdinskega sveta in 4 drugi obdani.

Lep pozdrav,

Fredi Ferdec

Prejeto:
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Slovenska demokratska stranka
Obcinski odbor Rogatec
Lerchingerjeva ulica 6, 3252 Rogatec,
GSM: 031 669 731, 030 642 429
E-mail : predsednik@rogatec,sds.si
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lKomisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja
Fot k ribniku 4
3252 Rogatec

Predlogi za ilane obiasnega delovnega telesa Obdinskega sveta
Obiina Rogatec - Odbor za mlade

lO OO Sds Rogatec predlaga naslednje dlane:

Smit Mojca - predsednica odbora
Drofenik Valentina - 6lanica
BoZak Lara - clanica
Sekirnik Zan - dlan

tsoiok Viktor, predsedntk OO SDS Rogofec

Rogotec, 19.02,2019



MANDATNO VOLILNA KOMISIJA
Obdine Rogatec
Pot k Ribniku 4
3252 Rogatec

PREDLOG KANDIDATOV ZA CMTTC ODBORA ZA MLADE

OO NSi Rogatec predlaga Mandatno volilni komisiji Obdine Rogatec za dlane
komisije sledede dlane:

- g. Vilija Buk5ek Zahenberska cesta
- ga. AnaMari Tepe5 Pot k ribniku

Rogatec, 19.2.2019 Predsednik OO Nsi Rogatec
Slavko Pavlovit

tr-s's Obcinski oclltor.
Rogatec
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SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC

Datum: 20.02,20L9

ZADEVA: Predlogi za tlane obtasnega delovnega telesa Obiinskega sveta ObEine Rogatec - Odbora

za mlade

Predlogi Sveta krajevne skupnosti Rogatec za dlane obdasnega delovnega telesa Obdinskega sveta

Obdine Rogatec- Odbora za mlade so:

1. Leon Rehar

2. Tomai Mikolii

3, Mateja Ozvaldid

4. Maja Sturbej

Predsednica krajevne skupnosti Rogatec

Mateja Ozvaldid
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