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OBČINA ROGATEC                                                                                                      PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Občinski svet                                                                                                            

  

      

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 01. avgusta 2019, ob 

17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 
 

• člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Viljem Prevolšek, Andrej 
Turk, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric 

 

• predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan  
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

• ostali prisotni: 
Mateja Ozvaldič, predsednica Sveta KS Rogatec 
Sebastjan Artič, Helena Siebenreich, zainteresirana javnost 
 
Odsotna člana občinskega sveta: 
Vili Bukšek, Mojca Šmit 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne, nato pa ugotovil, da 
sta od članov občinskega sveta odsotna ga. Mojca Šmit in g. Vili Bukšek, ki sta svojo odsotnost  
pred sejo opravičila. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.  
V nadaljevanju je g. Mikolič pojasnil, da je svetniška skupina Socialnih demokratov dne 10.7.2019 
na občinsko upravo naslovila pobudo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec 
zaradi posledic, nastalih po neurju dne 7.7.2019. G. Mikolič je pojasnil, da smo članom svetniške 
skupine SD odgovorili, da je, zaradi obravnave prerazporeditev proračunskih sredstev v zvezi z 
odpravo posledic neurja 7.,12. in 13. 7. 2019, sklic izredne seje občinskega sveta že predviden in 
to v kratkem. G. Mikolič je poudaril, da je obravnava ter potrditev predlaganih prerazporeditev 
nujno potrebna, da bomo lahko sanirali škodo, nastalo na javni infrastrukturi, zaradi česar je 
današnja izredna seja tudi sklicana. 
  
(Ob 17.07 uri je na sejo prispel  g. Viljem Prevolšek.) 
 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec ter odprl razpravo. 
 
G. Fredi Ferčec se je g. Mikoliču zahvalil za uvodno obrazložitev ter pojasnil, da je svetniška 
skupina Socialnih demokratov sklic izredne seje občinskega sveta predlagala zaradi posledic, ki 
so nastale po neurju in poplavi dne 7. julija 2019, niso pa takrat mogli vedeti, da se bo neurje 
ponovilo. Tako da današnja seja ni sklicana na njihovo pobudo. G. Ferčec je poudaril, da člani 
svetniške skupine SD menijo, da občani po neurju niso bili dovolj obveščeni, kako ravnati, kam se 
obrniti za pomoč, zaradi česar je bil marsikdo v negotovosti in paniki. Predlagal je, da občina v 
prihodnje v podobnih primerih poskrbi za boljšo informiranost občanov (preko socialnih omrežij, 
spletne strani občine itd..) o potrebnih ukrepih oz. kako ravnati ter na koga se obrniti v primeru 
naravnih katastrof.     
   
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil v prisotnosti 10 članov sveta sprejet naslednji   
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DNEVNI RED:  
1. Neurja na območju Občine Rogatec dne 7.7.2019, 12.7.2019 in 13.7.2019  

– prerazporeditev proračunskih sredstev za odpravo posledic neurij  
2. Predlogi sklepov o imenovanju: 

I. nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec 
II. Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
III. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
IV. Sosveta za varnost 
V. člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah  

3.       Razno 
 

1. NEURJA NA OBMOČJU OBČINE ROGATEC DNE 7.7.2019, 12.7.2019 IN 13.7.2019  
– PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC 
 NEURIJ  

