OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 29. avgusta 2017,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec
Prisotni:
 člani občinskega sveta:
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Anton
Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Mojca Šmit
 predstavniki občinske uprave Rogatec:
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave
Maja Kampoš, višja svetovalka I
Rosana Ozvaldič, administratorka V
Odsotni:
 člani občinskega sveta:
Agica Kunstek, Jolanda Pavlovič
Zaradi odsotnosti župana Občine Rogatec, g. Martina Mikoliča, je sejo vodil podžupan, g.
Anton Roškar.
G. Roškar je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so od članov občinskega sveta
odsotni ga. Agica Kunstek in ga. Jolanda Pavlovič, ki sta svojo odsotnost pred sejo opravičili,
ter g. Fredi Ferčec (ki je na sejo prispel ob 17.03 uri). Po ugotovitvi, da je občinski svet
sklepčen, je dal g. Roškar v obravnavo predlog dnevnega reda ter odprl razpravo, v katero
se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Roškar je dal predlog dnevnega reda na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
DNEVNI RED
1. Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2017
2. Razno
1. PREDLOGA SKLEPOV O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2017
(V času uvodne obrazložitve k tej točki dnevnega reda je ob 17.03 uri na sejo prispel g. Fredi
Ferčec.)
G. Roškar je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji 9. redni seji, dne 21.8.2017,
obravnavali prispele predloge na javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu
2017 ter pripravili predlog podelitve občinskih priznanj. G. Bukšek je pojasnil, da je na razpis
o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2017 v roku prispelo 19 popolno opremljenih
pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 36 predlogov za priznanja občine. Po podrobni proučitvi
prejetih predlogov so člani komisije soglasno sprejeli predlog za podelitev denarne nagrade
ter priznanja občine. Glede na podane predloge za podelitev plakete Občine Rogatec pa so
bili člani komisije mnenja, da si plaketo občine zaslužita tako samostojni podjetnik Ivan
Ferčec, kot tudi Kulturno društvo Aplavz Rogatec, zato predlagajo Občinskemu svetu Občine
Rogatec, da sprejme ustrezen sklep, na podlagi katerega bi Občina Rogatec v letu 2017
namesto ene podelila dve plaketi občine.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine
Rogatec, da se v letu 2017 podeli:
- denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 600 EUR, Ribiškemu društvu Rogatec,
- priznanje Občine Rogatec Nadžupnijski Karitas Rogatec,
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- plaketa Občine Rogatec samostojnemu podjetniku Ivanu Ferčecu ter
- plaketa Občine Rogatec Kulturnemu društvu Aplavz Rogatec.
V zvezi s podanimi predlogi je g. Roškar odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od
članov sveta.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog, da se v letu 2017 podelita dve plaketi občine. Z 10
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme, v skladu s 6. členom Odloka o podeljevanju
priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95 in 63/00), sklep, da se na podlagi javnega
razpisa za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2017, št. 094-0001/2017, z dne 4.7.2017,
podelita 2 plaketi občine.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2017. Z 10 glasovi
ZA je bil soglasno sprejet naslednji

SKLEP
I.
DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, se v letu 2017 podeli RIBIŠKEMU
DRUŠTVU ROGATEC.
II.
PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2017 podeli NADŽUPNIJSKI KARITAS ROGATEC.
III.
PLAKETI Občine Rogatec se v letu 2017 podelita IVANU FERČECU s.p. in KULTURNEMU
DRUŠTVU APLAVZ ROGATEC.

