OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 31. avgusta 2021, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec

Prisotni:
 člani občinskega sveta:
Viktor Boţak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Mojca Šmit, Andrej Turk,
Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric
 predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I
Odsotni člani občinskega sveta: Irena Kitak, Viljem Prevolšek
Ţupan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da
sta od članov občinskega sveta odsotna ga. Irena Kitak, ki je svojo odsotnost s seje predhodno
opravičila, ter g. Viljem Prevolšek. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 6. izredne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z
dne 31.8.2021:
1.
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2021
2.
Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje
2021-2027
3.
Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ
OŠ Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022
4.
Razno
1. PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2021
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Boţaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da je na Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v
letu 2021 prispelo 23 pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 40 predlogov, od katerih osem ni bilo
ustreznih ter pojasnil zakaj. Kvalitetnih predlogov je bilo dosti, zato je imela komisija teţko nalogo.
Člani komisije so tako na svoji 9. redni seji, dne 23.8.2021, po podrobni proučitvi prejetih
predlogov, soglasno oblikovali predlog podelitve občinskih priznanj. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se v letu 2021
podeli: denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, Jadralno padalskemu klubu
Donačka gora, priznanje Občine Rogatec g. Alojzu Grabrovcu ter plaketa Občine Rogatec g.
Marjanu Jutriši in druţinskemu podjetju Marka d.o.o. Rogatec. V nadaljevanju je g. Boţak podal
še kratko obrazloţitev glede volitev članov v Razvojni svet Savinjske regije, s katerimi so se člani
seznanili na tej isti seji ter naštel kandidate z območja Obsotelja in Kozjanskega. Izpostavil pa je
tudi, da je pod točko razno tekla beseda glede volišča v Rogatcu, kjer se bodo za prihodnje
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lokalne volitve določila dodatna volilna mesta in dodatni člani volilnega odbora, da bo glasovanje
teklo hitro ter nemoteno in da bodo imeli moţnost glasovati vsi.
G. Mikolič je odprl razpravo glede podanih predlogov za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu
2021.
Prvi se je k razpravi prijavil g. Turk, ki je dejal, da se mu ob upoštevanju 150. letnice delovanja
PGD Rogatec in 8 predlagateljih, ki so predlagali podelitev denarne nagrade slednjemu, zdi
čuden predlog komisije, da bi se denarna nagrada podelila Jadralno padalskemu klubu Donačka
gora.
Njegovemu mnenju so se iz stališča tako visokega jubileja pridruţile ga. Vodušek, ga. Zalezina in
ga. Šmit.
G. Ferčec je, kot član komisije, pojasnil, da je bila na seji le-te obširna razprava glede predloga za
denarno nagrado, vendar so se strinjali, da so gasilci letos ţe dobili za 300.000 EUR vredno
investicijo in tudi 2x do sedaj denarno nagrado. Podobno pojasnilo je podal g. Kitak, tudi član
komisije, ki se je sicer strinjal, da v gasilstvu ni nikoli dovolj denarja.
G. Ferčec je v zvezi s prejetimi predlogi izpostavil, da je v posledici objave prejetih predlogov,
občane zmotilo, da je določene predloge, ki so bili izglasovani na seji komisije, predlagal
predsednik le-te in dodal, da bi se bilo v bodoče smiselno izogniti temu, da bi občinski svetniki
podajali predloge.
Temu je repliciral g. Boţak, ki je pojasnil, kdo lahko poda predlog in da ne gre v konkretnih
primerih zgolj za predlog njega samega, pač pa je dobil kar nekaj pobud s strani občanov. Dodal
je, da je sicer sam ţe pred leti izpostavil, da bi bilo smiselno sprejeti dodatna pravila. Nikakor pa
se ni strinjal s predhodno izpostavljenim glede števila predlogov za posameznega prejemnika, saj
kvantiteta ne more biti nad kvaliteto in realno presojo predlogov. Na seji komisije je tako ţe
predlagal, da se 150. letnica PGD Rogatec posebej obeleţi. Dejal je še, da predstavlja objava
predlogov, pred obravnavo le-teh na občinskem svetu, problem.
G. Mikolič je ob vsem navedenem dejal, da je Občina Rogatec ena redkih občin, ki še podeljuje
denarno nagrado in pojasnil, da je PGD Rogatec ob 130. letnici dobil plaketo občine, ki ima
vsekakor večjo teţo kot denarna nagrada. Drugo leto, ko bodo uradno praznovali 150. letnico, jim
bo občina zagotovo namenila kakšno simbolično pozornost.
Ga. Vodušek je dodala, da ne gre toliko za denar, kot gre za zahvalo za njihovo nesebično
delovanje. Kljub temu, da so dobili stavbo, potrebujejo še cel kup opreme in izpostavila, da je pri
utemeljitvi predlaganega prejemnika, Jadralno padalskega kluba Donačka gora, pogrešala
navedbo števila članov iz Občine Rogatec ter doprinos občini, po njenem mnenju pa naj bi bili
tudi v uradne evidence vpisani zelo kratek čas.
G. Boţak je dejal, da je predlagatelj odgovoren za navedbe v obrazloţitvah in predlagal, da jih
občinska uprava preveri.
G. Bukšek je v zvezi Jadralno padalskim klubom Donačka gora pojasnil, da je slednji zagotovo
začel z delovanjem ţe 30 let nazaj, ko so tukaj leteli pionirji jadralnega padalstva v Sloveniji,
Potočnik, Babič, Poharc…Če društva dobro ne poznamo, to še ne pomeni, da niso kvalitetni, kar
pa se članov iz občine Rogatec tiče, pa jih sodeluje toliko, kolikor jih ţeli.
G. Mikolič je sklenil razpravo in dal na glasovanje predloge Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
I. da se denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, v letu 2021 podeli Jadralno
padalskemu klubu Donačka gora. S 7 glasovi ZA in 3 PROTI je bil sprejet naslednji
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SKLEP
DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, se v letu 2021 podeli Jadralno
padalskemu klubu Donačka gora.
II. da se priznanje Občine Rogatec v letu 2021 podeli g. Alojzu Grabrovcu. Z 10 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
SKLEP
PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2021 podeli g. Alojzu Grabrovcu, stan. Celjska cesta
53, Rogatec.
III. da se plaketa Občine Rogatec v letu 2021 podeli g. Marjanu Jutriši in druţinskemu podjetju
Marka d.o.o. Rogatec. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2021 podeli g. Marjanu Jutriši in družinskemu podjetju
Marka d.o.o. Rogatec.
2. VOLITVE ČLANOV RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO
OBDOBJE 2021-2027
G. Mikolič je besedo predal ge. Kampoš Čuček. Slednja je na kratko pojasnila postopek volitev
članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027, katerega izvedejo
občinski oz. mestni sveti, v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, ki
urejajo tajno glasovanje. V nadaljevanju je na predlog predsedujočega, g. Mikoliča, občinski svet
določil tričlansko komisijo in soglasno, z 10 glasovi ZA, sprejel naslednji
SKLEP
1.