 
G. Mikolič je pojasnil, da je predlagana prerazporeditev finančnih sredstev posledica neurij, ki so 
7., 12. in 13. julija prizadele območje občine Rogatec. Za izvedbo vseh potrebnih sanacijskih 
ukrepov za odpravo posledic neurja smo morali zagotoviti določena finančna sredstva. Glede na 
to, da smo imeli na postavki Proračunska rezerva, sredstva za odpravo posledic neurja finančna 
sredstva v višini 45.195,48 EUR, ki so bila kot sofinancerski delež namenjena za sanacijo plazu 
Gobec Donačka Gora, katerega izvedba se še ni pričela, smo iz te kvote črpali sredstva za 
odpravo posledic neurja. V predlogu prerazporeditve sredstev smo formirali novo proračunsko 
postavko Sanacija plazu Gobec Donačka Gora, v kateri zagotavljamo višino sofinancerskega 
deleža za sanacijo omenjenega plazu. Tako bomo iz kvote proračunske rezerve poplačali 
najnujnejše ukrepe, ki smo jih izvajali.  
V nadaljevanju je g. Mikolič podrobneje pojasnil vse ostale postopke, ki jih je Občina Rogatec 
izvajala oz. jih je bila dolžna izvesti zaradi nastale naravne nesreče. Poudaril je, da so v primeru 
takšnih elementarnih nesreč predpisani postopki, po katerih mora prizadeta lokalna skupnost 
izvajati svoje aktivnosti. Tega smo se tudi držali, saj smo naloge izvajali v skladu z navodili 
Uprave RS za zaščito in reševanje. Po izdaji sklepa Vlade RS smo oškodovance, tako pravne kot 
fizične osebe, pozvali k izpolnitvi obrazca o prijavi škode ter jih obvestili o terminih oz. rokih za 
izpolnitev vloge. Vlada je določila tudi rok, do katerega mora biti škoda popisana oz. vnesena v 
računalniški program Ajda. Občinska komisija za popis škode bo na osnovi predpisane 
metodologije izvajala dela na terenu z namenom ogleda, popisa in ocene škode. V nadaljevanju 
je g. Mikolič povedal tudi, da so agenti zavarovalnic že obiskali gospodinjstva, ki so utrpela 
škodo. Izrazil je upanje, da so imeli občani svoje nepremičnine primerno zavarovane, da jim bo 
zavarovalnica nastalo škodo vsaj delno povrnila. Ob tem je tudi poudaril, da je še kako  
pomembno, da imamo svojo lastnino oz. nepremične zavarovane, saj je elementarnih nesreč 
vedno več. Z vso resnostjo in odgovornostjo do takšnih primerov, kot se je zgodil, smo tako imeli 
vse objekte v občinski lasti primerno zavarovane. Pojasnil je, da je bila poplavljena tudi občinska 
stavba, v dvorani je bilo namreč več kot pol metra vode, poplavljeno ter povsem poškodovano je 
tudi nogometno igrišče z umetno travo. G. Mikolič je poudaril, da za oboje pričakujemo 
odškodnino od zavarovalnice. Ob koncu je g. Mikolič tudi povedal, da je z dopisom o neurju v 
občini Rogatec seznanjen tudi predsednik Vlade RS in da pričakujemo pomoč države.    
 
G. Mikolič je odprl razpravo.  
 
G. Fredi Ferčec je dejal, da je razumljivo, da se kot predstavniki občine pogovarjamo o javni 
infrastrukturi, je pa poudaril, da je prav, da se pogovarjamo tudi o v poplavi prizadetih občanih oz. 
o škodi, ki so jo, posledično, utrpeli. G. Ferčec je poudaril, da so občanom, oz. kjer je bilo to 
potrebno, prvi priskočili na pomoč gasilci vseh treh gasilskih društev v občini, kot tudi gasilci 
Vetropack Straže ter gasilci iz sosednjih občin, za kar se jim ob tej priložnosti zahvaljuje. 
Predlagal je, da se člani občinskega sveta odpovedo sejninama za današnjo in za naslednjo  sejo 
občinskega sveta, ter da se ta finančna sredstva namenijo za nakup opreme gasilskih društev v 
občini Rogatec. G. Ferčec je predlagal tudi, da se podaljša rok za prijavo škode po neurju, saj 
nekateri ljudje verjetno s tem še niso seznanjeni. Ponovno je opozoril na potrebo po boljšem 
obveščanju občanov v primeru naravnih nesreč, in sicer preko socialnih omrežij, kot so to storili v 
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nekaterih drugih občinah. Zanimalo ga je glede aktivnosti v zvezi s čiščenjem Draganje, ki že 
potekajo, vprašal pa je tudi o podrobnostih v zvezi z razlitjem kurilnega olja. Kljub temu, da po 
njegovem mnenju neurja, ki nas je zajelo, ne bi bili mogli preprečiti, je g. Ferčeca zanimalo, kaj 
lahko storimo v izogib podobnim izrednim stanjem v prihodnje.   
 
G. Mikolič je dejal, da je rok za prijavo škode po neurju do petka, 2. 8. 2019, v primeru zamude 
navedenega roka pa bo obrazce možno naknadno izpolniti še do vnosa podatkov v aplikacijo. Od 
2. 8. pa do 23. 8., ko je rok za vnos podatkov v aplikacijo, pa bo zadeve na terenu pregledala 
najprej občinska, nato pa še regijska komisija. G. Mikolič je pojasnil, da družba Nivo Celje po 
naročilu Arso Celje izvaja čiščenje struge reke Draganje na območju Rogatca, za kar so bila, na 
osnovi njegove garancije, da bodo v ta namen zagotovljena državna sredstva, porabljena njihova 
intervencijska sredstva. Glede na pomisleke, da bi se z izgradnjo obvoznice Rogatec poslabšala 
poplavna varnost, je g. Mikolič poudaril, da bo ravno nasprotno, saj se bodo v sklopu izgradnje 
obvoznice, kar je tudi pogoj, izvedli vsi potrebni ukrepi za povečanje poplavne varnosti, tako da 
bo izgradnja obvoznice pomenila ne le razbremenitev prometa skozi trg, ampak tudi povečanje 
poplavne varnosti tega območja Rogatca. 
 
