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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                           
Občinski svet                                                                                                               

    
    

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
 

4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v ponedeljek,  
2. septembra 2013, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Rogatec  

 
 
Prisotni: 
 
• člani občinskega sveta:  
Jelka Bilušić, Irena Kitak, Vincenc Bele, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec,  
Martin Korez, Anton Polajžar ml., Viljem Prevolšek, Zvonko Vražić 
 
• predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Maja Kampoš, svetovalka II 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 
• ostali prisotni: 
Sergeja Javornik, predstavnica medijev javnega obveščanja 
 
• odsotna člana občinskega sveta: Velimir Novak, Anton Roškar 
 
G. Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, je uvodoma pozdravil vse prisotne, ter 
ugotovil, da so od članov občinskega sveta odsotni g. Velimir Novak, g. Anton Roškar 
ter g. Viktor Božak. G. Novak in g. Roškar sta svojo odsotnost opravičila, g. Božak pa 
je sporočil, da bo nekoliko zamudil. Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal 
g. Mikolič v obravnavo predlog dnevnega reda, h kateremu člani občinskega sveta 
niso izrazili pripomb. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2013  
2. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Knjižnice Rogaška 

Slatina  
3. Mnenje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Ljudska 

univerza Rogaška Slatina  
4. Razno  
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1. PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 
2013  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je podal predlog podelitve priznanj 
Občine Rogatec v letu 2013, ki so ga člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, na osnovi podanih predlogov na razpis o podelitvi priznanj Občine 
Rogatec v letu 2013, oblikovali na 12. redni seji, dne 27.8.2013. Komisija je 
predlagala, da se plaketa Občine Rogatec podeli ge. Ruži Čobić, stan. Celjska cesta 
70, Rogatec, da se priznanje Občine Rogatec podeli ge. Nataši Novak, stan. 
Maistrova ulica 8, Rogatec ter da se denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 600,00 
EUR, podeli Društvu kmečkih žena Sv. Rok. G. Bukšek je dodal, da so podrobne 
utemeljitve k predlogom za podelitev priznanj navedene v zapisniku seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki je dejal, da bo 
podani predlog podprl, nato pa je predlagal spremembo 4. c člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Rogatec, ki določa kriterije za odvzem podeljenega 
naziva častni občan. Predlagal je, da se v vsebino predmetnega člena,  kot kriterij za 
odvzem podeljenega naziva častni občan, doda moralna odgovornost. Kot argument 
je navedel situacijo, v kateri se je znašel naš častni občan dr. Anton Stres. V tem 
primeru na osnovi vsebine sedanjega odloka ne moremo razpravljati o podeljenem 
oz. o odvzemu naziva, zato bi po njegovem mnenju morali v odlok vključiti tudi 
moralno odgovornost.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v letu 2013 plaketa Občine Rogatec 
podeli ge. Ruži Čobić, stan. Celjska cesta 70, Rogatec, da se priznanje Občine 
Rogatec podeli ge. Nataši Novak, stan. Maistrova ulica 8, Rogatec ter da se denarna 
nagrada Občine Rogatec, v višini 600,00 EUR, podeli Društvu kmečkih žena Sv. Rok. 
Z 8 glasovi ZA je bil v prisotnosti devetih članov sveta sprejet naslednji  
 

SKLEP 

I. 

PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2013 podeli ge. Ruži Čobić, stan. Celjska 
cesta 70, Rogatec. 

II. 

PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2013 podeli ge. Nataši Novak, stan. 
Maistrova ulica 8, Rogatec. 

III. 

DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, se v letu 2013 
podeli Društvu kmečkih žena Sv. Rok. 
 
Ob 17.09 uri je na sejo prispel g. Viktor Božak. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA KNJIŽNICE 
ROGAŠKA SLATINA  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 12. redni seji pripravila predlog za 
imenovanje člana Sveta zavoda Knjižnica Rogaška Slatina. Komisija predlaga, da se v 
Svet zavoda Knjižnica Rogaška Slatina, kot predstavnica Občine Rogatec, za 
mandatno obdobje 2013-2018, imenuje ga. Agica Kunstek, stan. Žahenberc 61, 
Rogatec.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal predlagani sklep na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec imenuje v Svet zavoda Knjižnice Rogaška 
Slatina, kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, Agico Kunstek, 
stan. Žahenberc 61, Rogatec, za mandatno obdobje 2013-2018.  
 
 
3. MNENJE USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA  

G. Mikolič je besedo ponovno predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na isti seji obravnavala zaprosilo Sveta 
zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina za podajo mnenja o kandidatu za direktorja 
JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina. Na razpis za delovno mesto direktorja sta se  
prijavili dve kandidatki, od katerih je pogoje izpolnjevala le ga. Lidija Sovinc. Po 
proučitvi predložene dokumentacije Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da poda pozitivno mnenje k 
imenovanju Lidije Sovinc, stan. Mala Pristava 4 d, Šmarje pri Jelšah, za direktorico 
javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina. 

