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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Občinski svet                                                                                                            

  

      

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v sredo, 24. aprila 2019, ob 17. 

uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 
 

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

 

 predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan  
Katja Mlaker, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Vlado Pušaver, predsednik Sveta KS Donačka Gora 
Sebastjan Artič, Peter Brantuša, zainteresirana javnost 
Andreja Kos, Snežana Prebil, predstavnici medijev javnega obveščanja 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da je 
od članov občinskega sveta odsotna ga. Mojca Šmit, ki je pred sejo sporočila, da bo nekoliko 
zamudila. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, nato pa dal v obravnavo predlog 
dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ter odprl razpravo, v katero se 
ni vključil nihče od članov občinskega sveta.   
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
  
DNEVNI RED  
 

1. Mnenje k izbiri  kandidata za ravnatelja VIZ OŠ Rogatec   
2. Razno  
 

1. MNENJE K IZBIRI KANDIDATA ZA RAVNATELJA VIZ OŠ ROGATEC 

 
Glede na to, da je član občinskega sveta g. Viljem Prevolšek eden od obravnavanih kandidatov, 
ki se potegujejo za mesto ravnatelja VIZ OŠ Rogatec, ga je g. Mikolič pred nadaljevanjem seje 
prosil, da se, zaradi nasprotja interesov, v skladu z določbami Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije, kot član Občinskega sveta Občine Rogatec izloči in ne prisostvuje 
obravnavi 1. točke dnevnega reda.  
G. Viljem Prevolšek je zapustil dvorano. 
 
Člani občinskega sveta so na mizo prejeli dodatno gradivo k 1. točki dnevnega reda, t. j. k Mnenju 
o izbiri kandidata za ravnatelja VIZ OŠ Rogatec, in sicer zapisnik 3. seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, z dne 23.4.2019, ter predlog mnenja ustanovitelja k imenovanju 
ravnateljice VIZ OŠ Rogatec. G. Mikolič je ob 17.04 uri odredil 5 minutni odmor, da so se lahko 
člani občinskega sveta seznanili z vsebino dodatno prejetega gradiva.  
Ob 17.05 uri je na sejo prispela ga. Mojca Šmit.  
 
Seja se je nadaljevala ob 17.09 uri. G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je v nadaljevanju podal poročilo s 3. 
seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. G. Božak je povedal, da so se člani 
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komisije sestali 23.4.2019, torej včeraj. Pojasnil je, da je bilo vabilo na sejo, kot članu Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poslano tudi g. Viljemu Prevolšku, s pojasnilom, da 
se je, kot eden izmed kandidatov za ravnatelja, zaradi nasprotja interesov, v skladu z določbami 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kot član Občinskega sveta Občine Rogatec in 
član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dolžan izločiti iz postopka obravnave 
1. točke dnevnega reda. G. Viljem Prevolšek je bil na sejo povabljen kot kandidat za ravnatelja 
VIZ OŠ Rogatec, da se mu, kot ostalim kandidatom, omogoči možnost predstavitve svojega 
programa vodenja zavoda, vendar je g. Prevolšek po elektronski pošti poslal obvestilo, da se seje 
oziroma predstavitve ne bo udeležil, in da želi, da njegovo vlogo, s katero se poteguje za 6. 
mandat ravnatelja VIZ OŠ Rogatec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
enakovredno obravnava. G. Božak je dejal, da je komisija v zvezi s slednjim sprejela sklep, da 
ugotavlja, da se g. Viljem Prevolšek ni udeležil seje, na katero je bil vabljen, da se predstavi kot 
kandidat za ravnatelja, ter da se bo pri oblikovanju mnenja k izbiri kandidata za ravnatelja VIZ OŠ 
Rogatec njegova prijava na razpisano delovno mesto ravnatelja upoštevala. 
Nadalje je g. Božak pojasnil, da so se članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predstavili kandidati za ravnatelja, posamično po vrstnem redu, kot so bili vabljeni. 
Tako so se zapored predstavili g. Gorazd Šket, ga. Alenka Virant in ga. Vesna Drofenik Jerič. 
Vsak kandidat je imel za predstavitev programa na voljo 15 minut, dodatnih 5 minut pa je bilo 
namenjenih za vprašanja s strani članov komisije. G. Božak je poudaril, da so člani komisije 
menili, da so bile predstavitve vseh treh kandidatov zelo dobre. Vsi trije kandidati so najprej 
predstavili svoje izkušnje in ob pomoči programa Power Point podrobneje predstavili svoj 
program vodenja šole, ki so ga priložili k prijavi na razpis, nato pa so odgovorili na zastavljena 
vprašanja članov komisije. V nadaljevanju je g. Božak na kratko povzel predstavitve vseh treh 
kandidatov, ki so obširneje navedene v zapisniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Kot četrto po vrsti je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
obravnavala vlogo g. Viljema Prevolška. G. Božak je dejal, da so se člani komisije nesporno 
strinjali z dejstvom, da je pod vodstvom g. Viljema Prevolška VIZ OŠ Rogatec, tudi nosilec 9-
letnega osnovnošolskega programa, v preteklih letih zelo kvalitetno deloval ter naredil velik korak 
naprej, res pa je, da so v zadnjih petih letih zadeve v zavodu ušle malo predaleč.   
V nadaljevanju seje so člani komisije sprejeli sklep, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na podlagi pisnih vlog kandidatov in njihove osebne predstavitve izmed štirih 
prijavljenih kandidatov za ravnatelja izbere enega kandidata, ki mu poda pozitivno mnenje in ga 
predlaga v sprejem občinskemu svetu. 
Nato so člani komisije razpravljali o vseh štirih kandidatih za ravnatelja in po razpravi o prednostih 
in morebitnih pomislekih glede vsakega posameznega kandidata je vsak od članov komisije 
predlagal kandidata, ki naj se mu poda pozitivno mnenje. Trije člani komisije so predlagali, da se 
pozitivno mnenje poda ge. Alenki Virant, en član komisije pa je predlagal, da se le to poda ge. 
Vesni Drofenik Jerič. Tako je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela 
sklep, da predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da poda pozitivno mnenje k imenovanju 
kandidatke ge. Alenke Virant za ravnateljico VIZ OŠ Rogatec.  
G. Božak je dodal, da je komisija svojo odločitev o predlogu za podajo pozitivnega mnenja k 
imenovanju ge. Alenke Virant za ravnateljico VIZ OŠ Rogatec dodatno utemeljila s tem, da ima 
ga. Virant dolgoletne delovne izkušnje v šolstvu in izkazuje širše poznavanje področja vzgoje in 
izobraževanja. Predstavila je jasno vizijo in strategijo vodenja VIZ OŠ Rogatec s konkretnim 
programom, ki je izoblikovan na potrebah in izzivih za v prihodnje in resnično željo po 
sodelovanju.  
 

