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OBČINA ROGATEC                                                                                                     PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Občinski svet                                                                                                            

      

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 22. februarja 2018, ob 

17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 

 člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Jelka Bilušić, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, 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 (na sejo je prispela ob 18.13 uri) 
Maja Kampoš, višja svetovalka I 
Lavra Gregorčič, višja svetovalka II 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Monika Šeligo, predstavnica medijev javnega obveščanja 
Zainteresirana javnost – štiri osebe (na seji so bile prisotne od 17.42 do 18.10 ure) 
 
Odsotni: 

 člani občinskega sveta:  
Agica Kunstek, Martin Korez, Jolanda Pavlovič 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so od 
članov občinskega sveta odsotni ga. Agica Kunstek, g. Martin Korez in ga. Jolanda Pavlovič, ki so 
svojo odsotnost pred sejo opravičili, ter g. Viktor Božak, ki je sporočil, da bo nekoliko zamudil (na 
sejo je prispel ob 17.05 uri). G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, nato pa je dal v 
obravnavo predlog dnevnega reda, ter odprl razpravo.    
 
G. Viljem Prevolšek je predlagal, da se 7. točka dnevnega reda, t. j. »Predlog sklepa za razrešitev 
predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec in predlog sklepa o imenovanju 
nadomestnega člana v primeru razrešitve« umakne z dnevnega reda, v nadaljevanju pa je 
navedel tudi razloge za to. Dejal je, da je že na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  postavil vprašanje, ali je ga. Agica Kunstek prejela pobudo g. Fredija Ferčeca za 
njeno razrešitev in ali je bila pozvana, da nanjo odgovori. Ogovora še do danes ni prejel. Navedel 
je, da je iz gradiva za današnjo sejo razvidno, da je Občina Rogatec pobudo g. Ferčeca prejela 
že 10.1.2018. Župana je vprašal, ali je bila pobuda ge. Agici Kunstek posredovana ali ne, saj 
meni, da je potrebno, da se o takšnih pobudah dotičnega seznani, da lahko nanjo poda odgovor. 
V kolikor to ni bilo narejeno, je po mnenju g. Prevolška to nujno potrebno nemudoma storiti, saj 
so zadeve, ki jih je g. Ferčec izpostavil v pobudi, milo rečeno obtožbe na račun ge. Agice 
Kunstek, zato ji moramo dati možnost, da se o njih izreče. Dejal je, da še celo na sodišču ima 
obtoženi možnost podati zagovor, mi pa našo svetnico enostavno ignoriramo in gremo po poti, ki 
si jo je začrtal g. Ferčec, torej, da bo pisal, kar mu bo padlo na pamet, kar po mnenju g. 
Prevolška očitno že nekaj časa uspešno dela, tudi s pomočjo občine. G. Prevolšek je menil, da je 
čas, da se s takšno prakso preneha. Dejal je, da je sam z go. Kunstek poskušal govoriti, vendar 
je dobil odgovor, da je od 15. 2. do 25. 2. službeno odsotna, zaradi česar predvideva, da tudi 
gradiva za današnjo sejo ni prejela. G. Prevolšek je ob koncu dodal, da bi se dalo razpravljati tudi 
o tem, na kako kratek rok se v zadnjem času sklicujejo seje občinskega sveta, ki so tudi vedno 
bolj redke, da o obširnem gradivu sploh ne govori. Zaključil je, da zaradi prej navedenega vztraja 
pri umiku navedene točke z dnevnega reda.    
 