G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal predlagani sklep na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec daje pozitivno mnenje k imenovanju 
kandidatke Lidije Sovinc, stan. Mala Pristava 4 d, Šmarje pri Jelšah, za 
direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, za mandat 
petih let. 
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4. RAZNO  
 
G. Mikolič je člane občinskega sveta seznanil s težavami, ki se v zadnjih letih 
pojavljajo v zvezi s financiranjem Muzeja na prostem Rogatec s strani Ministrstva za 
kulturo. Na osnovi večkratnih razgovorov in usklajevanj z Ministrstvom za kulturo ima 
zavod vso potrebno dokumentacijo kot tudi ustrezen kader, da bi se lahko Muzej na 
prostem Rogatec vpisal v razvid muzejev Republike Slovenije. Da se notranja 
organizacija zapiše še v odloku, pa je bila dodatna zahteva Ministrstva za kulturo, 
pogojena z ureditvijo statusa Muzeja na prostem Rogatec oziroma vpisa v razvid 
muzejev Republike Slovenije, vsled katere mora biti Muzej na prostem Rogatec 
samostojna organizacijska enota z ustrezno kadrovsko, vsebinsko in finančno 
strukturo znotraj obstoječega zavoda. Tako je pripravljen predlog Odloka o 
spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in 
razvoj Občine Rogatec, katerega obravnava se predlaga po skrajšanem postopku.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec 
obravnava po skrajšanem postopku. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 
Rogatec po skrajšanem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec v 1. in 2. 
obravnavi. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 
Rogatec v 1. in 2. obravnavi. 
 
G. Mikolič je pojasnil, da je energetska sanacija OŠ Rogatec zaključena. Pri končnem 
obračunu opravljenih del je prišlo do odstopanj zaradi spremembe stopnje DDV-ja ter 
izvedbe novih kanalizacijskih elementov za kable v vseh učilnicah (cca 4.200,00 
EUR). Dejal je tudi, da bi bilo potrebno, v sklopu izgradnje obvoznice, primerno 
urediti tudi krožišče, kar je prav tako strošek občine, kot tudi nekatera dela na 
cestno-komunalni infrastrukturi. G. Mikolič je predlagal, da bi k obstoječi splošni 
proračunski rezervaciji, iz katere se lahko črpajo sredstva za nepredvidene namene, 
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, oz. niso zagotovljena v zadostnem 
obsegu (cca 8.000,00 EUR), dodali še 10.000,00 EUR iz postavke »Izgradnja 
otroškega igrišča v coni C3«, ki ga, glede na terminski plan dokončanja obvoznice, v 
letošnjem letu ne bo možno izvesti. Glede na to, da bodo posamezne prej omenjene 
kot tudi novo nastale obveznosti iz sredstev splošne proračunske rezervacije, višje od 
1.000,00 EUR, mora o tem odločati občinski svet. Iz finančnih sredstev splošne 
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proračunske rezervacije v skupni višini 18.000,00 EUR bi se tako, zraven ostalih 
nepredvidenih obveznosti, sredstva namenila za dokončno poplačilo del na projektu 
energetska sanacija OŠ Rogatec ter za potrebno urejanje cestno-komunalne 
infrastrukture.    
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev v splošno 
proračunsko rezervacijo  za  dokončno poplačilo del na projektu energetska sanacija 
OŠ Rogatec ter za potrebno urejanje cestno-komunalne infrastrukture. Z 10 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV 
 

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013 

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 
431661 – Izgradnja otroških igrišč 
                                                                   
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4204 01 Novogradnje 10.000,00 
   
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 10.000,00 
 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 

 
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   
 
442310 – Splošna proračunska rezervacija 
 
B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 
   
_  _  _  _  _  _ - ………..…………………………………………..………………………….  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4090 00 Splošna proračunska rezervacija 10.000,00 
   

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 
10.000,00 

 
 
G. Zvonka Vražića je zanimala rešitev glede objekta »stare kmetijske zadruge« v 
neposredni bližini trgovine Jager v Rogatcu, ki zaradi razpadajočega stanja kvari  
izgled tega območja.  
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G. Mikolič je pojasnil, da je bil v sklopu projekta izgradnje trgovskega centra Jager, 
pri katerem je sodeloval tudi sam, aktualen tudi odkup predmetnega objekta, vendar 
Jager objekta zaradi previsoke cene takratnih lastnikov ni odkupil. Objekt,  v katerem  
bi se naj izvajala gostinska dejavnost z možnostjo nočitev, so nato odkupili Majceniči, 
za navedeni projekt pa je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Celotna zadeva pa 
po informacijah, ki jih ima g. Mikolič, miruje zaradi nesoglasij med Majceniči, 
Novakom in Jugom (lastnikom »stavbe Zupanc«), ki se ne morejo dogovoriti o 
določenih ključnih zadevah (npr. o parkiriščih pri poslovnih objektih). G. Mikolič je 
poudaril, da občina na zadevo nima direktnega vpliva, vendar pa sam, kolikor je 
možno, pri reševanju predmetne zadeve sodeluje. Tudi sam se strinja, da bo to in 
širše območje z izgradnjo nove obvoznice lepo urejeno, ter da je zares škoda, da ta 
objekt v takšnem stanju. Izrazil je upanje, da se bo to čim prej uredilo.       
 
G. Mikolič je člane občinskega sveta ter ostale prisotne povabil na prireditve ob 
občinskem prazniku, še posebej na osrednjo prireditev ob prazniku Občine Rogatec 
dne 7. septembra 2013, ko bodo letošnjim dobitnikom podeljena občinska priznanja.      
 
Seja je bila končana ob 17.30 uri. 
 
Številka:  0070-0008/2013-14/2 
Datum:  14.11.2013 
 
 
Zapisala:                                                             Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
Rosana Ozvaldič                                      ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