G. Mikolič je odprl razpravo glede podanega predloga.  
 
Ga. Irena Kitak je dejala, da jo je ga. Alenka Virant s svojo pisno predstavitvijo navdušila. Pozna 
jo kot srčno osebo in sposobno profesorico, ki je med dijaki, katerim zna odlično predajati svoje 
znanje, zelo priljubljena in cenjena. Ga. Kitak je menila, da bi bila podaja pozitivnega mnenja k 
imenovanju ge. Alenke Virant za ravnateljico VIZ OŠ Rogatec dobra odločitev, ki bi Rogatcu oz. 
naši občini prinesla veliko dobrih sprememb.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da Občinski svet Občine Rogatec podaja pozitivno 
mnenje k imenovanju ge. Alenke Virant za ravnateljico VIZ OŠ Rogatec. Z 11 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji  
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SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec podaja pozitivno mnenje k imenovanju ge. Alenke Virant za 
ravnateljico VIZ OŠ Rogatec.  

 
 

2. RAZNO  

 
G. Fredija Ferčeca je zanimalo, ali je ravnatelj VIZ OŠ Rogatec na občinsko upravo že poslal 
zahtevano kreditno pogodbo. V kolikor tega še vedno ni storil, je g. Ferčec ponovno predlagal, da 
občinski svet sprejeme ustrezen sklep, s katerim bo ravnatelju naložil, da navedeno stori.  
G. Mikolič je dejal, da ravnatelj predmetne pogodbe še ni posredoval, hkrati pa pojasnil, da se 
danes, glede na to, da je seja izredna, in na dnevnem redu ni pobud in vprašanj, ostali sklepi ne 
sprejemajo, tako da bo s predlogom potrebno počakati do naslednje redne seje občinskega 
sveta.   
 
Ob 17.25 uri se je v dvorano vrnil g. Viljem Prevolšek.  
 
Ga. Brigita Vodušek je povedala, da so, na osnovi skupnih pogovorov, slatinski hoteli 
zainteresirani za sodelovanje z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in želijo v svoje 
programe vključiti tudi občino Rogatec ter našo kulturno dediščino. Dejala je, da bi želela 
izkoristiti priložnost, in povedati, da je bila obveščena, da hoteli, kljub dogovoru, osnutka in 
podrobnega programa zavoda še vedno niso prejeli, zato je apelirala na zavod, da zadevo čim 
prej uredijo.   
G. Vili Bukšek, direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, je dejal, da so bili programi, 
kolikor je seznanjen, že odposlani, bo pa zadevo vseeno preveril, v nadaljevanju pa je omenil tudi 
težave glede prevoza turistov v našo občino zaradi okvare obeh cestnih turističnih vlakcev.  
 
Seja je bila končana ob 17.28 uri.  
 
Številka: 0070-0005/2019-18                                                   
Datum: 18.6.2019 
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič                                           Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.   

          ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 

 