(Ob 17.05 uri je na sejo prispel g. Viktor Božak.)    
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G. Fredi Ferčec je dejal, da mora, glede na to, da ga je g. Prevolšek v predhodni razpravi direktno 
izzval, ter glede na dejanja, ki jih g. Prevolšek izvaja v zadnjem času oz. že kar nekaj let v Svetu 
staršev in v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec, povedati, da je zelo primerno, da predmetna točka 
ostane na dnevnem redu, da bodo določene zadeve končno razčiščene. Menil je, da je imel g. 
Prevolšek možnost razprave na to temo tudi na prejšnji seji občinskega sveta, vendar je pred 
obravnavo točke »Razno« odšel s seje, kljub temu, da je bilo pred tem na sami seji jasno 
napovedano, da se bo pri točki »Razno« razpravljalo o VIZ OŠ Rogatec. Vse, kaj je bilo pri točki 
»Razno« na to temo povedano, piše tudi v zapisniku prejšnje seje občinskega sveta. G. Ferčec je 
dejal, da se g. Prevolšku, kot ravnatelju VIZ OŠ Rogatec, očitno ni zdelo primerno, da bi ostal na 
seji do konca, kljub predhodni jasni napovedi, da bo pri točki »Razno« obravnavana tema, ki se 
tiče zavoda, katerega ravnatelj je, ter kljub prisotnosti staršev nekaterih otrok, ki obiskujejo VIZ 
OŠ Rogatec. Prav tako je dejal, da se g. Prevolšek uspešno ali pa manj uspešno izogiba raznim 
vprašanjem, ki se tičejo zavoda, in ki so bila postavljena tudi na prejšnji seji občinskega sveta, pa 
ne le z njegove strani. Glede ge. Agice Kunstek je dejal, da se mu zdi, da ni bila prisotna že na 
zadnjih treh sejah občinskega sveta, vključno z današnjo, prav tako pa se ni udeležila dveh sej 
Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, od skupno treh. G. Ferčec je predlagal, da 7. točka dnevnega 
reda, t. j. »Predlog sklepa za razrešitev predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ 
Rogatec in predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana v primeru razrešitve«, ostane na 
dnevnem redu današnje seje ter da se razpravlja tako, kot je predlagala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se 7. točka dnevnega reda, t. j. »Predlog sklepa za 
razrešitev predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec in predlog sklepa o 
imenovanju nadomestnega člana v primeru razrešitve«, umakne z dnevnega reda 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec. Z 2 glasovoma ZA in 6 glasovi PROTI predlog ni bil sprejet. 
Dnevni red je bil sprejet v predlagani vsebini:  
 
1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.10.2017 in 5. 

dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 

19.10.2017 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017  
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018, 1. in 2. obravnava  
4. Predlog Statuta Občine Rogatec, 1. obravnava  
5. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, 1. obravnava  
6. Predlog sklepov o imenovanju  

- nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec 

- nadomestne članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

7. Predlog sklepa za razrešitev predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ 
Rogatec in predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana v primeru razrešitve  

8. Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu - socialna oskrba za 
leto 2018  

9. Predlog sklepa glede odpovedi pravici do povračila pomoči oziroma omejitvi 
dedovanja 

10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2017  

11. Pobude in vprašanja  
12. Razno  

 

1. ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 
19.10.2017 IN 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 
15.12.2017  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predloga zapisnikov 17. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 19.10.2017, in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
15.12.2017, ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
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G. Mikolič je dal predloga zapisnikov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
19.10.2017, in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017, na 
glasovanje. Z 8 glasovi ZA je bil v prisotnosti 9 članov občinskega sveta sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejmeta se zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
19.10.2017, in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017. 

 

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC, Z DNE 19.10.2017 IN 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC, Z DNE 15.12.2017  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo poročili o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 19.10.2017, in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
15.12.2017, ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 

G. Mikolič je dal predloga poročil o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 19.10.2017, in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
15.12.2017, na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejmeta se poročili o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 19.10.2017, in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
15.12.2017. 

 

3. PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 
2018, 1. IN 2. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je uvodoma povedal, da je Občinski svet Občine Rogatec v letu 2017 sprejel dvoletni 
proračun, v katerem so bila, tako kot za leto 2017, tudi v letu 2018 sredstva za investicije skoraj v 
celoti namenjena za projekt izgradnje skoraj nič energetskega vrtca. Poznano je, kako se je 
celoten postopek odvijal, ter da smo na koncu, glede na previsoko ceno ponudnikov, projekt do 
nadaljnjega odložili. Trenutno se izvajajo določene spremembe  projektne dokumentacije z 
namenom racionalizacije samega objekta, ki pa bi naj še vedno zadoščal pogojem energetske 
varčnosti, znižala pa naj bi se cena gradnje objekta. Zaradi tega smo pripravili rebalans 
proračuna, v katerem smo lastna sredstva, namenjena za prej navedeno investicijo, 
prerazporedili za nekatere nove projekte. Glede na novo planirane aktivnosti je prišlo do 
določenih sprememb tudi na nekaterih drugih postavkah. G. Mikolič je v nadaljevanju navedel 
aktivnosti, ki smo jih vključili v rebalans proračuna za leto 2018, in sicer: postajališče za 
avtodome, parkirišče pri gasilskem domu Donačka gora, ureditev ceste na Cerije, izgradnja 
rekreativnih površin z opremo, zamenjava umetne trave na malem nogometnem igrišču pri OŠ 
Rogatec, ureditev malega nogometnega igrišča v Dobovcu z umetno travo itd… Zraven 
navedenih investicij, ki se bodo financirale iz proračuna Občine Rogatec, iz evropskih sredstev iz  
Evropskega sklada za regionalni razvoj , Fundacije za šport ter finančnih sredstev po 23. členu 
Zakona o financiranju občin, je g. Mikolič omenil še dva pomembna projekta, ki sta v planu za 
letošnje leto, in sicer: izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, avtobusne postaje ter rekonstrukcijo 
državne ceste v Dobovcu, katerih projektantska vrednost znaša 3 mio EUR, ter sanacijo in 
preplastitev glavne ceste G2-107, na odseku od križišča Zupanc do odcepa za Žahenberc. Za 
oba projekta finančna sredstva zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo.     
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
G. Fredi Ferčec je menil, da višina finančnih sredstev proračuna ne pušča kaj veliko 
manevrskega prostora glede potrebnih sredstev za izvedbo določenih nalog oz. investicij. Menil 
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je, da bi bilo potrebno, vsaj v prihodnje, več finančnih sredstev nameniti za potrebe komunalnega 
urejanja v občini, kot je nabava primernega traktorja ter ostalih strojev, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo komunalni delavci. Zanimalo ga je tudi, kakšno je stanje glede projekta kolesarskih 
stez, ali je bil Staninvest, kot izbrani upravljalec občinskih stanovanj, najugodnejši ponudnik, ter v 
čigavi lasti je Špornova kapela, ki je nujno potrebna obnove. Ob koncu je g. Ferčec izrazil 
pobudo, da bi na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Rogatec nastopala skupina MI2.     
 