2. RAZNO
G. Roškar je dal v obravnavo predlog sklepa za koriščenje sredstev splošne proračunske
rezervacije, ki so ga člani občinskega sveta prejeli pred sejo na mizo.
Pojasnil je, da ob lokalni cesti št. 356201, na odseku od domačije Tepeš do kmetije Kitak,
poteka javna razsvetljava na lesenih drogovih, napaja pa se iz zračnega nizkonapetostnega
električnega voda, ki poteka preko travnikov. Ta zračni nizkonapetostni vod bo Elektro Celje,
ob izvedbi novega voda iz soseske S5, odstranilo, za napajanje tega odseka javne
razsvetljave pa bo izvedlo zemeljski nizkonapetostni električni kablovod. Občina Rogatec
mora financirati stojna mesta, kandelabre z vodniki in svetila, kar pomeni finančna sredstva v
višini cca 5.000 EUR, ki pa v sprejetem proračunu Občine Rogatec za leto 2017 niso bila
predvidena. Ker je obstoječo javno razsvetljavo na tem območju nujno potrebno preurediti,
se predlaga prerazporeditev finančnih sredstev v višini 5.000 EUR iz splošne proračunske
rezervacije.
V zvezi s podanim predlogom je g. Roškar odprl razpravo, v kateri sta nato z go. Lavrič v
zvezi z vprašanjem g. Viktorja Božaka pojasnila podrobnosti ter navedla točno lokacijo
poteka trase, kjer je predvidena ureditev navedene javne razsvetljave.
G. Roškar je dal predlog sklepa za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije na
glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP ZA KORIŠČENJE SREDSTEV SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE
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PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (SPR) - PRORAČUNSKA POSTAVKA (SM):
442310 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA, PODKONTO: 4090 00 – Splošna
proračunska rezervacija
Stanje sredstev SPR (EUR)
18.282,35

Predlagano znižanje SPR (EUR)
5.000,00

Novo stanje SPR (EUR)
13.282,35

A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
421315- Cestna razsvetljava- investicije
Konto (podkonto)
Naziv
42040163
Ureditev javne razsvetljave
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
5.000,00
5.000,00

Ga. Irena Kitak je izpostavila problem razsvetljave na košarkarskem igrišču pri gasilskem
domu Rogatec, kjer se zadržuje veliko mladih. Ker igrišče zvečer ni dovolj osvetljeno, je
predlagala, da se uredi ustrezna razsvetljava.
S podanim predlogom se je strinjal tudi g. Viktor Božak, tudi sam uporabnik tega igrišča, ki je
predlagal konkretno in zelo enostavno rešitev za boljšo osvetlitev igrišča, in sicer, da bi se na
oba obstoječa kandelabra javne razsvetljave tik ob igrišču namestila dodatna svetila.
Ga. Mojca Šmit je opozorila na potrebo po ureditvi parkirišč na pokopališču pri Sv. Juriju, kjer
je zaradi lukenj nevarnost nasedanja avtomobilov.
V zvezi z vprašanjem g. Viktorja Božaka glede predvidenih rešitev ruševin starega gradu v
Rogatcu, o čemer je bilo govora že pred kakšni letom, je ga. Nataša Lavrič ponovno
pojasnila podrobnosti v zvezi s tem. Povedala je, da je pri izvajalcu, ki nam ga je svetoval
Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje, naročena izdelava načrta zaščite ruševin, ki bi naj
bil končan do konca oktobra. Iz smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine izhaja, da, v
kolikor bo iz načrta izhajalo, da je zaščita ruševin možna brez posegov v tla, t. j. z
injiciranjem ali sidranjem, se v nadaljevanju očisti okoliška brežina z delno odstranitvijo
rastlin, zaradi varnosti prepove dostop za obiskovalce do samih ruševin, v spodnjem delu pa
namesti informacijska tabla z opisom gradu. V nadaljevanju bi se z gozdarji dogovorili o
delnem poseku dreves, da se odpre veduta proti trškemu jedru. V primeru, da bo iz načrta
zaščite ruševin izhajalo, da je zaščita možna le s podporami, ki se temeljijo v tla, in se za ta
namen izkopljejo temelji, bo pri sanaciji obvezno sodelovanje arheologov, kar pa pomeni, da
bi sanacija trajala dlje, finančni strošek pa bi bil bistveno večji.
Ob koncu seje je g. Roškar člane občinskega sveta povabil na otvoritev novega
košarkarskega igrišča pri osnovni šoli Rogatec, ki bo 30. avgusta 2017, ob 16. uri.
Seja je bila končana ob 17.16 uri.
Številka: 0070-0008/2017-16/2
Datum: 19.10.2017

Zapisnik sestavila:
Rosana Ozvaldič

Župan Občine Rogatec
Martin Mikolič
po sklepu št. 032-0013/2014,
z dne 24.10.2014,
Podžupan Občine Rogatec
Anton Roškar, l.r.
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