
Svet Krajevne skupnosti Rogatec

Pot k ribniku 4

3252 Rogatec

Datum: L 4.2Ot6

Prisotni ilani KS Rogatec:

Odsotni ilani KS Rogotec:
Odsotni ostoli:

Melita Kitak, Bojan Kriian, Milan Podhra5ki, Julijan Rebid, Du5an

Kitak, Oset Marjan, Suzana Zalezina, Aleksandra Tudja (1926)

lztok Artii
podiupan, g. Anton Roikar

ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Rogatec,

kije bila v sredo, 30. 3. 2Ot6, ob 18.30 v vetnamenski dvorani v Rogatcu

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Rogatec z dne 9. L2.2Ot5
Z. eistilna akcija v Rogatcu

3. Razno

Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Rogatec Suzana Talezina je pozdravila dlane Sveta KS

Rogatec in ugotovila prisotnost. Prisotni so sklepdni (od 9 6lanov KS prisotnih 7). Povedala je,
da sta se opraviiila Aleksandra Tudja in podiupan, g. Anton Ro5kar.

Predsednica je dlane sveta KS vpraiala, ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom 6. seje.
Ker ni bilo pripomb nanj, je predlagala potrditev dnevnega reda 6. redne seje. Vsi prisotni (7
dlanov) so glasovali ZA.

Sklep 6/1: Svet Krajevne skupnosti Rogatecje sprejel sklep, da je dnevni red 6. redne
seje Sveta KS Rogatec z dne 30. 3. 2016 soglasno potrjen. Vsi prisotni so
glasovali ZA (7 ilanov).

K 7. toiki:
Suzana Talezina, predsednica Sveta KS Rogatec, je prebrala 1. todko dnevnega reda in odprla
razpravo. V zapisniku sta pod todko Razno zapisani vpraianji glede novoletne razsvetljave -
ZMAJA in ovire na kriZiSfu Slom5kove in ObrtniSke ulice. Povedala je, da je o omenjenem
govorila z g. Zupanom, Ta je rekel, da bo na omenjeno kriZi5de poslal obiinskega inSpektorja,
da preveri, kaj se lahko naredi, kar se pa tide novoletne razsvetljave, pa je rekel, da se bo
poskusil dogovoriti z g. Ro5karjem, da bi le-tega (novega) dali narediti, saj je stari dotrajan,



Prisotni vpraianj vzvezi z zapisnikom niso imeli, zato je predlagala potrditevzapisnika 5. seje
z dne 9. L2.20t5. Vsi prisotni (7 dlanov) so glasovali ZA.

Sklep 6/2: Svet Krajevne skupnosti Rogatec je sprejel sklep, da je zapisnik 5. redne
seje Sveta KS Rogatec z dne 9. L2. 2015 soglasno potrjen. Vsi prisotni so
glasovali ZA (7 ilanov).

K 2. toiki:
Predsednica Sveta KS Rogatec je prisotne seznanila s; podrobnostmi distilne akcije, ki bo v
Rogatcu v soboto, 9. 4.2016. Povedala je, da:

- bo zadetek distilne akcije ob 8.00, zbor sodelujodih bo na ploSdadi Kulturnega doma
Rogatec,

- bo zakljudek akcije ob 13.00, prav tako pri Kulturnem domu, kjer bo za sodelujode
malica,

- se v primeru slabega vremena distilna akcija prestavi za teden dni,
- je na obdini dvignila vredko z rokavicami in vredami za smeti in da se bodo le-te

razdelile v soboto zjutraj,
- je poklicala predsednike druStev v Rogatcu in jih vpraiala, ali se nameravajo njihovi

dlani akcije udeleZiti,
- so zaenkrat potrdili sodelovanje v akciji ilani Konjeni5kega druitva, RibiSkega druStva,

gasilci, druStvo Zena in dlani KS-a,

- bo smeti v Tuncovec odvaZal g. lvo Kunstek in
- da bodo zbirna mesta za smeti na parkiriSdu pri KonjeniSkem klubu, na ielezni5ki

postaji in priJutriSi - zadetek pobiranja ob 11.00 (v Tuncovcu delajo do 13.00).