G. Mikolič se je strinjal, da bi bilo obstoječi traktor potrebno zamenjati, prav tako je menil, da bi 
bilo, zaradi visokih stroškov vzdrževanja, potrebno zamenjati tudi že precej rabljeno službeno 
vozilo. Projekt kolesarskih poti poteka skupno za občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina in Rogatec, zanj se izdeluje projektna dokumentacija. Ta regijski projekt je bil letos preko 
regijske razvojne agencije prijavljen na drugo javno povabilo za dogovor o razvoju regije na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Realizacija projekta je predvidena v letu 2020, in 
sicer v naši občini od Brezovca skozi trg do zaključka stanovanjske cone S5. G. Mikolič je 
pojasnil, da je bil Staninvest, kot upravnik stanovanjskega fonda, izbran kot najugodnejši 
ponudnik v več občinah z območja Obsotelja in Kozjanskega. Glede Špornove kapele g. Mikolič 
ni bil prepričan, čigava last je, zato bomo zadevo preverili, je pa pojasnil, da so se sredstva za 
ureditev sakralnih objektov iz lanskega  prenesla v letošnje leto, saj se je zaradi zasedenosti 
restavratorjev planirano delo pričelo šele v jeseni.  
 
G. Mikolič je v nadaljevanju podal pojasnilo glede predlaganega sklepa o ravnanju s premičnim 
premoženjem Občine Rogatec v letu 2018, in sicer se le-ta nanaša na morebitno prodajo 
granulata (9,6 ton) kot dodatka k masi za brizganje plastike, ki se nahaja na parkirišču za tovorna 
vozila (dva kontejnerja). Granulat je bil tja dostavljen v času, ko so bila parkirna mesta, na katerih 
se sedaj nahaja, v najemu Logistike Mab d.o.o.. Nihče, tudi stečajni upravitelj ni našel izvora 
tovora, zato je le-tega zasegla policija, ki v roku enega leta ni našla lastnika. Po tem roku je 
najdeno blago prešlo v last lastnika zemljišča, na katerem se najdeno blago nahaja, torej v last 
Občine Rogatec. Vrednost blaga znaša pribl. 27.000 EUR, vendar je vprašanje, ali ga bomo 
lahko sploh prodali, ne glede na to, koliko bomo lahko iztržili. Glede prodaje so bile namreč 
določene aktivnosti že izvedene, vendar neuspešno. G. Mikolič je predlagal, da se ga, kot 
župana, za ta konkreten primer pooblasti za sprejetje Načrta ravnanja s premičnim premoženjem 
Občine Rogatec v letu 2018, v kolikor bo občina za predmetno blago našla kupca.                 
 

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za 
leto 2018 obravnava po hitrem postopku. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za 
leto 2018 po hitrem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 
2018 z vsemi prilogami. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za 
leto 2018 z vsemi prilogami (Splošni del rebalansa, Posebni del rebalansa, Načrt razvojnih 
programov Občine Rogatec 2018-2021, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2018, Letni 
plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2018, Letni program za kulturo Občine 
Rogatec za leto 2018, Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2018). 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2018. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Rogatec za leto 2018. 
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G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2018 sprejme župan. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2018 sprejme župan. 
 

4. PREDLOG STATUTA OBČINE ROGATEC, 1. OBRAVNAVA  

 
(Ob 17.42 uri so na sejo, kot zainteresirana javnost, prišle štiri osebe.) 
 
