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- nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec, 

- nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec in  
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POROČEVALEC:          Viktor Božak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
 
 
PREDLOGI SKLEPOV: 

I.   
 
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Aleksandri Tudja, zaradi odstopa, 
prenehal mandat članice Nadzornega odbora Občine Rogatec. 
 
Občinski svet Občine Rogatec v Nadzorni odbor Občine Rogatec, kot nadomestno 
članico v mandatnem obdobju 2018 – 2022, imenuje Majo Šturbej. 
 
II.  
 
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Antonu Šturbeju, zaradi odstopa, 
prenehal mandat člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec. 
 
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot nadomestnega 
člana v mandatnem obdobju 2020 – 2024, imenuje Iztoka Artiča. 



 

 
 
III.  
 
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, kot 
predstavnika Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2021 
-2025,  imenuje Damjana Boštjančiča. 
 
 
 
 
                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 
- obrazložitev 
- zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 10. 6. 

2021(priložen k 3. točki dnevnega reda) 
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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGATEC 

 
 
Zadeva:  Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec, 

nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec in člana Sveta zavoda VIZ III. 
OŠ Rogaška Slatina 

 
 

I. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec 
 
Dne 3. 6. 2021 je podala odstopno izjavo, z mesta članice Nadzornega odbora Občine Rogatec, ga. 
Aleksandra Tudja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 4. 6. 2021 izdala 
poziv k podaji predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana navedenega organa, za 
preostanek mandatnega obdobja 2018-2022.  
 
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:  

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  

 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,  

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih 
organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih 
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
 
V skladu z določilom 35. člena Statuta Občina Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je lahko za člana 
Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, imenovan 
občan, ki ima najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega 
ali pravnega področja. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, 
podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, uslužbenci občinske uprave ter člani 
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so 
uporabniki občinskih proračunskih sredstev. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 8. redni seji, dne 10. 6. 2021, na 
podlagi prejetega predloga Občinskega odbora NSi Rogatec, pripravila predlog sklepa, da se za 
nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2018 – 2022, 
imenuje Maja Šturbej. 
 

II. Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec 
 
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec je bil konstituiran dne 26. 11. 2020, za mandatno obdobje 4 let, v 
naslednji sestavi: Vesna Zidar Antlej, Marta Butolen, Olga Cesarec, Lea Gregurec, Franc Gobec, Fredi 
Ferčec, Peter Brantuša, Karmen Ferčec, Lavra Gregorčič, Velimir Novak in Anton Šturbej. G. Šturbej, 
imenovan kot predstavnik ustanoviteljice Občine Rogatec, je dne 23. 5. 2021 podal odstopno izjavo. 
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V skladu z določilom 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01, 89/04, 46/07, 107/08, 17/10, 72/10; v nadaljnjem 
besedilu: Odlok) je za člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnika ustanovitelja, lahko 
imenovana oseba izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih 
naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega okoliša. Ista oseba je lahko izvoljena oziroma 
imenovana za člana le dvakrat zaporedoma. V preteklem mandatu so bili, kot predstavniki oziroma 
nadomestni predstavniki ustanoviteljice, imenovani Lavra Gregorčič, Iztok Artič in Anton Šturbej. 
Slednji v predhodnem mandatu, to je v obdobju od leta 2012 do leta 2016, niso bili člani sveta zavoda. 
 
Naloge sveta zavoda določa 17. člen Odloka in so sledeče: 

– imenuje in razrešuje ravnatelja s tajnim glasovanjem,  
– sprejema program razvoja zavoda,  
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,  
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,  
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,  
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka,  
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega 

razmerja,  
– odločba o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,  
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt 

zavoda,  
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,  
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,  
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,  
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,  
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,  
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,  
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih 

administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,  
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 8. redni seji, dne 10. 6. 2021, na 
podlagi prejetega predloga Občinskega odbora SD Rogatec, pripravila predlog sklepa, da se za 
nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, v mandatnem obdobju 2021 – 2025, imenuje 
Iztok Artič. 
 
 

III. Imenovanje člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 
 
 
Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina nas je občine ustanoviteljice, dne 12. 3. 2021, pozval k 
imenovanju novih članov za prihodnje štiriletno mandatno obdobje. 
 
Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/97, 
22/00, 41/08, 116/08, 49/10 in 69/15; v nadaljevanju: Odlok) še naslednje pristojnosti: 

– sprejema pravila in druge splošne akte šole, 
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune, 
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole, 
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev, 
– odloča o najemanju kreditov, 
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge. 

 
V skladu z 10. členom Odloka imenujejo občinski sveti občin: 

 Rogaška Slatina enega predstavnika; 

 Šmarje pri Jelšah in Rogatec, skupaj enega predstavnika; 

 Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, skupaj enega predstavnika. 
Občine, ki imajo skupnega predstavnika, ga imenujejo vsaka za eno mandatno obdobje.  



 

 
Kot predstavnica Občine Rogatec in Občine Šmarje pri Jelšah, v iztekajočem se mandatu, je bila na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Rogatec 
sprva imenovana Barbara Korez, po njenem odstopu v marcu 2019, pa Jožica Žolgar. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na 8. redni seji, dne 10. 6. 2021, 
seznanila s sklepom Občine Šmarje pri Jelšah, da se v Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 
imenuje Damjan Boštjančič. Soglasno je sprejela sklep, da slednjega predlaga Občinskemu svetu 
Občine Rogatec v imenovanje. 
 
 
Pripravila:  
Maja Kampoš Čuček, l.r. 
višja svetovalka I 

 


