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Občinski svet                                                                                                            

      
ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  

  
16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 29. junija 2017, 

ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 
• člani občinskega sveta:  
Jelka Bilušić, Vili Bukšek, Irena Kitak, Martin Korez, Agica Kunstek, Anton Polajžar, Viljem 
Prevolšek, Anton Roškar, Mojca Šmit 
 
• predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec 
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Lavra Gregorčič, višja svetovalka II 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

• ostali prisotni: 
Monika Šeligo, predstavnica medijev javnega obveščanja 
 
Odsotni: 

• člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Fredi Ferčec, Jolanda Pavlovič 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil, da 
so od članov občinskega sveta odsotni ga. Jolanda Pavlovič, g. Viktor Božak ter g. Fredi 
Ferčec, ki so svojo odsotnost predhodno opravičili. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen. 
Preden je dal v razpravo predlog dnevnega reda, je g. Mikolič predlagal, da se pri točki razno 
obravnava:  

− predlog Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2017-2020, projekt 
št. OB107-10/0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec, 

− predlog spremembe Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2017 – 
2020, projekt št. OB107-17-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v 
občini Rogatec v letu 2017 ter 

− predlog sklepa za prerazporeditev sredstev Proračuna občine Rogatec za leto 2017,  
v zvezi s čimer so člani občinskega sveta gradivo v pisni obliki prejeli pred sejo na mizo.   
G. Mikolič je dal predlagani dnevni red v obravnavo ter odprl razpravo, v katero se ni vključil 
nihče od članov občinskega sveta.   
 
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji   
 
DNEVNI RED  

1. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017  

2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017   

3. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016  
4. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2016  



 

5. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – 
Enota vrtec za šolsko leto 2017/2018 in o določitvi fleksibilnega normativa 

6. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 
2017  

7. Pobude in vprašanja 
8. Razno 
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna 
Občine Rogatec za leto 2017, s področja: 

− socialnih in humanitarnih dejavnosti, 
− turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, 
− športa in 
− kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

 
1. ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 

13.4.2017, 3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 
25.5.2017 IN 4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 
5.6.2017  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predloge zapisnikov: 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017, h katerim 
člani sveta niso izrazili pripomb. 
 
G. Mikolič je dal predloge zapisnikov: 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017 na glasovanje. Z 9 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 

Sprejmejo se zapisniki 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017. 

 
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ROGATEC, Z DNE 13.4.2017, 3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC, Z DNE 25.5.2017 IN 4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC, Z DNE 5.6.2017   

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predloge poročil o realizaciji sklepov: 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 5.6.2017, h katerim člani sveta niso izrazili pripomb. 
 
G. Mikolič je dal predloge poročil o realizaciji sklepov: 15. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017, na 
glasovanje. Z 9 glasovi ZA  je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 

Sprejmejo se poročila o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017. 



 

 
3. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC ZA 

LETO 2016  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec, ki je v nadaljevanju podal Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec za leto 2016. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je ugotovil, da so se člani Občinskega sveta Občine Rogatec seznanili z 
Letnim poročilom Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016.  
 

4. LETNO POROČILO VIZ OŠ ROGATEC ZA LETO 2016  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viljemu Prevolšku, ravnatelju VIZ OŠ Rogatec, ki je v 
nadaljevanju podal Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2016. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je ugotovil, da so se člani Občinskega sveta Občine Rogatec seznanili z 
Letnim poročilom VIZ OŠ Rogatec za leto 2016.  
 
5. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VIZ OŠ 

ROGATEC - ENOTA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 IN O DOLOČITVI 
FLEKSIBILNEGA NORMATIVA 

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Jelki Bilušić, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti, ki je povedala, da so se člani odbora seznanili z vsebino 
predloga Sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec za šolsko leto 2017/18, 
prav tako pa so bili seznanjeni z uskladitvijo predloga strokovne službe občine s strokovno 
službo VIZ OŠ Rogatec. Odbor je na 2. dopisni seji, dne 22.6.2017, sprejel sklep, da 
predlaga občinskemu svetu, da predlagan sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v 
VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, sprejme, in sicer s predvidenim vpisom 129 otrok za osem 
oddelkov vrtca 22,767 delavcev s fleksibilnim normativom v 1., 4., 7. in 8. oddelku. V 
primeru, da pa bi bilo dejansko število vpisanih otrok za cel oddelek nižje od predvidenega, 
to je 7 do 9 otrok manj, pa je, po mnenju članov odbora, potrebno nemudoma pristopiti k 
spremembi sistemizacije v smeri zmanjšanja števila oddelkov.    
 
Nato je g. Mikolič besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je dodala le, da je predlog sistemizacije 
usklajen med strokovnima službama občine ter VIZ OŠ Rogatec.     
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – 
Enota vrtec za šolsko leto 2017/2018 in o določitvi fleksibilnega normativa na glasovanje. Z 9 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 
 

1. 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ 
Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2017/2018, za osem oddelkov vrtca, ki je sestavni 
del tega sklepa.  