G. Mikolič je besedo predal g. Viljemu Prevolšku, predsedniku Statutarno – pravne komisije, ki je 
pojasnil, da je so člani komisije, od katerih sta bila dva odsotna, na seji dne 19.2.2018 
obravnavali predlog Statuta Občine Rogatec ter predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki ju je pripravila strokovna služba Občine Rogatec. Poudaril je, da je to zelo pomembna 
materija, zato je menil, da bi bilo potrebno tovrstno gradivo članom komisije predložiti v 
obravnavo prej, da bi ga lahko podrobno proučili. Po razpravi je Statutarno - pravna komisija 
sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Statuta Občine Rogatec v 1. 
obravnavi.      
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš, ki je pojasnila, da gre za uskladitev statuta z 
Ustavo Republike Slovenije in zakoni, na podlagi priporočil Ministrstva za javno upravo, Službe 
za lokalno samoupravo. Slednja je namreč opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Rogatec 
in v okviru strokovne pomoči predlagala uskladitev Statuta z veljavno zakonodajo. Priporočila oz. 
predlogi so bili v celoti upoštevani. Največkrat gre za črtanje določb statuta, ki jih ureja zakon in 
gre pri tem za nepotrebno podvajanje. Dodatno so bili opravljeni tudi določeni manjši vsebinski 
popravki. 
 
Glede na to, da sta statut ter poslovnik vsebinsko povezana, je g. Mikolič predlagal, da se k 4. in 
5. točki dnevnega reda opravi skupna razprava.  
 
G. Fredi Ferčec se je strinjal z mnenjem g. Prevolška glede prekratkega roka za proučitev 
pomembnih gradiv, zato je tudi sam predlagal, da se določi, da se v primeru, ko gre za obširno in 
pomembno gradivo, kot npr. proračun ali rebalans, gradivo članom občinskega sveta dostavi prej 
(15 oz. vsaj 10 dni pred obravnavo). G. Ferčec je izrazil upanje, da bo v prihodnje možno 
posnetke sej dajati tudi na družbena omrežja, hkrati pa je izrazil tudi nestrinjanje z določbo v 
poslovniku, da morajo občani oz. zainteresirana javnost svojo prisotnost na seji predhodno 
najaviti.  
 
G. Mikolič je poudaril, da je naloga Službe vlade za lokalno samoupravo, med ostalim, skrbeti tudi 
za usklajenost občinskih aktov z veljavno zakonodajo, kar tudi izvajajo. Skratka, njihove pripombe 
smo, tako kot ostale občine, upoštevali. Hkrati je g. Mikolič izrazil mnenje, da je bistvenega 
pomena, da se glede rokov za dostavo gradiva članom občinskega sveta držimo predpisanih 
rokov, glede katerih pa prav gotovo ne odstopamo v primerjavi z ostalimi občinami. Menil je, da   
ne vidi razloga, zakaj bi bila naša občina pri tem izjema. 
 
G. Viljem Prevolšek je izrazil pripombe ter mnenje glede vsebine določb o predhodni najavi 
morebitne prisotne zainteresirane javnosti na sejah občinskega sveta, ki bi se po njegovem 
mnenju morala najaviti ne en, ampak tri dni prej, glede danes prisotnih štirih oseb pa je menil, naj 
se poimensko navedejo v zapisniku, poudaril pa je tudi, da morajo biti na sejah zagotovljeni 
pogoji za normalno delo občinskega sveta, ter da ne more v prostor, kjer poteka seja, kar tako 
nekdo vstopati.  
 
G. Mikolič je dal predlog Statuta Občine Rogatec v prvi obravnavi na glasovanje. Z 9 glasovi ZA 
je bil soglasno sprejet naslednji 
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SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Statut Občine Rogatec v prvi obravnavi. 

 

5. PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, 1. 
OBRAVNAVA  

 
Glede na to, da je bila razprava k tej točki dnevnega reda opravljena že pri prejšnji točki 
dnevnega reda, je dal g. Mikolič predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec v prvi 
obravnavi na glasovanje. Z 8 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet naslednji 

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec v prvi 
obravnavi. 

