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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 

PREDLOG 
 

Z A P I S N I K 
 
1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 8. decembra 2022,      
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 
Robert Antolič, Blaž Kramberger, Tomaž Mikolič, Andreja Novak, Velimir Novak, Jolanda 
Pavlovič, Slavko Pavlovič, Tomaž Plavčak, Anja Polajžer, Leon Rehar, Andrej Turk, Brigita 
Vodušek 
 
• predstavniki občinske uprave Občine Rogatec: 
Martin Mikolič, župan  
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I  
 
• ostali prisotni: 
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja 
Patricia Goručan, predsednica Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
 
DNEVNI RED 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev 2022 v 

Občini Rogatec  
3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov 

občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana  
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

 
G. Martin Mikolič je uvodoma pozdravil članice in člane občinskega sveta ter vse ostale prisotne, 
nato pa, v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Rogatec, vodenje seje prepustil 
najstarejšemu članu občinskega sveta, g. Velimirju Novaku. 
 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 
Predsedujoči, g. Velimir Novak, se je zahvalil za zaupanje vodenja 1. redne seje in vse prisotne 
lepo pozdravil. 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. 
 
 

2. POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ROGATEC O IZIDU LOKALNIH 
VOLITEV 2022 V OBČINI ROGATEC 

 
G. Novak, je besedo predal predsednici Občinske volilne komisije Občine Rogatec, ge. Patricii 
Goručan, ki je na kratko povzela poročilo, ki ga je na 6. redni seji, dne 22.11.2022, sprejela 
Občinska volilna komisija Občine Rogatec. Pri tem je izpostavila udeležbo, rezultate za župana in 
občinski svet ter dejstvo, da sta bila le dva člana občinskega sveta izvoljena po vrstnem redu, kot 
sta bila navedena na listi, ostali pa vsi na podlagi preferenčnih glasov. V zvezi s samo izvedbo 
volitev je omenila še, da je bil volilni odbor v Rogatcu, glede na velikost volišča in izkušnje iz 
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preteklih volitev, imenovan v sestavi 8 članov in dodala, da je smiselno, da ta praksa ostane tudi 
nadalje. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se je predsedujoči predsednici zahvalil za 
podano obrazložitev in na glasovanje dal predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o izidu lokalnih 
volitev 2022 v Občini Rogatec, ki so bile dne 20. novembra 2022. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji  

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o izidu lokalnih volitev 2022 v 
Občini Rogatec, ki so bile dne 20. novembra 2022.  
 
 

3. IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE ZA PRIPRAVO PREDLOGA POTRDITVE 
MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 

 
G. Novak je člane občinskega sveta pozval k podaji predlogov kandidatov za člane tričlanske 
Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Pojasnil 
je, da omenjeni komisiji preneha mandat na tej seji in sicer po potrditvi mandatov članom 
občinskega sveta in ugotovitvi izvolitve župana občine. Ker predlogov ni bilo, je g. Novak 
oblikoval predlog v sestavi Blaž Kramberger, kot predsednik, in članici Andreja Novak in Anja 
Polajžer, ter ga dal na glasovanje. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
1. V tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana se imenujejo 
 -  Blaž Kramberger - predsednik 
 -  Andreja Novak - članica 
 -  Anja Polajžer - članica 
 
2. Komisiji preneha mandat, ko občinski svet potrdi mandate članov občinskega sveta in 
ugotovi izvolitev župana. 
 
Predsedujoči, g. Novak, je, za namen priprave poročila mandatne komisije, predlagal 5 minutni 
odmor. 
 

 

4. POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA 

 
G. Novak je besedo predal g. Blažu Krambergerju, predsedniku Komisije za potrditev mandatov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je podal poročilo o potrditvi mandatov članov 
občinskega sveta. Povedal je, da je komisija na podlagi pregleda poročila občinske volilne 
komisije o izidu lokalnih volitev 2022 ter potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta ugotovila, da 
so bili za člane Občinskega sveta Občine Rogatec izvoljeni: Robert Antolič, Blaž Kramberger, 
Tomaž Mikolič, Andreja Novak, Velimir Novak, Jolanda Pavlovič, Slavko Pavlovič, Tomaž 
Plavčak, Anja Polajžer, Leon Rehar, Andrej Turk in Brigita Vodušek. Predsednik komisije je 
zaključil, da komisija, 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. Novak 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. Robert Antolič, roj. 16. 7. 1989, stan. Steklarska ulica 23, Rogatec 
2. Blaž Kramberger, roj. 23. 4. 1988, stan. Trg 2, Rogatec 
3. Tomaž Mikolič, roj. 20. 7. 1991, stan. Steklarska ulica 16, Rogatec 
4. Andreja Novak, roj. 4. 6. 1967, stan. Log 30, Rogatec 
5. Velimir Novak, roj. 3. 6. 1958, stan. Slomškova ulica 28, Rogatec 
6. Jolanda Pavlovič, roj.  1. 2. 1967, stan. Log 63, Rogatec 
7. Slavko Pavlovič, roj. 22. 12. 1964, stan. Log 63, Rogatec 
8. Tomaž Plavčak, roj. 23. 3. 1998, stan. Tlake 9, Rogatec 
9. Anja Polajžer, roj. 21. 1. 1993, stan. Trške gorce 1, Rogatec 
10. Leon Rehar, roj. 9. 8. 1994, stan. Celjska cesta 51, Rogatec 
11. Andrej Turk, roj. 20. 8. 1981, stan. Tlake 5b, Rogatec in  
12. Brigita Vodušek, roj. 28. 4. 1978, stan. Žahenberc 40a, Rogatec 