Ga. Brigita Vodušek je dejala, da je pri obravnavi te točke dnevnega reda pričakovala tudi  
prisotnost poveljnikov gasilskih društev ter predstavnika skupnega organa za civilno zaščito in 
požarno varnost, ki bi podali poročilo v zvezi z aktivnostmi, ki so se izvajale v zvezi z odpravo 
posledic neurja. Dejala je, da smo v primeru naravnih nesreč ljudje prestrašeni, izgubljeni in brez 
moči in takrat je ključnega pomena, da smo obveščeni, kako reagirati in kako se obnašati. 
Poudarila je, da je obveščanje, kar v tovrstnih primerih občinam narekuje tudi zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, v tem primeru pogrešala, ter da, npr., ljudje tudi danes ne 
vedo, kam s stvarmi, ki so bile naplavljene na njihove travnike, zanimalo pa jo je tudi, kdo bo 
kontroliral, da bodo te naplavine odstranjene oz. pospravljene. Ga. Vodušek je pogrešala tudi 
boljše obveščanje preko medijev, ter tudi sama predlagala, da se rok za oddajo obrazcev za 
prijavo škode podaljša. Ob koncu je navedla, da je Občina Rogatec v začetku leta od Skupnosti 
občin Slovenije oz. od Uprave RS za zaščito in reševanje prejela v proučitev in dopolnitev načrt 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zanimalo jo je, kaj smo v zvezi s tem naredili,  
zanimala pa jo je tudi vsebina veljavnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za 
Občino Rogatec, glede na to, da je sama v občinskem svetu na novo.    
 
G. Mikolič je poudaril, da so vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v času izrednega stanja zaradi 
predmetnega neurja, potekale normalno, predvsem pa z namenom, da poskušamo vsem 
prizadetim občanom pomagati. Gasilci so opravili ogromno in zahtevno nalogo, prav tako je 
civilna zaščita delovala v skladu s predpisanimi akti, za kar smo obojim lahko hvaležni in se jim 
zahvaljujemo. Pomisleki o neobveščenosti občanov se mu zdijo neumestni, saj so občani vse 
informacije, ki so jih potrebovali, dobili na občini, in večina njih se je na občino oz. nanj, kot 
župana, tudi obrnila. Dela je bilo res ogromno. Menil je, da so ga vsi, za to odgovorni, z vso 
resnostjo ter odgovornostjo opravili. Občina smo že 24 let in imamo na tem področju izkušnje, saj 
nas je, sicer ne v tolikšnem obsegu, neurje na območju Donačke gore prizadelo že pred leti. Vsi, 
ki so bili udeleženi pri reševanju situacije, to delo opravljajo volontersko in najbrž vse ni bilo 
idealno, se pa lahko ravno njim zahvalimo za pomoč. G. Mikolič je omenil, da razume 
posameznike, ki so imeli oz. imajo glede informiranja oz. izvajanja nekaterih aktivnosti določene 
pripombe, vendar je potrebno poznati pristojnosti oz. odgovornosti, ki jih imajo občina, gasilci, 
civilna zaščita itd, ki so določene s predpisi. 
 
Ga. Brigita Vodušek je poudarila, da se je bil glavni namen poveljnikom gasilskih društev ter 
predstavniku skupnega organa za civilno zaščito in požarno varnost, v kolikor bi bili danes 
prisotni, zahvaliti za vso pomoč in opravljeno delo ter jim izrazili spoštovanje, podprla pa je tudi 
predlog g. Ferčeca o pomoči gasilcem. Poudarila je, da morajo biti vsi občani enako oz. 
transparentno obveščeni, za kar služi spletna stran. Kot primer je navedla razlitje kurilnega olja, o 
čemer so seznanjeni vsi v občini, nihče pa ne ve, kako je s tem, ali je bila v zvezi z razlitjem 
opravljena kakšna analiza tal ali analiza vode, v zvezi s čemer je g. Mikolič pojasnil, da po 
zagotovilih OKP Rogaška Slatina razlitje kurilnega olja ni povzročilo škode, saj na območju 
razlitja ni pitnega vodnega vira, bo pa potrebno v bližnji prihodnosti to zemljo najbrž odstraniti.     
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G. Viktor Božak se je strinjal, da je bila situacija, v kateri smo se znašli po neurju, izredna, in g. 
Mikolič je povedal, kako smo reagirali. V zvezi z navedeni stanjem so se v ponedeljek sestali 
člani občinskega sveta iz vrst svetniških skupin SDS in NSi in tudi sami, kot neko simbolno 
dejanje, podali predlog, da se člani občinskega sveta odpovejo sejnini, sredstva pa se namenijo 
za vsa tri gasilska društva v občini. G. Božak je poudaril, da je prav, da občina že vsa ta leta 
dobro skrbi za gasilce, za njihovo opremo, kako jih potrebujemo, pa se je pokazalo po tem neurju, 
ko so bili gasilci glavni nosilec vsega posredovanja ter izvajanja na terenu. Omenil je, da je bilo v 
torek objavljeno podrobno poročilo o poteku aktivnosti, obvestila o tem pa je zasledil tudi na 
Štajerskem valu in v Rogaških novicah. G. Božak je izpostavil, da se bomo morali v prihodnje 
resno lotiti ureditve vodotokov, zato je apeliral na člane občinskega sveta, da bi o namenu 
sredstev v ta namen razmišljali pri pripravi naslednjega proračuna, veseli pa ga tudi dejstvo, da 
bo k povečanju poplavne varnosti tega območja prispevala tudi predvidena izgradnja obvozne 
ceste.  
 