 

6. PREDLOG SKLEPOV O IMENOVANJU  

- NADOMESTNEGA ČLANA SVETA ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC  

- NADOMESTNE ČLANICE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 
PROMETU  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da je komisija na 10. redni seji, dne 06.2.2018, na podlagi 
pisne odstopne izjave članice Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, ge. Antonije Kitak, in prejetih 
predlogov za imenovanje nadomestnega člana s strani političnih strank, sprejela sklep, da se 
Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da v Svet Zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot 
nadomestnega člana, imenuje g. Slavka Pavloviča, stan. Log 63, Rogatec, za nadomestno 
članico v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa go. Natašo Lavrič, direktorico 
občinske uprave Občine Rogatec. G. Bukšek je pojasnil tudi, da po odstopu članice Nadzornega 
odbora Občine Rogatec, ge. Doroteje Kitak, nobena od pozvanih političnih strank za 
nadomestnega člana ni podala predloga.     
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Viljem Prevolšek, ki je v zvezi z nepopolnim 
članstvom v tako pomembnem organu, kot je Nadzorni odbor Občine Rogatec, menil, da bi 
morala občina, glede na to, da je od odstopa članice minilo že eno leto, že prej ukrepati, oz. je 
potrebno sedaj, glede na to, da se nobeden od pozvanih ni odzval, s postopkom nadaljevati, da 
bo sestava nadzornega odbora popolna.   
 
G. Mikolič se je strinjal, da je nadzorni odbor eden od zelo pomembnih treh organov občine. Iz 
prakse je navedel dejstvo, da je zagotavljanje primerne kadrovske zasedbe nadzornega odbora, 
predvsem z vidika stroke, problem v marsikateri občini. Očitno je ista težava tudi pri nas. Glede 
na to, da je do konca mandata le nekaj več kot pol leta, pa je g. Mikolič menil, da niti ni tako 
bistveno, ali v tem času to funkcijo opravljajo štirje ali pet ljudi. G. Mikolič je dejal, da bomo 
zadevo v zvezi s tem še proučili.    
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se ugotavlja, da je ge. Antoniji Kitak, stan. Donačka 
Gora 16a, 3252 Rogatec, zaradi odstopa prenehal mandat članice Sveta zavoda VIZ OŠ 
Rogatec, ter da se predlaga, da se v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot nadomestnega člana za 
preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje g. Slavka Pavloviča, stan. Log 63, 3252 Rogatec. Z 9 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Antoniji Kitak, stan. Donačka Gora 16a, 
3252 Rogatec, zaradi odstopa prenehal mandat članice Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec. 
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Občinski svet Občine Rogatec  v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot nadomestnega člana za 
preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Slavka Pavloviča, stan. Log 63, 3252 Rogatec. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
kot nadomestno članico za preostanek mandata 2015 – 2019, imenuje go. Natašo Lavrič, stan. 
Prešernova ulica 10, 3250 Rogaška Slatina. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot 
nadomestno članico za preostanek mandata 2015 – 2019, imenuje Natašo Lavrič, stan. 
Prešernova ulica 10, 3250 Rogaška Slatina. 

 

7. PREDLOG SKLEPA ZA RAZREŠITEV PREDSTAVNICE OBČINE ROGATEC V 
SVETU ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC IN PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA ČLANA V PRIMERU RAZREŠITVE  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na 10. redni seji, dne 06.2.2018, 
obravnavali tudi pobudo za razrešitve predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ 
Rogatec in predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana v primeru predlagane razrešitve. 
Po opravljeni razpravi je komisija sprejela sklepa, s katerima predlaga Občinskemu svetu Občine 
Rogatec, da razreši članico Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, go. Agico Kunstek, stan. Žahenberc 
61, Rogatec, kot predstavnico Občine Rogatec, ter da, v primeru, da Občinski svet Občine 
Rogatec navedeno razrešitev sprejme, za nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, 
kot predstavnika Občine Rogatec, za preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje g. Iztoka Artiča, 
stan. Rajska ulica 15, Rogatec.       
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Viljem Prevolšek, ki je ponovno zavzel  
stališče, da bi se moralo ge. Agici Kunstek dati možnost zagovora, nato pa ponovno zbrati 
predloge za kandidate za to mesto. Menil je, da sta bila razrešitev in nato nov kandidat 
predlagana preveč na hitro.  
 
G. Mikolič je g. Viljema Prevolška pozval, da se, kot ravnatelj VIZ OŠ Rogatec, zaradi nasprotja 
interesov, izloči pri glasovanju, ki sledi v nadaljevanju te točke dnevnega reda.    
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se razreši članico Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, 
Agico Kunstek, stan. Žahenberc 61, 3252 Rogatec, kot predstavnico Občine Rogatec, z dnem 
sprejema tega sklepa. S 6 glasovi ZA ter 1 glasom PROTI je bil sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec razreši članico Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec Agico 
Kunstek, stan. Žahenberc 61, 3252 Rogatec, kot predstavnico Občine Rogatec, z dnem 
sprejema tega sklepa. 
 
