
 
 
OBČINA ROGATEC 
Pot k ribniku 4 
3252 ROGATEC 
 
 
Številka: 0070-0007/2017-4 
Datum: 20.9.2017 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ROGATEC   
 
 
 
NASLOV:   Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in 

Občine Maruševec 
 
 
 
GRADIVO PRIPRAVILA:  Občina Rogatec 
 
 
 
GRADIVO PREDLAGA:  Martin Mikolič, župan 
 
 
 
POROČEVALEC:            Martin Mikolič, župan 
     
 
 
PREDLOG SKLEPA se nahaja v prilogi. 
 
 
 
 
        Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

− obrazložitev, s prilogo 
− predlog sklepa 

 
 
 



 
   OBČINA ROGATEC 
 
   POT K RIBNIKU 4 
   3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina@rogatec.si, http://obcina.rogatec.si/ 
 

 
Številka: 039-0001/2017  
Datum: 20.9.2017 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Zadeva:  Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in 

Občine Maruševec 

 

6. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) pravi, da lahko: občine 
med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega 
pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom 
ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, 
javne zavode, javna podjetja in ustanove. Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja. 
Občine, zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z 
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Prav tako Statut Občine Rogatec (67/14 – 
uradno prečiščeno besedilo) omogoča sodelovanje občin, tako da obstaja pravna podlaga, ki 
omogoča Občini Rogatec pobratenje z Občino Maruševec.  

Sodelovanje z Občino Maruševec poteka, sicer na neformalni ravni, že več let. To sodelovanje 
sta pred leti pričela Društvo ročnih možnaristov Rogatec-Rogaška in Kuberaško društvo 
Maruševec, s sodelovanjem na prireditvah, tako v občini Maruševec kot v Rogatcu.  

V letošnjem letu sta bili Občini uspešni s prijavo na javnem razpisu »Evropa za državljane«, s 
projektom na temo beguncev v EU. Vsebina projekta 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. Povzetki dokumenta bodo posredovani predstavništvu Evropske komisije 
na Hrvaškem. 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.  

Menimo, da bo podpis sporazuma krepil nadaljnje prijateljske odnose, izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks ter vplival na še večje povezovanje za pospeševanje razvoja na socialnem, 
družbenem in kulturnem področju. 
 
Z željo po vnaprejšnjem dobrem sodelovanju in pripravi skupnih projektov predlagamo 
Občinskemu svetu Občine Rogatec v sprejem sklep o sklenitvi sporazuma o pobratenju občin.  
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OBČINA MARUŠEVEC 

 

Geografske značilnosti: 

Občina Maruševec je največja občina Varaždinske županije. Na severu meji z Občino Vinica in 
Petrijanec, na vzhodu z Občino Vidovec, na zahodu pa z Občino Klenovnik in Donja. Občina 
Maruševec je velikosti 50,15 km2, kar predstavlja 3,98% skupne površine Varaždinske županije 
(1.261,29 km2).   

V Občini Maruševec je 16 naselij: Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Čalinec, Cerje Nebojse, Donje 
Ladanje, Druškovec, Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, 
Novaki i Selnik.  

Glede na popis prebivalstva iz leta 2011 je v Občini Maruševec živelo 6.381 prebivalcev, kar 
predstavlja 3,63% od skupnega števila prebivalcev Varaždinske županije (175.951). 

 

Zgodovinske znamenitosti: 

Zaščiteno nepremično kulturno dediščino predstavljajo sakralni objekti, kot so cerkve in dvorci, 
najpomembnejša kulturna znamenitost pa je dvorec Maruševec z okoliškim parkom. V samem 
centru naselja Maruševec se nahaja srednjeveška in poznobaročna cerkev Sv. Jurija, v naselju 
Druškovec kapela Sv. Roka, v naselju Čalinec se nahaja starinski plemiški dvorec, pred katerim 
raste zaščiteno drevo Tisa.  

V postopku zaščite na Ministrstvu za kulturo je tudi živa kulturna dediščina „Jurjevi običaji na 
področju severozahodne Hrvaške“.  

 

Društva in tradicija: 

V Občini Maruševec je registriranih 21 društev. Največ jih deluje na področju športa, sociale, 
kulture, umetnosti in gospodarstva.  

Na območju občine se letno organizirajo razne prireditve. Folklorni dnevi Občine Maruševec, 
katere vsako leto v času občinskega praznika organizira KUD „Klaruš“ Maruševec, 
najpomembnejša prireditev, katera je predložena za zaščito žive dediščine, pa je povorka „Jura 
Zeleni“. Organizira jo KUD „Klaruš“, vsako leto v času občinskega praznovanja, z namenom 
ohranitve večstoletnega običaja.  

V sklopu prireditve „Čiselska nedela“ , katero organizira Kuberaško društvo Maruševec, se 
organizira sejem, kjer sodelujejo društva rokodelcev, društva s tradicionalnimi jedmi, domačimi 
izdelki: med, jabolčni sok, liker, kiparski izdelki… Športna društva organizirajo razne športne 
aktivnosti, kot npr. nogomet, mali nogomet, odbojka, streljanje, šah, paintball. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

PREDLOG  
 
 
 
 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 5. in 16. 
člena Statuta Občine Rogatec (67/14 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine 
Rogatec, na svoji _____ seji, dne __________, sprejel  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. 
 
 
 
Številka: 
Datum:  
 

 
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 

    župan 
 