G. Slavko Pavlovič je povedal, da se bo glede predloga, da se člani občinskega sveta odpovejo 
sejnini v korist vseh treh gasilskih društev, navezal na g. Božaka, saj so predlog skupno 
predlagali, dodal pa je predlog, da bi v ta namen namenili dve sejnini. Kar se tiče vodotokov, je g. 
Pavlovič pojasnil, da je dopis oz. navodilo Direkcije RS za vode, ki je namenjeno vsem lastnikom 
zemljišč ob vodotokih, in v katerem je navedeno vse, kar se tiče ravnanja in obveznosti lastnikov 
zemljišč, objavljen na spletni strani občine. G. Pavlovič je poudaril, da se ljudje navedenega sploh 
ne držijo, zato je stanje na terenu, kar se tiče vodotokov, resnično zaskrbljujoče, saj se v 
vodotokih nahaja različna navlaka. Poudaril je, da ni rešitev, da vodotoke očistijo delavci, 
zaposleni preko javni del, mogoče enkrat, ne pa da v nedogled čistijo za nekom drugim, ki potok 
onesnažuje. Menil je, da se morajo ljudje resno zamisliti in se v prihodnje, kar se navedenega 
tiče, spremeniti. V nadaljevanju je Pavlovič na kratko pojasnil tudi glede delovanja občine na 
terenu v času po neurju. Poudaril je, da je sam imel dnevno okrog 30 klicev občanov, od katerih 
nobenemu nismo odrekli pomoči, vsakemu smo pomagali po najboljših močeh (gramoz, čiščenje 
struge, čiščenje kanalov itd…), na terenu so bili trije strojniki, ki so od 7. 7. dalje pa do danes 
opravili 430 delovnih ur, odpeljano je bilo 350 kubikov gramoza. G. Pavlovič je poudaril, da je 
edini problem premalo finančnih sredstev. Glede obveščanja je povedal, da je tudi sam skrbel za 
obveščanje občanov, povedal pa je tudi, da imamo na območju občine dvanajst manjših oz. 
večjih plazov, glede sanacije katerih je pojasnil že g. Mikolič. Ob koncu je poudaril, da občanom 
na terenu vsak dan pomagamo v okviru naših zmožnosti. 
 
Ga. Irena Kitak se je strinjala, da je potrebno najprej pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni, v 
nadaljevanju pa je izrazila potrebo po ureditvi nekaterih zadev na pokopališču v Rogatcu 
(obrezovanje smrek, drevja), v zvezi s čemer je g. Mikolič pojasnil, da so bile čez del spodnjega 
dela starega dela pokopališča v Rogatcu nevarno nagnjene tri smreke, kar je začasno uredil g. 
Boris Vrešak, bo pa zadevo potrebno ustrezno dokončno urediti.  
 
Ga. Brigita Vodušek je predlagala, da se pripravi poročilo o neurju in se občanom pošlje na dom, 
v zvezi s čemer je g. Mikolič je dejal, da bomo poročilo pripravili ter ga objavili na spletni strani 
občine.  
 
G. Mikolič je v nadaljevanju člane občinskega sveta seznanil z začasno rešitvijo glede nabave 
drugega rabljenega vozila za službene potrebe, saj obstoječe občinsko službeno vozilo zaradi 
posledic poplave ni več uporabno. Predlagal je, da bi se o dolgoročni rešitvi v zvezi z nabavo 
občinskega službenega vozila pogovarjali pri naslednjem proračunu.  