Glede na to, da je bil sklep o razrešitvi sprejet, je dal g. Mikolič na glasovanje predlog, da se za 
nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnika Občine Rogatec, za 
preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Iztoka Artiča stan. Rajska ulica 15, 3252 Rogatec. S 7 
glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec za nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot 
predstavnika Občine Rogatec, za preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Iztoka Artiča 
stan. Rajska ulica 15, 3252 Rogatec. 
 
(Ob 18.10 uri so osebe, ki so bile prisotne kot zainteresirana javnost, odšle s seje.) 
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8. PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU - 
SOCIALNA OSKRBA ZA LETO 2018  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Jelki Bilušić, predsednici Odbora za negospodarstvo ter javne 
službe družbenih dejavnosti, ki je povedala, da člani odbora predlagajo Občinskemu svetu 
Občine Rogatec, da se potrdi cena socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu – 
socialna oskrba« za leto 2018 in sicer v višini 15,11 EUR na efektivno uro. Predlagajo, da Občina 
Rogatec še naprej dodatno subvencionira ceno storitve uporabnikom, tako da uporabnik namesto 
dosedanjih 4,30 EUR plača 4,90 EUR na efektivno uro, ob nedeljah ali v nočnem času 6,86 EUR 
na efektivno uro ter na dneve državnih praznikov ali dela prostih dni 7,21 EUR na efektivno uro. 
Dodatno se iz proračuna za neposredno strokovno pripravo zagotovi 94,41 EUR mesečno in za 
prevoze izvajalk 300 EUR mesečno.  
 
(Ob 18.13 uri je na sejo prispela ga. Agata Tepeš.) 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na 
domu – socialna oskrba« na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 

 
I. 

Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – 
socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini: 

- ob delavnikih: 15,11 EUR na efektivno uro, 
- ob nedeljah in v nočnem času: 21,15 EUR na efektivno uro, 
- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 22,23 EUR na efektivno uro. 

  
II. 

Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba 
subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 9,90 EUR na efektivno uro ob delavnikih, 
oziroma v nedeljo ali v nočnem času 13,98 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela 
prost dan 14,71 EUR na efektivno uro. 
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 4,90 EUR  na efektivno uro, v 
nedeljo ali v nočnem času 6,86 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 
7,21 EUR na efektivno uro. 

 
III. 

Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR 
mesečno. 
 

IV. 
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja zagotovila 
94,41 EUR mesečno.  

V. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 26/17, dne 26.05.2017. 
 

VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 01.03.2018. 

 

9. PREDLOG SKLEPA GLEDE ODPOVEDI PRAVICI DO POVRAČILA POMOČI 
OZIROMA OMEJITVI DEDOVANJA 
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G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš, ki je v nadaljevanju povzela vsebino obrazložitve k 
predlaganemu sklepu glede odpovedi pravici do povračila pomoči oz. omejitvi dedovanja. 
Predmetna zadeva se nanaša na omejitev dedovanja v višini 8.228,28 EUR po pokojni 
zapustnici, ki je za časa življenja prejela 12.342,42 EUR iz proračuna Občine Rogatec, iz naslova 
oprostitve plačil socialno varstvene storitve in sicer institucionalnega varstva. Dodala je, da je k 
odločitvi glede morebitne odpovedi predmetni pravici občino pozvalo Okrajno sodišče Šmarje pri 
Jelšah. 
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Jelki Bilušić, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti, ki je dejala, da so navedeno gradivo obravnavali tudi na odboru. 
Slednji je na osnovi predstavljenih dejstev ugotovil, da se občanu, dediču po pokojni zapustnici, 
materialno in socialno stanje v primeru, da občina od omejitve ne odstopi, ne spremeni. Prav tako 
s pokojno nista imela potomcev, dedičev 1. dednega reda. Zaradi navedenega člani odbora 
predlagajo Občinskemu svetu Občine Rogatec, da Občina Rogatec od omejitve dedovanja ne 
odstopi, ter da se, posledično, z dedičem dogovori o načinu omejitve. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
V zvezi z vprašanjem g. Viljema Prevolška, kaj bi sprejem predlaganega predloga pomenil za 
dediča, to je zakonca pokojne, je ga. Kampoš pojasnila, da bo gospod ostal lastnik do ene 
polovice  nepremičnin, ki spadajo v zapuščino, medtem ko bo drugo polovico, ki bi tako prešla v 
last občine, lahko še vedno koristil. Kar se pa hiše ter gospodarskih poslopij in dveh parcel 
(slednji sta izključno v njegovi lasti) tiče, le-te niso predmet zapuščinskega postopka. V zvezi z 
vprašanjem g. Viktorja Božaka, ki je hkrati poudaril, da se mora občina gospodarno obnašati, je 
ga. Kampoš navedla podatke o starosti dediča ter vrednosti in velikosti zemljišč, ki so predmet 
zapuščinskega postopka.     
 
