OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v ponedeljek, 25.
septembra 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, Agica
Kunstek, Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Mojca Šmit
 predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave
Maja Kampoš, višja svetovalka I
Rosana Ozvaldič, administratorka V
Odsotni:
 član občinskega sveta:
Anton Roškar
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil, da
je od članov občinskega sveta odsoten g. Anton Roškar, ki je pred sejo svojo odsotnost
opravičil. Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal g. Mikolič v obravnavo predlagani
dnevni red ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
DNEVNI RED
1. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec in sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto
2017
2. Predlog pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
3. Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in Občine
Maruševec
4. Razno

1. PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K ZADOLŽITVI ZAVODA ZA KULTURO,
TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC IN SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017
G. Mikolič je uvodoma navedel razloge za obravnavo navedenega gradiva pod to točko
dnevnega reda. Pojasnil je, da se Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ubada z
dvema težavama. Prva so likvidnostni problemi, ki so posledica še neporavnanih obveznosti
s strani Ministrstva za kulturo. Zavod je namreč izvedel planirana vzdrževalnokonzervatorska dela na objektih v višini cca 17.000 EUR, jih izvajalcu tudi poplačal, od
ministrstva pa bo ta denar zavod prejel šele konec leta. Zaradi navedenega se predlaga, da
občinski svet izda soglasje k zadolžitvi zavoda za to vrednost.
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Prav tako ima zavod težave glede poslovanja zaradi povečanih finančnih obveznosti glede
plač (napredovanja), ki v proračunu za leto 2017 niso bila upoštevana. Tudi sam plan
prihodkov so imeli zelo ambiciozno nastavljen in sicer so planirali 35 % povečanje glede na
preteklo leto. Dejansko se izkazuje, da bi naj bilo realno povečanje okrog 25 %. Zaradi tega
smo pripravili predlog nekaterih prerazporeditev v občinskem proračunu, s čemer bi zavodu
zagotovili 23.000 EUR.
G. Mikolič je nato besedo predal direktorju zavoda, g. Viliju Bukšku, ki je podrobneje
obrazložil nastalo finančno situacijo. Povedal je, da je še pred leti oz. do leta 2011
Ministrstvo za kulturo zavodu letno namenjalo 60.000 EUR, potem pa so se ta sredstva
zniževala in pristala pri 17.000 EUR. Poudaril je, da je velik problem, da država Muzeju na
prostem Rogatec, ki je v državni lasti, in spomenik državnega pomena, ne zagotavlja
sredstev za pokritje materialnih stroškov. Zraven že prej omenjenega, je izpostavil tudi
dejstvo, da so morali na zavodu letos zaposliti delavko v rokodelskem centru, kar je bil tudi
pogoj, da je občina pridobila 600.000 EUR evropskih sredstev.
V nadaljevanju je g. Mikolič povedal, da sta bila ob obisku Vlade RS v Savinjski regiji v občini
Rogatec na obisku minister in državna sekretarka Ministrstva za kulturo, in takrat smo jima
predstavili problematiko financiranja muzeja na prostem. Prav tako je povedal, da sta se v
tem tednu z direktorjem zavoda sestala z državno sekretarko, ki jima je zagotovila, da bo
poskušalo Ministrstvo za kulturo v letošnjem letu s sklepom vlade zagotoviti določena
finančna sredstva, ki bi naj rešila težave zavoda do konca leta. Za naprej pa ministrstvo
glede omenjene problematike pripravlja zakonsko rešitev.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za
kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
1. člen
Občinski svet Občine Rogatec soglaša, da se Zavod za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec v letu 2017 zadolži za pred – financiranje investicijskega vzdrževanja Muzeja
na prostem Rogatec z odobrenimi nepovratnimi sredstvi.
2. člen
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec se lahko v letu 2017 zadolži do skupne
višine 17.000,00 evrov.
3. člen
Zavod za kulturo turizem in razvoj Rogatec bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov in sicer iz nepovratnih sredstev RS, Ministrstva za kulturo za
financiranje investicijskih del, po pogodbi št. 3340-17-096005, z dne 11.05.2017.
4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna
Občine Rogatec za leto 2017. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017
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VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