 



 

2. 
Število otrok v prvem (homogeni I. starostnega obdobja), četrtem (heterogeni II. 
starostnega obdobja), sedmem (heterogeni II. starostnega obdobja) in osmem 
(homogeni I. starostnega obdobja) oddelku predšolske vzgoje v VIZ OŠ Rogatec, 
Enota vrtec, lahko v šolskem letu 2017/2018 presega normativno število otrok za 
največ 2 otroka.  

3. 
Ta sklep se uporablja od 1.9.2017. 
 
6. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC, KI SE BODO 

RAZPISALA V LETU 2017  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije, v skladu z določili Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Rogatec ter ob upoštevanju prakse preteklih let, na svoji 9. 
dopisni seji, dne 20. junija 2017, sprejeli predlog o določitvi števila priznanj Občine Rogatec, 
ki se bodo razpisala v letu 2017. Občinskemu svetu Občine Rogatec komisija predlaga, da 
Občina Rogatec v letu 2017 razpiše: eno plaketo občine, eno priznanje občine ter eno 
denarno nagrado v višini 600 eur.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v 
letu 2017, na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP  
o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2017 

 
1.  

Občina Rogatec v letu 2017 razpisuje naslednja priznanja: 
- 1 (eno) plaketo občine, 
- 1 (eno) priznanje občine in 
- 1 (eno) denarno nagrado v znesku 600 EUR. 

2.  

Plaketa, priznanje in denarna nagrada se bodo podelile za uspehe in dosežke, s 
katerim se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju 
ter na drugih področjih. 

3.  

Priznanja bo podelil občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

4.  

Sklep prične veljati z naslednjim dnem od dne sprejema. 
 

7. POBUDE IN VPRAŠANJA 
8. RAZNO 

 
G. Mikolič je uvodoma povedal, da je Občina Rogatec, glede na sprejeto odločitev 
občinskega sveta o izvedbi 1. faze prenove kuhinje v OŠ Rogatec, izvedla razpis za 
pridobitev najugodnejšega ponudnika za izvedbo del. Ponudbi obeh ponudnikov sta  



 

presegali višino finančnega vira, zagotovljenega s strani Občine Rogatec, zato so bila 
izvedena pogajanja. Tudi v pogajanjih nismo prejeli ustrezne ponudbe, kajti ponudnik, ki je 
ponudil ustreznejšo vrednost, ni izpolnjeval kriterija reference, ki se je nanašal na dosedanja 
izvedena dela na tovrstnih javnih objektih. Prav tako je nastal problem, da se v tako kratkem 
času, v času šolskih počitnic, tudi v primeru ustrezne ponudbe dela ne bi mogla izvesti. 
Zaradi navedenega je občina obe ponudbi zavrnila kot nedopustni. G. Mikolič je poudaril, da 
so dosedanje aktivnosti potekale v sodelovanju z ravnateljem VIZ OŠ Rogatec, ki je bil 
mnenja, da bi bilo bolj smiselno, da se kuhinja uredi v celoti, in ne v dveh fazah. Zaradi 
navedene situacije smo pripravili predlog prerazporeditve določenih finančnih sredstev, in 
sicer bi 2 % nepovratnih finančnih virov iz 23. člena Zakona o financiranju občin porabili za 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (cca 60.000 EUR), 3 % povratnih finančnih virov iz 
istega naslova pa za ureditev novega košarkarskega igrišča pri osnovni šoli Rogatec (cca 
86.000 EUR). Določena višina finančnih sredstev bi se prenesla na rezervo.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
Glede na prekratek rok za izvedbo del ter glede na višino ponujene cene najugodnejšega 
ponudnika, se je g. Anton Roškar strinjal s podanim predlogom o prestavitvi investicije 
prenove kuhinje v OŠ Rogatec na naslednje leto, ko se bo lahko z investicijo pričelo dovolj 
zgodaj, da bo zadeva pravočasno zaključena.      
 
Go. Mojco Šmit je zanimalo glede ureditve pešpoti proti osnovni šoli Rogatec, saj je bilo  
govora, da bo, predvsem zaradi varnosti otrok, na lokaciji ob zaključku pešpoti pri konjušnici, 
pred prehodom za pešce, zgrajen mostiček. Zanimalo jo je, kdaj bo mostiček zgrajen, ter ali 
je obstoječa pešpot, poleg pešcev, namenjena tudi kolesarjem. 
G. Mikolič je pojasnil, da se izgradnja mostička predvideva v sklopu izvedbe projekta ureditve 
kolesarske steze Brezovec – Rogatec – OŠ Rogatec – cona S5, kar bi se naj izvedlo 
predvidoma v letu 2018 oz. 2019. Ga. Nataša Lavrič je pojasnila, da je pešpot, glede na 
dimenzije, namenjena pešcem, jo pa dejansko uporabljajo tudi kolesarji. G. Mikolič je dodal, 
da glede tega, da pešpot uporabljajo tako pešci kot tudi kolesarji, doslej ni bilo pripomb.  
 
G. Mikolič je dal predloge sklepov na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bilo soglasno sprejetih 
naslednjih pet sklepov: 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2017-2020, projekt št. OB107-10/0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ 
Rogatec.  
 