V času navedbe osebnih podatkov, ki zadevajo dedovanje oz. obravnavano omejitev dedovanja, 
je bila seja za javnost zaprta. 
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa, da se Občina Rogatec ne odpove pravici do povračila pomoči 
oziroma omejitvi dedovanja v višini 8.228,28 EUR, na glasovanje. Z 8 glasovi ZA in 1 glasom 
PROTI je bil sprejet naslednji    

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme sklep, da se Občina Rogatec ne odpove pravici do 
povračila pomoči oziroma omejitvi dedovanja v višini 8.228,28 EUR. 

 

10. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI ROGATEC ZA LETO 
2017  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Nataši Lavrič, ki je pojasnila, da je izvajalec lokalnega 
energetskega koncepta na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah 
lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09, 3/11) dolžan najmanj enkrat letno 
pripraviti pisno poročilo o njegovem izvajanju, ga predložiti v obravnavo občinskemu svetu ter ga 
nato posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo. Ga. Lavrič je dejala, da je iz priloženega 
poročila  razvidno, da so bile v letu 2017 opravljene naslednje aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK 
za leto 2017:  
- izdelava energetskih izkaznic za dva stanovanja na naslovu Steklarska 23 (prodaja in najem), 
- zamenjava dotrajane plinske peči v poslovnem objektu na naslovu Ceste 11, (bivša stavba 
občine uprave), 
- občina je v letu 2017 preko oglasne deske obveščala širšo javnost o odprtih razpisih, in sicer 
nepovratnih finančnih spodbudah in  kreditih za rabo obnovljivih virov energije in  večjo energijsko 
učinkovitost stanovanjskih stavb.  
G. Lavrič je dodala, da so naloge za leto 2018 v izvajanju ter da so usklajene s predlogom 
proračuna za leto 2018. V pripravi je racionalizacija projekta «Izgradnja skoraj nič energetskega 
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vrtca v Rogatcu«, ki bo služil kot osnova za nadaljnje aktivnosti pri izgradnji vrtca v naslednjih 
letih. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  

 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
in njihovih učinkov v Občini Rogatec za leto 2017. 
 

11. POBUDE IN VPRAŠANJA  
13. RAZNO  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je v nadaljevanju pojasnila, da je bilo izpostavljeno 
vprašanje v zvezi s sklepom o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit 
za prvo reševanje stanovanjskega problema, ki je bil sprejet v začetku leta 2015. V praksi se je 
namreč pokazalo, da imajo starši stanovanjske kredite za različne namene (nakup prvega 
stanovanja, zamenjava manjšega stanovanja za večje, zamenjava stanovanja za gradnjo hiše ali 
nakup hiše…) in bi bilo zato smiselno sklep spremeniti, oz. natančneje določiti pogoje za 
upravičenost do dodatne subvencije znižanja plačila vrtca. S podanim predlogom se je po 
obravnavi predmetne vsebine strinjal tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnostih, ki predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da sklep o znižanju plačilnega 
razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit, v predlagani vsebini, sprejme.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.    
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo 
stanovanjski kredit. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 
o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit 

 
1. 

Starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Rogatec in imajo obveznosti 
po stanovanjskem kreditu za reševanje stanovanjskega problema v Občini Rogatec: 

- Nakup ali gradnja prvega stanovanja ali hiše; 
- Nakup ali gradnja večjega stanovanja ali hiše, 

se razvrsti en plačilni razred nižje, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oziroma se jim prizna dodatna subvencija za 
znižano plačilo vrtca v višini enega plačnega razreda programa vrtca, v katerega je 
vključen otrok.    
 
Določilo 1. odstavka te točke se uporabi za najstarejšega otroka, v primeru, če je v vrtec 
vključen več kot en otrok iz družine. 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Rogatec, uporablja 
pa se od 1.3.2018. 

3. 
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o znižanju plačilnega razreda 
staršem, ki imajo stanovanjski kredit št.: 0070-0001/2015-27 z dne 12.02.2015. 
 