 
G. Mikolič je dal na glasovanje obravnavane predloge sklepov o prerazporeditvi proračunskih 
sredstev za odpravo posledic neurja ter predlog sklepa o spremembi vrednosti projektov v Načrtu 
razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2019-2022 . Z 9 glasovi ZA so bili v prisotnosti 
10 članov sveta sprejeti naslednji sklepi: 
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SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  

IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

 

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

  

PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 422317) 

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

7400 010 MOP - sredstva za odpravo posledic neurja   7.113,82 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA  7.113,82 

 
 

ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 

 

A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   

 

422317 Sanacija plazu Gobec – Donačka gora        

 

B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM) 

_ _ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………    

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-PV-TDP 7.113,82 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 7.113,82 
 
 

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 031  Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,… 1.500,00 

4025 990 Prevozi gramoza za lokalne ceste 1.000,00 

4025 030 Pluženje in posip lokalnih cest 3.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 5.500,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 031  Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,… 1.500,00 

4025 030 Pluženje in posip lokalnih cest 2.000,00 

4025 032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest 2.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 5.500,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 990 Prevozi gramoza za lokalne ceste 1.000,00 

421333 Obč.l.ceste,JP in c.infr.-tek.odh. KS Dobovec 

421332 Obč.l.ceste,JP in c.infr.-tek.odh. KS Donačka gora 

421331 Obč.l.ceste,JP in c.infr.-tek.odh. KS Rogatec 
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4025 030 Pluženje in posip lokalnih cest 2.000,00 

4025 032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest 1.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 4.000,00 

 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

 

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-LS 15.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 15.000,00 

 
 

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije-LS ( najemnina) 26.213,12 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 26.213,12 

 

 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

D) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.013,12 

4208 01 Investicijski nadzor 3.200,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 26.213,12 

 
 

422317 Sanacija plazu Gobec – Donačka gora 

 

 
 

 

421615 Oskrba z vodo - investicije 

422317 Sanacija plazu Gobec – Donačka gora 
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SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  

IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

 
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

  

PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 420615) 

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

7141 991 Prihodki od zavarovalnic-povračila škod, 

bonusi iz premij,.. 

2.893,43 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 2.893,43 

 
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 

 

A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   

420615 Občinska uprava - investicije 

  

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

4201 01 Nakup avtomobilov 2.893,43 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 2.893,43 
 
 

 
SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  

IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

 
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

  

PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 420615) 

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

7201 00 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 1.500,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 1.500,00 

 
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 

A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   

420615 Občinska uprava - investicije 

 

B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM) 

_ _ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………    

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

4201 01 Nakup avtomobilov 1.500,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 1.500,00 

 

 
SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 

 

420615 Občinska uprava - investicije 
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PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4202 02 Nakup strojne računalniške opreme 106,57 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 106,57 

 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4201 01 Nakup avtomobilov  106,57 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 106,57 

 
 

 
SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 3.000,00 

 

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

D) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 

 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4090 00 Splošna proračunska rezervacija 3.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 3.000,00 

421615 Oskrba z vodo - investicije 

442310 Splošna proračunska rezervacija 

 

 

 

 

420615 Občinska uprava - investicije 

 

 

 

 



 9 

 
 

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec, v skladu s sklepi o prerazporeditvah, sprejme spremembo 
vrednosti naslednjih projektov v Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 
2019-2022:  

1. OB107-09-0003  Program nabave opreme za občinsko upravo, 
2. OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec in  
3. OB107-18-0008 Sanacija plazu Gobec - Donačka gora.   

 

 

G. Mikolič je napovedal obravnavo predloga o odobritvi izredne finančne pomoči fizični osebi, ki 
je utrpela škodo v neurju dne 7.7.2019, zato je, zaradi varstva osebnih podatkov, prisotno 
predsednico Sveta KS Rogatec ter predstavnike zainteresirane javnosti, prosil, da v tem času 
zapustijo dvorano, kar so ob 18.19 uri  tudi storili. 
 
G. Mikolič je dal v obravnavo vlogo za finančno pomoč, ki jo je na Občino Rogatec naslovil občan 
Aljoša Škrablin, stan. Celjska cesta 20, Rogatec,  zaradi odprave posledic poplave, ki so jo utrpeli 
dne 7.7.2019. G. Mikolič je povedal, da ima Aljoša Škrablin, kot invalid na vozičku, bivalne 
prostore urejene v pritličju, zaradi česar je bilo stanovanje poplavljeno in je utrpel škodo. Del 
slednje mu je povrnila zavarovalnica, naš predlog pa je, da mu Občina Rogatec finančno pomaga 
pri nakupu enega ležišča. G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je povedala, da je 
predmetno vlogo obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki 
predlaga, da Občinski svet Občine Rogatec Aljoši Škrablinu odobri izredno finančno pomoč v 
višini 813,40 EUR za nujno potrebno eno ležišče. Sredstva se v primeru odobritve prerazporedijo 
iz splošne skupne rezervacije.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri se je g. Viktor Božak vsekakor strinjal s predlogom o finančni 
pomoči g. Aljoši Škrablinu, je pa hkrati izpostavil, da je ogromno škodo, ki jim je uničila celotno 
spodnjo etažo, v poplavi utrpela tudi družina Volčič, ki stanuje v isti stanovanjski hiši. Predlagal je, 
da se prouči možnost finančne pomoči tudi tej družini. V zvezi s podanim predlogom g. Božaka je 
g. Mikolič pojasnil, da je s primerom družine Volčič seznanjen, saj se je z go. Volčič osebno 
pogovarjal. Poudaril je, da moramo imeti ista merila za vse, saj bi v primeru nudenja finančne 
pomoči tej družini morali finančno pomagati tudi vsem ostalim občanom, ki so utrpeli škodo v 
poplavi, za kar pa občina nima denarja. G. Škrablinu pa se nudenje pomoči predlaga, ker je 
invalid.    
 