V tričlansko Komisijo za tajno glasovanje se imenujejo:
- Martin Mikolič,
- Brigita Vodušek in
- Andrej Turk.

2.

Komisiji preneha mandat, ko ugotovi izid glasovanja in ga razglasi na 6. izredni seji
Občinskega sveta Občine Rogatec.

Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem je po pooblastilu direktorice
občinske uprave, izvajala ga. Kampoš Čuček.
Komisija je članom Občinskega sveta Občine Rogatec vročila ţigosane glasovnice, ki so jih v
času, določenem za glasovanje, oddali vsi volilni upravičenci.
Komisija je ugotovila, da je »ZA« glasovalo 10 članov Občinskega sveta Občine Rogatec,
»PROTI« pa noben in, da je bil predlog skupne liste članov Razvojnega sveta Savinjske regije za
programsko obdobje 2021-2027, izglasovan s predpisano večino.
Izid glasovanja in ugotovitev, da je bil predlog skupne liste izglasovan, je predsedujoči, g. Mikolič,
razglasil na seji.
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3. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V
VIZ OŠ ROGATEC - ENOTA VRTEC, ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
G. Mikolič je besedo predal ge. Kampoš Čuček, ki je podala podrobnejšo obrazloţitev, s strani
VIZ OŠ Rogatec predlagane, spremembe sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec - Enota
vrtec, za šolsko leto 2021/2022. Povedala je, da so odločitve o tovrstnih spremembah
sistemizacije, v skladu z veljavnimi predpisi, v pristojnosti občinskega sveta in, da se predlog
spremembe nanaša na tehnični kader, in sicer na delovno mesto računovodje, ki je trenutno
sistemizirano kot računovodja VII/1, kot je bilo potrjeno s predhodnim sklepom Občinskega sveta
Občine Rogatec. Glede na to, da zaposlena na delovnem mestu računovodja VII/1 izpolnjuje
pogoje za zasedbo delovnega mesta računovodja VII/2 (III), šifra delovnega mesta J017093, se s
soglasjem Občinskega sveta Občine Rogatec lahko premesti na predmetno delovno mesto, s
čimer s 1.12.2021 pridobi en dodaten plačni razred.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog o izdaji soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest
v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2021/2022. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v
VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2021/2022, ki je sestavni del tega sklepa in se
uporablja od 1.9.2021.