Ga. Tepeš je povedala, da je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 
tako kot že v zadnjih dveh letih, obravnaval vlogi dveh družin, ki imata otroka s posebnimi 
potrebami. Gre za povrnitev stroškov v zvezi z izobraževanjem oz. dodatnim usposabljanjem pri 
zmanjševanju njunih ovir. Ena družina je podala vlogo za povrnitev potnih stroškov za šolsko leto 
2017/2018 za prevoz na Zavod za slepo in slabovidno mladino (šolski center Ptuj) in sicer 2 x 
mesečno. Pri drugi družini pa gre za povrnitev stroškov celodnevne prehrane v Centru za sluh in 
govor Maribor. Na letni ravni gre za znesek 2 x cca 400,00 EUR za povrnitev stroškov obeh 
prosilcev. Po krajši razpravi je odbor menil, da bi bilo prav, da se prošnjama ugodi, zato predlaga 
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Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se družinama, enako kot doslej, pomaga, in se jima za 
zaprošeno pomoč sredstva zagotovijo z rebalansom proračuna.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.    
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se družinama, za zaprošeno pomoč v zvezi z 
usposabljanjem slabovidnega otroka, in sicer za povrnitev potnih stroškov za šolsko leto 
2017/2018 in za povrnitev stroškov prehrane za otroka, vključenega v posebnem programu vrtca 
specialnega zavoda za sluh in govor, prav tako za šolsko leto 2017/2018, zagotovijo sredstva v 
okvirni višini 800,00 EUR (2 x 400,00 EUR). Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
  

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec se strinja, da se družinama, za zaprošeno pomoč v zvezi z 
usposabljanjem slabovidnega otroka, in sicer za povrnitev potnih stroškov za šolsko leto 
2017/2018 in za povrnitev stroškov prehrane za otroka, vključenega v posebnem programu 
vrtca specialnega zavoda za sluh in govor, prav tako za šolsko leto 2017/2018, zagotovijo 
sredstva v okvirni višini 800,00 EUR (2 x 400,00 EUR).  
 
G. Mikolič je dal v obravnavo vlogo ge. Marije Plavčak za znižanje mesečne najemnine Kavarne 
in slaščičarne v trgu, na naslovu Trg 8, Rogatec, na višino 50,00 EUR, kot je bilo odobreno že v 
preteklih letih. G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se za najem poslovnega prostora v poslovno - 
stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, za leto 2018 
določi mesečna najemnina v višini 50,00 EUR. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 
 
Za najem poslovnega prostora v poslovno - stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, 
Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, se za leto 2018 določi mesečna najemnina v višini 
50,00 EUR. 
 
Go. Jelko Bilušić je zanimalo, ali se že razmišlja o izgradnji novega gasilskega doma za potrebe 
Prostovoljnega gasilskega društva Rogatec in o lokaciji le-tega. 
 
G. Mikolič je potrdil, da se je s predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Rogatec 
pogovarjal o željah in potrebah po gradnji novega gasilskega doma. Prostovoljno gasilsko društvo  
Rogatec je namreč eno najstarejših gasilskih društev v Sloveniji in bo leta 2021 praznovalo 150-
letnico delovanja. O tej temi se bo potrebno pričeti intenzivno pogovarjati v novem mandatu 
občinskega sveta, ko se bodo pričele tudi ustrezne aktivnosti, seveda v skladu z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi.   
 
G. Viljem Prevolšek je navedel, da ima večina občin za občane, ki živijo v oddaljenosti do pet 
kilometrov od deponije za smeti, odvoz smeti na deponijo brezplačen. Predlagal je, da se ta 
možnost prouči tudi za našo občino. Zanimalo ga je tudi, zakaj je odstranjen otok za ločeno 
zbiranje odpadkov, ki je bil lociran v bližini stare šole v Rogatcu, ter ali bo slednji na to lokacijo 
ponovno nameščen.  
 
G. Mikolič je dejal, da o tem, da bi imela katera od občin brezplačen odvoz smeti, ni seznanjen, 
hkrati pa je podvomil, da je to možno. Res pa je, da lahko naši občani brezplačno pripeljejo na 
deponijo kosovne odpadke. Po besedah g. Mikoliča je bil otok za ločeno zbiranje odpadkov  
odstranjen zaradi številnih opozarjanj in pritožb bližnjih stanovalcev, kajti odpadki, ki so bili 
nenehno odlagani tudi zraven zabojnikov, nekatere med njimi pa je odnašal tudi veter, so 
povzročali neurejen izgled oz. nered v bližnji okolici otoka. Spomnil je, da je bilo že pri razpravi o 
namestitvi otoka na seji občinskega sveta rečeno, da bo slednji nameščen toliko časa, dokler bo 
njegova okolica urejena, v nasprotnem primeru pa bo odstranjen.    
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Tudi g. Viktor Božak je predlagal, da se predmetni otok za ločeno zbiranje odpadkov ponovno 
namesti, opozoril pa je tudi na potrebo po obnovi sakralnega spomenika Marijino znamenje v 
trgu. V nadaljevanju je g. Božak, kot predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, podal 
poročilo o obisku članov odbora v Gorenjevi tovarni Mekom v Rogatcu.    
 
Seja je bila končana ob 18.43 uri. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič                                                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 

          ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