Tudi g. Izidor Kitak se je strinjal s podanim predlogom o finančni pomoči g. Škrablinu. Predlagal  
je, da se občanom, ki živijo na poplavno ogroženem območju, svetuje, da v prihodnje svoje 
objekte temu ustrezno tudi zavarujejo, predlagal pa je tudi, da se v prihodnje, če je to možno, v 
proračunu namenijo sredstva za pomoč ogroženim v poplavah, in sicer v obliki subvencioniranja 
dela zavarovalne premije, namenjene za zavarovanje lastnine pred poplavami.           
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog o odobritvi izredne finančne pomoči Aljoši Škrablinu, 
Celjska cesta 20, 3252 Rogatec, za namen odprave posledic poplave z dne 7.7.2019, v višini 
813,40 EUR, za katero se sredstva prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije. Z 10 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec odobri izredno finančno pomoč Aljoši Škrablinu, Celjska 
cesta 20, 3252 Rogatec, za namen odprave posledic poplave z dne 7.7.2019, v višini 813,40 
EUR. Sredstva se prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije. 
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2. PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU: 
I. NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGATEC 
II. OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ROGATEC 
III. SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  
IV. SOSVETA ZA VARNOST 
V. ČLANA SVETA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je bila Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvana k pripravi predlogov za nadomestitev članice 
Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je v mesecu juniju podala odstopno izjavo, ter k pripravi 
predlogov o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec, Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Sosveta za varnost in člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, iz 
naslova poteka mandatov slednjih. Komisija je v mesecu juliju objavila pozive za predlaganje 
kandidatov za člane in na svoji seji, izmed prejetih predlogov kandidatov za posamezne člane, 
oblikovala predloge sklepov o imenovanjih. 
 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, 
glede na prejete predloge kandidatov, ki so v zapisniku komisije tudi izrecno navedeni, oblikovala 
sledeče predloge o imenovanjih: 
I. Da se v Nadzorni odbor Občine Rogatec namesto Agice Kunstek, kot nadomestna članica v 
mandatnem obdobju 2019 – 2023, imenuje Aleksandra Tudja, kot predstavnica tiste stranke 
oziroma liste, ki je predlagala prvotnega člana. 
II. Da se, v skladu z zahtevo po politično pluralni sestavi volilnih komisij, Občinska volilna komisija 
Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2019 – 2023, imenuje v naslednji sestavi:  
– predsednica: Patricia Goručan 
– namestnica predsednice: Gabrijela Antolinc 
– članica: Mirela Ozvaldič 
– namestnica članice: Nevenka Mrkša 
– član: Leopold Šturbej 
– namestnica člana: Sonja Polajžar Bele 
– član: Vlado Antolič 
– namestnik člana: Aleš Bele. 
III. Da se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) imenuje v sestavi 6 članov, in 
sicer: predsednik Marko Čuček, predstavnik VOC Celje, d.d. in člani: Milica Zajec, predstavnica 
VIZ OŠ Rogatec, Dejan Tašner, medobčinski redar občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, 
Šmarje pri Jelšah in Kozje, Robert Mašera, predstavnik šole vožnje PRAH, d.o.o., Bogdan Narat, 
predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina, ter Nataša Lavrič, predstavnica Občine Rogatec. 
Na seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naj se vabijo tudi predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. 
IV.  Da se v Sosvet za varnost imenujejo: Maja Kampoš Čuček, predstavnica Občine Rogatec, 
kot predsednica, in člani: Stanka Firer, predstavnica Policijske postaje Rogaška Slatina, Bogdan 
Narat, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina, Marko Čuček, predstavnik KS Rogatec, 
Damjan Artič, predstavnik KS Dobovec, Peter Jerič, predstavnik KS Donačka Gora, in Milica 
Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec. 
V. Da se, v skladu z dosedanjo prakso, v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot 
predstavnica ustanoviteljice Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2019 - 2023, imenuje 
dosedanja članica, ga. Agata Tepeš. 
G. Božak je dejal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 
Občinskemu svetu Občine Rogatec, da predlagane predloge sprejme oz. potrdi. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero so se vključili g. Fredi Ferčec, g. Viktor Božak, ga. Maja 
Kampoš Čuček, ga. Brigita Vodušek ter župan, g. Martin Mikolič. Tema razprave, v kateri je g. 
Ferčec izpostavil, da ga. Aleksandra Tudja, kolikor je seznanjen, nima izkušenj na finančnem 
področju, je bila, ali ga. Tudja izpolnjuje pogoje za imenovanje za nadomestno članico 
Nadzornega odbora Občine Rogatec. G. Božak je poudaril, da so člani komisije menili, da je ga. 
Tudja, ki ima univerzitetno izobrazbo, primerna za nadomestno članico Nadzornega odbora 
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Občine Rogatec, saj je potrebno upoštevati, da nadzorni odbor ne opravlja le finančnega nadzora 
občine. Menil je tudi, da je prav, da delovanje občine nadzira opozicija. Ga. Kampoš Čuček je 
pojasnila, da se tudi doslej pri imenovanju članov predmetnega odbora ni posebej preverjalo 
izkušenj, ki so relativnega značaja, ter da se glede slednjih od kandidatov ni zahtevalo podaje 
izjav. Poleg tega pa so nenazadnje predlagatelji tisti, ki so dolžni spoštovati predpise in predlagati 
ustrezne kandidate. Ga. Vodušek je menila, da bi morala Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki ima tudi to odgovornost, glede na nabor predlaganih kandidatov, med 
katerimi so bili pravniki ter strokovnjaki s področja financ, izbrati ter v nadzorni odbor predlagati 
kandidata z izkušnjami. G. Mikolič je dejal, da je možno odločanje o tej zadevi prestaviti na 
naslednjo sejo občinskega sveta, Lista Hrast pa bi v tem primeru podala drug, ustreznejši 
predlog. G. Ferčec je izpostavil tudi dejstvo, ki se mu prav tako zdi sporno, in sicer, da bo 
Nadzorni odbor Občine Rogatec v prihodnje gotovo izvedel tudi nadzor delovanja VIZ OŠ 
Rogatec, pri čemer bi se morala navedena kandidatka, glede na to, da je istem zavodu 
zaposlena, izločiti.              
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o ugotovitvi, da je Agici Kunstek, stanujoči 
Žahenberc 61, 3252 Rogatec, zaradi odstopa, prenehal mandat članice Nadzornega odbora 
Občine Rogatec, ter da se za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Rogatec, v 
mandatnem obdobju 2019 – 2023, imenuje Aleksandra Tudja, stanujoča Obrtniška ulica 3, 3252 
Rogatec. S 6 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil v prisotnosti 10 članov sveta sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Agici Kunstek, stanujoči Žahenberc 61, 
3252 Rogatec, zaradi odstopa, prenehal mandat članice Nadzornega odbora Občine 
Rogatec. 
 
Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2019 
– 2023, se imenuje Aleksandra Tudja, stanujoča Obrtniška ulica 3, 3252 Rogatec. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 
Rogatec. (G. Fredi Ferčec se je, zaradi sorodstvenega razmerja z eno od predlaganih članic 
Občinske volilne komisije Občine Rogatec, pri glasovanju izločil). Z 9 glasovi ZA je bil sprejet 
naslednji  
 

SKLEP 

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
I. 

 

V Občinsko volilno komisijo Občine Rogatec se imenujejo: 

– predsednica: Patricia Goručan, Linhartova ulica 18, 3250 Rogaška Slatina, 
– namestnica predsednice: Gabrijela Antolinc, Velike Rodne 29, 3250 Rogaška 

Slatina, 
–  članica: Mirela Ozvaldič, Hofmanova ulica 5, 3252 Rogatec, 
–  namestnica članice: Nevenka Mrkša, Steklarska ulica 16, 3252 Rogatec, 
–  član: Leopold Šturbej, Žahenberc 56e, 3252 Rogatec, 
–  namestnica člana: Sonja Polajžar Bele, Sv. Jurij 4b, 3252 Rogatec, 
– član: Vlado Antolič, Lerchingerjeva ulica 5, 3252 Rogatec in 
–  namestnik člana: Aleš Bele, Žahenberc 42, 3252 Rogatec. 

II. 
 

Sedež Občinske volilne komisije Občine Rogatec je v prostorih občinske uprave Občine 
Rogatec. 

III. 
 

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2254/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije-obcine-rogatec/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2254/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije-obcine-rogatec/#II.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2254/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije-obcine-rogatec/#III.
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IV. 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predloga sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP  
o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
I. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogatec ima v mandatnem 
obdobju 2019 - 2023 šest (6) članov. 