410640 Občinska uprava - plače

Konto (K)
Naziv
4000 00
Osnovne plače
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

421010 Javna dela - plače

Konto (K)
Naziv
4000 00
Osnovne plače
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

Znesek v EUR
3.000,00
3.000,00

431370 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja

Konto (K)
Naziv
4208 049
Druga projektna dokumentacija
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

Znesek v EUR
11.000,00
11.000,00

Znesek v EUR
5.000,00
5.000,00

431410 Rokodelski center Rogatec

Konto (K)
Naziv
4022 00
Električna energija
4022 01
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
2.000,00
2.000,00
4.000,00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K)
4133 003

Naziv
Plače

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Znesek v EUR
23.000,00
23.000,00

2. PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKA OBČINE ROGATEC V VOLILNO
TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA
ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
G. Mikolič k besedi pozval g. Prevolška, predsednika Statutarno pravne komisije, in dodal, da
je za morebitno dodatno obrazložitev na voljo tudi pravnica Maja Kampoš.
G. Prevolšek je pojasnil, da se je komisija sestala na 1. redni seji, 21. septembra 2017, kjer
je obravnavala predmetna pravila in sprejela sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu
Občine Rogatec, da le-ta sprejme. Sprejem teh pravil namreč omogoča pravno-formalno
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potek vseh aktivnosti, bodisi za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za
volitve člana državnega sveta, bodisi za določitev kandidata za člana državnega sveta.
G. Mikolič je dodal, da je naslednjo redno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, na kateri
se bodo izvedle volitve, potrebno izvesti do 22. oktobra 2017, ko se izteče rok za
posredovanje izvoljenega elektorja in kandidature za člana državnega sveta, kot je razvidno
iz pravil.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine
Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta.
3. PREDLOG SKLEPA O SKLENITVI SPORAZUMA O POBRATENJU OBČINE
ROGATEC IN OBČINE MARUŠEVEC
G. Mikolič je člane občinskega sveta seznanil s predlogom o sklenitvi sporazuma o
pobratenju Občine Rogatec in Občine Maruševec. Pojasnil je, da sodelovanje z Občino
Maruševec na neformalni ravni poteka že več let, pričeli pa so ga člani ročnih možnaristov
obeh občin s sodelovanjem na raznih prireditvah. V letošnjem letu sta bili občini uspešni s
prijavo na javnem razpisu »Evropa za državljane«, s projektom na temo beguncev v EU.
Vsebina projekta, ki bo izveden v dveh dneh, t. j. 30.9 in 1.10.2017, se nanaša na pripravo
dokumenta s priporočili za oblikovanje politike in procesa skupnega delovanja držav EU v
odnosu do migrantske krize. Ta dokument bo rezultat skupne diskusije in dvodnevnih
delavnic, ki bodo potekale v Maruševcu. V okviru projekta je predvidena tudi postavitev
razstave likovnih del otrok iz Maruševca in Rogatca na temo »Kdo so begunci«, izvedba
kulturnega programa, ob zaključku, 1.10.2017, pa podpis sporazuma o pobratenju obeh
občin. G. Mikolič je poudaril, da je cilj podpisa sporazuma o pobratenju krepitev nadaljnjih
prijateljskih odnosov, izmenjava izkušenj in dobrih praks ter pospeševanje razvoja na
socialnem, družbenem in kulturnem področju. Predvsem je izpostavil možnosti za skupne
prijave na razpise za pridobitev sredstev EU predvsem na področju kulturne dediščine. G.
Mikolič je člane občinskega sveta povabil k sodelovanju v projektu, to je k dvodnevnemu
druženju v Občini Maruševec. Povedal je, da smo k sodelovanju povabili predvsem člane