 
 

5. POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 

 
G. Novak je besedo ponovno predal predsedniku Komisije za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, g. Blažu Krambergerju, ki je podal poročilo o 
ugotovitvi izvolitve župana Občine Rogatec. Povedal je, da je komisija na podlagi pregleda 
poročila občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev 2022 ter potrdila o izvolitvi župana, 
ugotovila, da je bil za župana Občine Rogatec izvoljen g. Martin Mikolič. Predsednik komisije je 
zaključil, da komisija, v skladu z ugotovljenim, predlaga občinskemu svetu potrditev ugotovitve 
izvolitve Martina Mikoliča za župana Občine Rogatec.   
 
V skladu s podanim poročilom je dal g. Novak 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.  
 
 

6. IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
G. Novak 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 sestanku izvoljenih predstavnikov kandidatnih list je bilo 
dogovorjeno, da se v komisiji zagotovi zastopanost političnih strank glede na rezultat volitev. 
Podan je bil predlog, da ima na tej podlagi NSi v komisiji dva člana, SD, SDS in LISTA ZA 
RAZVOJ ROGATCA pa po enega člana. Pisni predlog o taki sestavi je bil posredovan pred 
začetkom konstitutivne seje, v katerem se za člane komisije predlagajo:  
1. Slavko Pavlovic, kot predsednik, in kot člani: 
2. Velimir Novak 
3. Brigita Vodušek 
4. Robert Antolič in 
5. Leon Rehar 

 
Člane sveta je pozval, da podajo morebitne druge pisne oz. ustne predloge za imenovanje članov 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.   
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Ga. Anja Polajžer je podala predlog, da se članstvo v komisiji razdeli tako, da se v predmetno 
komisijo imenuje tudi predstavnik liste Oživimo Rogatec - #ozivimorogatec, saj gre za pomembno 
komisijo, za katero bi bilo prav, da je v njej zastopan po en predstavnik izmed vseh političnih 
strank in list v občinskem svetu. Dodala je, da se strinja, da je g. Slavko Pavlovič predsednik 
komisije, predlagani član g. Velimir Novak pa se posledično zamenja s članom liste Oživimo 
Rogatec - #ozivimorogatec, torej njo. 
 
G. Novak je odprl razpravo glede predlogov, v katero se ni vključil nihče. Na glasovanje je dal 
predlog sklepa, prejet pred pričetkom seje v pisni obliki, in sicer, da se v Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo, imenujejo Slavko Pavlovič, kot 
predsednik, ter člani Velimir Novak, Brigita Vodušek, Robert Antolič in Leon Rehar. Z 11 glasovi 
ZA in 1 PROTI je bil sprejet naslednji  
 

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

1. Slavko Pavlovič - predsednik 
2. Velimir Novak - član 
3. Brigita Vodušek - članica 
4. Robert Antolič - član 
5. Leon Rehar - član 

 
G. Novak je pojasnil, da, ker v pristojnost Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sodi čimprejšnja priprava predlogov za oblikovanje odborov in komisij občinskega sveta ter 
nadzornega odbora občine, se slednjo poziva, da v ustaljenem roku treh tednov pridobi predloge 
kandidatov. Obenem je, glede na v preteklem mandatu sprejeti sklep o imenovanju Odbora za 
mlade, smiselno, da komisija  pozove tudi k podaji predlogov za to občasno delovno telo, ki bo 
tako lahko ponovno ustanovljeno in imenovano že na prihodnji seji.  
 
Glede slednjega je g. Robert Antolič zaprosil, da se predloge zbira najmanj do polovice meseca 
januarja. Ga. Maja Kampoš Čuček je pojasnila, da je glede na naslednjo predvideno sejo 
Občinskega sveta Občine Rogatec v začetku meseca januarja, do katere mora komisija že imeti 
oblikovane predloge sestave delovnih teles in nadzornega odbora, predloge kandidatov za člane 
le-teh potrebno zbrati prej. Pobudi za daljši rok se je pridružil tudi g. Andrej Turk. 
 
G. Novak je s tem 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 
na kratko nagovoril. 
 
Seja je bila končana ob 17.45 uri.  
 
Številka:  
Datum:                                                                                    
 
Zapisnik sestavila:  
Maja Kampoš Čuček                                                                          Predsedujoči 
 Velimir Novak 
 
 
 
 
 
 