II. 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo: 
1. Marko Čuček, predstavnik VOC Celje, d.d. - predsednik 
2. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec - članica 
3. Dejan Tašner, medobčinski redar občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, 

Šmarje pri Jelšah in Kozje - član 
4. Robert Mašera, predstavnik šole vožnje PRAH, d.o.o. - član 
5. Bogdan Narat, predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
6. Nataša Lavrič, predstavnica Občine Rogatec - članica 
 

III. 
Na seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se vabijo predsedniki svetov 
krajevnih skupnosti Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. 
 

IV. 
Mandatna doba članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu traja štiri leta.  

 
G. Mikolič je dal na glasovanje predloga sklepa o imenovanju članov Sosveta za varnost. Z 10 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

 
SKLEP  

o imenovanju članov Sosveta za varnost 
 

I. 
Sosvet za varnost ima sedem (7) članov. 
 

II. 
V Sosvet za varnost se imenujejo: 
1. Maja Kampoš Čuček, predstavnica Občine Rogatec - predsednica 
2. Stanka Firer, predstavnica Policijske postaje Rogaška Slatina - članica 
3. Bogdan Narat predstavnik Policijske postaje Rogaška Slatina - član 
4. Marko Čuček, predstavnik KS Rogatec - član 
5. Damjan Artič, predstavnik KS Dobovec - član 
6. Peter Jerič, predstavnik KS Donačka Gora - član 
7. Milica Zajec, predstavnica VIZ OŠ Rogatec – članica 
 

III. 
Mandatna doba članov Sosveta za varnost traja štiri leta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot 
predstavnica ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Agata Tepeš, Pot k ribniku 15, 3252 
Rogatec, za mandatno obdobje 2019 - 2023. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2254/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije-obcine-rogatec/#IV.
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SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot 
predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Agato Tepeš, Pot k ribniku 15, 3252 
Rogatec, za mandatno obdobje 2019 - 2023. 
Imenovana nastopi mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda. 
 
 

3.  RAZNO  

 
V zvezi s podanim predlogom, da bi se člani občinskega sveta odpovedali sejnini za današnjo, 2. 
izredno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, v korist Gasilskim društvom v občini Rogatec, je 
g. Mikolič člane občinskega sveta pozval, da svoje strinjanje z navedenim predlogom potrdijo s 
svojim podpisom pod vsebino podanega predloga.   
  
G. Viktor Božak je izpostavil vsebino protestnega pisma občana g. Željka Sekirnika, ki so ga v 
vednost prejeli tudi člani občinskega sveta, v zvezi s prometno obremenitvijo s tovornimi vozili 
skozi občino Rogatec. G. Božak je navedeno problematiko natančneje pojasnil, nato pa predlagal 
oz. menil, da bi morala občina zahtevati, da se na mejnih prehodih Dobovec in Bistrica ob Sotli 
ponovno vzpostavi prometna ureditev, uveljavljena s 1.6.2019. G. Božak je, glede na to, da ga 
ljudje o tem sprašujejo, ponovno predlagal, da se v krožišče v Rogatcu namesti umetniško delo 
katerega od rogaških umetnikov ali pa že izdelana skulptura Kamnosek. 
 
G. Mikolič je najprej navedel podrobnosti v zvezi z obravnavano tematiko, nato pa predlagal, da 
občinski svet v zvezi z obravnavanim zavzame stališče, da predlaga ohranitev prometne ureditve 
glede daljinskega tranzitnega prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 t na mejnem prehodu 
Dobovec, kot je bila uveljavljena s 1.6.2019, ter ga naslovi na ustrezen resor Ministrstva za 
infrastrukturo.   
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za 
kopenski promet, predlaga, da se na mejnem prehodu Dobovec ohrani prometna ureditev glede 
daljinskega tranzitnega prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 t, kot je bila uveljavljena s 1.6.2019. 
Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec predlaga Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za 
kopenski promet, da se na mejnem prehodu Dobovec ohrani prometna ureditev glede 
daljinskega tranzitnega prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 t, kot je bila uveljavljena s 
1.6.2019. 
 
G. Andreja Turka je zanimalo glede možnosti izgradnje optičnega omrežja na območju krajevnih 
skupnosti Donačka Gora in Dobovec, izrazil pa je tudi pričakovanje, da bo občina omogočila vpis 
v vrtec vsem otrokom. 
 
G. Mikolič je poudaril, da bo predšolsko varstvo zagotovljeno vsem otrokom, v nadaljevanju pa je 
podal tudi informacijo v zvezi z izgradnjo optičnega omrežja, glede predvidene izgradnje vetrnih 
elektrarn na območju občine Rogatec pa je pojasnil, da bo navedeno tematiko podrobneje 
predstavil investitor na eni od naslednjih sej občinskega sveta.  
 
Seja je bila končana ob 19.02 uri.  
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Rosana Ozvaldič                                                              ŽUPAN 