4. RAZNO
Pod točko razno je g. Mikolič pojasnil, da je bil gradivu priloţen tudi predlog sklepa za povečanje
proračuna iz namenskih sredstev, prejetih od drţave iz naslova migrantskih tokov, ki jih nismo
planirali v tolikšnem obsegu. Gre za namenska sredstva, namenjena urejanju javne infrastrukture,
to je cest in javne razsvetljave, kjer policija vrši kontrole na terenu (Log, Donačka Gora).
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa za povečanje proračuna Občine Rogatec za leto
2021 iz namenskih sredstev. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
ZA POVEČANJE PRORAČUNA IZ NAMENSKIH SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
Konto (podkonto)

Naziv

7400 01

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za
investicije

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
100.686,00

100.686,00

ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
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420820 Zunanja schengenska meja – obnove LC in JP
(NRP OB107- 21-0005 Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogateczunanja schengenska meja)
Konto (podkonto)

Naziv

4205 013

Investicijsko vzdrţ.
komunale,ceste

Znesek v EUR
in

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

obnove

na

področju

79.000,00

79.000,00

420830 Zunanja schengenska meja – izgradnja JR
(NRP OB107- 21-0006 Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska
meja)
Konto (podkonto)

Naziv

4204 0163

Ureditev javne razsvetljave

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
21.686,00
21.686,00

Nato je g. Mikolič svetnike povabil na slavnostno sejo, ki bo zaradi veljavnih ukrepov v zvezi s
preprečevanjem širjenja covid-19, potekala na dvorcu Strmol, v oţjem krogu vabljenih ter, da se
bo seje udeleţil tudi minister za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti.
G. Kitak je opravičil svoj izostanek in v nadaljevanju apeliral, da se pozove VOC Celje d.o.o. h
košnji visoke trave, ki na relaciji Rogatec – Ţetale, od Osnovne šole Rogatec do POŠ Donačka
Gora ovira preglednost udeleţencev v prometu. Polega tega je opozoril, da je na občinskih
cestah ob zadnjem nalivu marsikje odneslo bankine ter ustvarilo kar nekaj udarnih jam in da bi se
lahko bankine, kjer niso urejene, porezale pod kotom, da voda brez teţav odteče.
G. Mikolič je v zvezi s košnjo pojasnil, da ima VOC Celje d.o.o., kot vzdrţevalec drţavnih cest,
košnjo v planu 2x letno oziroma večkrat, na odsekih, kjer je nevarno. Vendar teţav ne predstavlja
le trava, pač pa tudi odmik zasaditve. V času neurja je bilo peska tudi na drţavnih cestah, je še
dodal. Kar se vzdrţevanja občinskih cest tiče pa je to precejšen finančni zalogaj, saj je potrebno
vedno na novo krpati.
Ga. Šmit je ob koncu izpostavila problem razrasta škodljive ambrozije in dejala, da bi bilo
potrebno lastnike zemljišč opozoriti, da jo odstranijo. G. Mikolič je v zvezi s slednjim dodal, da je v
veljavi odredba ministrstva o ukrepih za zatiranje teh škodljivih rastlin, na podlagi katere so dolţni
imetniki zemljišč uničevati te škodljive rastline.
Seja je bila končana ob 18.00 uri.
Številka: 032-0015/2021-14/2
Datum: 23.12.2021
Zapisnik sestavila:
Maja Kampoš Čuček
višja svetovalka I
Martin Mikolič, univ. dipl. inţ., l. r.
ŢUPAN
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