S dlani se je 5e dogovorila, da bo poklicala g. Roikarja in mu narodila, da poklide g. Jutri5o in
na Zp Rogatec ter se dogovori o moinosti za odlagalna mesta na njihovem terenu. Du5ana
Kitaka je prosila, da poklide predsednika Dru5tva vinogradnikov in ga vpra5a, ali bi druitvo
prispevalo nekaj pijade, prav tako pa da se z lvom Kunstekom dogovori o odvozu smeti.

Vsi prisotni so se strinjali, da bi bilo priporodljivo, da bi Obdina Rogatec naslednjiteden, nekaj
dni pred distilno akcijo, po gospodinjstvih poslala A5 letake o distilni akciji. Ze res, da je bilo
to objavljeno v napovedniku prireditev in dogodkov v Obdini Rogatec, kljub temu pa, de
Zelimo, da k distilni akciji pristopi dim ved ljudi, jih je potrebno nekaj dni pred tem 5e malce
opomniti. Ta predlog bo predsednica posredovala na obdino.

K 3. todki:
Predsednica Sveta KS Rogatec je pod todko Razno prisotne vpraiala, ali imajo kakSen
predlog, vpraSanje ali pobudo.
elani sveta so predlagali naslednje predloge:

- KriiiSie pri Zavr5kem je potrebno osvetliti, saj je v temi.
- Na poti iz Trga proti kriiiSiu oz. spomeniku NOB je zelo slaba razsvetljava -

predlagamo postavitev dodatnih luii.
- Na kriii5iu - cesti v Hofmanovo ulico in pri Floor Caffeju je potrebno urediti

prehode za peSce, sajjih sploh ni.
- Pri izvozu na glavno cesto iz Steklarske ulice (pri Koserjevih) je zaradi previsoke Zive

meje na desni strani zelo nepregledno. Vozniki so bolj pozorni na avtomobile, ki
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vedkrat prehitro pripeljejo z leve strani, na peice z desne pa ne, saj jih ne vidijo.
Predlagamo zniianje iive meje.
Vse obdane je potrebno pozvati oz. opomniti, da morajo sami skrbeti za Eistoio
svojih zemljiSi in okolice, ter jih opozoriti, da ne odlagajo smeti v naravo (gozdovi,
potoki...).

Pri trgoviniJager predlagamo postavitev oglasne deske oz. table oz. rakete.
Pri trgovini Mercator bi bilo potrebno postaviti STOP znak pri izhodu s parkiri5ia z
leve strani, saj nekateri vozniki kar speljejo, ne da bi preverili na desni, de se kdo
pelje ravno proti glavni cesti.
Opazili smo, da v sredini kroZi5da v Rogatcu trenutno ni nobene okrasitve. elani KS-a
predlagamo, da bi na sredini postavili kak5no krajevno prepoznavnost Rogatca (npr.
lesenega zmaja, ki biga izklesal Alojz Grabrovec),
Do naslednjega novega leta je treba urediti in obesiti novoletno razsvetljavo -
ZMAJA.

Sklep 5/3: Svet Krajevne skupnosti Rogatec je sprejel sklep, da preflsednica Sveta KS

Rogatec posreduje iupanu Obiine Rogatec g. Martinu Mikoliiu v imenu
Sveta KS Rogatec dopis z zgoraj navedenimi predlogi in pobudami. Vsi
prisotni so glasovaliZA (S ilanov).

Med zapisovanjem zgorai navedenih predlogov in pred sprejemom zadnjega sklepa se je seje
udeleiila 5e Aleksandra Tudja (1926).

Sklep in predloge bo predsednica posredovala oziroma predstavila Zupanu Obdine Rogatec g.
Martinu Mikolidu.

Drugih vpraSanj in predlogov ni bilo, zato se je predsednica sveta KS prisotnim zahvalila za
udeleZbo in sejo zakljudila.

Seja je bila zakljudena ob 1936.

Predsednica Sveta KS Rogatec:
Suzana Talezina
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