SKLEP  
ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017 
 

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                     

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-23.člen povratna sredstva 86.919,31  

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-23.člen povratna sredstva 1.822,69  

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-LS 7,31 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-LS 450,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 89.199,31 
 

431910 Investicije na področju šolstva  
( NRP107-17-0004 Prenova kuhinje –OŠ Rogatec) 



 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4204 01 Novogradnje-23.člen povratna sredstva 86.919,31 

4208 01 Investicijski nadzor-23.člen povratna sredstva 1.822,69 

4208 01 Investicijski nadzor-LS 7,31 

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije-LS 450,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 89.199,31 

 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2017 – 2020, projekt št. OB107-17-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017. 
 

 
SKLEP  

ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-TDP) 59.161,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 59.161,00 
 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-TDP) 21.400,00 

4208 01 Investicijski nadzor ( PV-TDP) 610,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 22.010,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

431910 Investicije na področju šolstva 
( NRP 107-17-0004 Prenova kuhinje  - OŠ Rogatec) 
 

421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest  
( NRP OB107-17-0009) 
 

421352 KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in 
gradnja cest ( NRP OB107-17-0009) 

431852 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec  
 ( NRP107-10-0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ 



 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-TDP) 25.600,00 

4208 01 Investicijski nadzor ( PV-TDP) 541,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 26.141,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):       
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-TDP) 10.900,00 

4208 01 Investicijski nadzor ( PV-TDP) 110,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 11.010,00 
 

SKLEP  
ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017 

 
 

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP) 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-LS) 10.000,00 

4208 01 Investicijski nadzor ( PV-LS) 500,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 10.500,00 

 
                                                 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-LS) 12.000,00 

4208 01 Investicijski nadzor ( PV-LS) 431,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 12.431,00 

 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ( PV-LS) 5.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 5.000,00 

 

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

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4090 00 Splošna proračunska rezervacija 27.931,00 

421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja 
cest ( NRP OB107-17-0009) 
( NRP OB107-17-0009) 

421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
(NRP OB107-17-0009)  

442310 Splošna proračunska rezervacija 

421352 KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in 
gradnja cest (NRP OB107-17-0009)  

421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja 
cest ( NRP OB107-17-0009) 



 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 27.931,00 

 
G. Mikolič je pojasnil, da so članom občinskega sveta v vednost v gradivu za današnjo sejo 
pri točki razno priložena poročila o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna 
Občine Rogatec za leto 2017, in sicer s področja socialnih in humanitarnih dejavnosti, 
turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, športa ter kulturnih programov in 
projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. G. Mikolič je dodal, da je, v primeru morebitnih 
vprašanj v zvezi s predmetnimi poročili, za odgovore na voljo ga. Agata Tepeš. 
 
G. Viljema Prevolška je zanimalo, ali ima občina v načrtu asfaltiranje pribl. 800 m dolgega 
odseka ceste proti ribniku, ki je še v makadamski izvedbi. Po njegovem mnenju je predmetna 
cesta, ki je že v osnovi urejena, najboljša možna varianta cestne povezave do ribnika iz 
smeri Rogatca.    
G. Mikolič je poudaril, da je omenjena cesta, na katero so vezani tudi občani občine Rogaška 
Slatina, kljub makadamski izvedbi, v zelo dobrem stanju, tudi dovolj široka, tako da tod pelje 
tudi kakšen avtobus. Poudaril je, da bi predmetni odsek ceste, v kolikor bi imela občina na 
voljo dovolj finančnih sredstev, asfaltirali. 
 
Seja je bila končana ob 17.38 uri. 
 
Številka:  
Datum: 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič                                                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 

          ŽUPAN 
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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,  



 

- 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 



 

 
 
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) Predlagano znižanje SPR (EUR) Novo stanje SPR (EUR) 

18.282,35 5.000,00 13.282,35 
   
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421315- Cestna razsvetljava- investicije 
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
42040163 Ureditev javne razsvetljave 5.000,00 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA  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 poti med parkiriščem in kontejnerji na 
pokopališču pri Sv. Juriju.  
  
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:  
Datum:  
                                                                                             Župan Občine Rogatec 
Zapisnik sestavila:                                                  Martin Mikolič  
Rosana Ozvaldič                                                                 po sklepu št. 032-0013/2014,  

z dne 24.10.2014, 
        Podžupan Občine Rogatec 

Anton Roškar 
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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 vzdrževalno-
konzervatorska 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. 



 

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 

 



 

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4000 00 Osnovne plače 11.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 11.000,00 
 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4000 00 Osnovne plače 3.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 3.000,00 
 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4208 049 Druga projektna dokumentacija 5.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 5.000,00 
 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4022 00 Električna energija 2.000,00 

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 4.000,00 
 

 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4133 003 Plače 23.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 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 

410640 Občinska uprava - plače 

441840 Zavod  za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

421010 Javna dela - plače 

431370 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja 

431410 Rokodelski center Rogatec 



 

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.   



 

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:  
Datum: 
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
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