društev v občini Rogatec.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Fredi Ferčec je pozdravil obravnavani predlog. Menil je, da je pobratenje dobra ideja, zato
bo predlog podprl. Izrazil je pričakovanje, da bo v prihodnje možno sodelovanje med
občinama tudi v okviru posameznih društev in klubov, konkretno bi si želel sodelovanja med
NK Mons Claudius in nogometnim klubom iz Maruševca.
Tudi g. Viktor Božak se je strinjal s podanim predlogom o pobratenju. Menil, da je skrajni čas
za pobratenje, ter da je potrebno izkoristiti priložnosti, ki se bodo pojavile s pobratenjem.
Izrazil je upanje, da bo medsebojno sodelovanje med občinama prineslo koristi tudi na
gospodarskem področju, kljub temu, da Občina Maruševec ni pretirano gospodarsko razvita.
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G. Viljem Prevolšek je dejal, da ga podani predlog preseneča, da pa je vsekakor bolje, da se
med sabo bratimo, kot pa postavljamo žice. V zvezi z njegovo prošnjo po podrobnejši
predstavitvi Občine Maruševec, je g. Mikolič pojasnil, da je slednja navedena v gradivu za
sejo, je pa v nadaljevanju kljub temu podrobneje predstavil Občino Maruševec.
V zvezi z vprašanjem ge. Mojce Šmit, ali bo, glede na to, da je podpis sporazuma o
pobratenju predviden že 1.10.2017, dovolj časa za izvedbo vsega potrebnega za pobratenje,
je g. Mikolič pojasnil, da ima vse potrebno glede pobratenja na skrbi Občina Maruševec,
Občina Rogatec pa ima nalogo zagotoviti določeno število ljudi, ki se bodo dvodnevnih
delavnic, v okviru katerih bo tudi pobratenje, udeležili. Pri tem, kot že rečeno, računamo
predvsem na udeležbo članov društev v občini Rogatec ter seveda članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog Sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in
Občine Maruševec na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, Republika Slovenija in Občina
Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, Republika Hrvaška, skleneta sporazum o
pobratenju občin.
Za podpis sporazuma se pooblasti župana Občine Rogatec, Martina Mikoliča.
4. RAZNO
Ga. Mojca Šmit je člane občinskega sveta opomnila, da je do 9.10.2017 rok za oddajo
predlogov za kandidate za elektorje, v zvezi s čemer je ga. Maja Kampoš povedala, da so
ravno v ta namen člani občinskega sveta danes pred sejo na mizo prejeli obrazce za podajo
predlogov za kandidate za elektorje, ki se, kot rečeno, do 9.10.2017 oddajo Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V zvezi z vprašanjem ge. Mojce Šmit, ali je novo košarkarsko igrišče pri osnovni šoli Rogatec
odklenjeno oz. dostopno ves čas, je g. Mikolič pojasnil, da je igrišče v času pouka
namenjeno šoli, popoldan pa je igrišče odklenjeno od prihoda uslužbenca Zavoda za kulturo,
turizem in razvoj, to je cca od 16. ure dalje pa do 22. ure. Omenil je, da bo potrebno urediti
še varovanje (kamere) in potem bo tudi manj težav glede morebitnih neprimernih aktivnosti
na igrišču, ki lahko poškodujejo igralno površino (kolesa, rolerji itd..).
G. Martin Korez je izpostavil višino cene najema športne dvorane v Rogatcu, saj je v
Rogatcu najem dvorane 22 EUR/uro, v dvorani Janina v Rogaški Slatini pa 12 EUR/uro.
Cena najema dvorane v Rogatcu se mu zdi, kot tudi nekaterim ostalim posameznikom, ki bi
želeli uporabljati dvorano, previsoka.
G. Mikolič in g. Bukšek sta pojasnila, da je cena najema športne dvorane v Rogatcu gotovo
primerljiva s cenami v drugih primerljivih dvoranah, kot je npr. športna dvorana v Ratanski
vasi v Rogaški Slatini. Dvorana Janina pa je manjša in temu primerno so manjše tudi igralne
površine in cena najema.
Seja je bila končana ob 17.45 uri.
Številka: 0070-0008/2017-16/3
Datum: 19.10.2017
Zapisnik sestavila:
Rosana Ozvaldič

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN
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