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OBČINA ROGATEC                                                                                                 PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Občinski svet                                                                                                              

  

    
 

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  

8. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 30. avgusta 2022, ob 
17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 

 
 
Prisotni: 
 

 člani občinskega sveta:  
Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Slavko Pavlovič, Andrej Turk, Suzana 
Zalezina, Marija Završki Fric 

 

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

 ostali prisotni: 
Vlado Pušaver, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Donačka Gora 
 
Odsotni člani občinskega sveta:  Izidor Kitak, Viljem Prevolšek, Mojca Šmit, Brigita Vodušek 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da  
so od članov občinskega sveta odsotni g. Izidor Kitak, ga. Mojca Šmit in ga. Brigita Vodušek, ki 
so svojo odsotnost predhodno opravičili, ter g. Viljem Prevolšek.  
 
Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal g. Mikolič na glasovanje predlog dnevnega reda 
8. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji   

SKLEP   

Sprejme se naslednji DNEVNI RED 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 30.8.2022: 

1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2022  
2. Predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta  
3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 

v Občini Rogatec  
4. Razno  

1. PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2022  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da je na Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v 
letu 2022 prispelo 8 pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 10 predlogov za posamezna priznanja. 
Tako so člani komisije na svoji 12. redni seji, dne 22.8.2022, po podrobni proučitvi prejetih 
predlogov, oblikovali predlog podelitve občinskih priznanj. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se v letu 2022 podeli: 
denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, Mladinskemu društvu Rogatec, priznanje 
Občine Rogatec g. Yau Simonu Koffiju ter plaketa Občine Rogatec podjetju GOL d.o.o.. V 
nadaljevanju je g. Božak navedel kratke utemeljitve k podanim predlogom, glede na letošnje 
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manjše število podanih predlogov za priznanja pa je tudi apeliral na večjo angažiranost  
predlagateljev pri podaji predlogov v prihodnje.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo glede podanih predlogov, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki je, 
kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dejal, da je imela komisija, glede 
na število podanih predlogov, tokrat eno lažjih del do sedaj. Hkrati je izrazil zaskrbljenost, ker 
potencialni predlagatelji (sveti krajevnih skupnosti, društva itd..) niso bil aktivnejši pri podaji 
predlogov za priznanja, ob koncu pa, v razmislek, zastavil vprašanje, kaj je temu vzrok.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 
1.000 EUR, v letu 2022 podeli Mladinskemu društvu Rogatec. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji  

SKLEP 

DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, se v letu 2022 podeli 

Mladinskemu društvu Rogatec. 

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se priznanje Občine Rogatec v letu 2022 podeli 

g. Yau Simonu Koffiju, stan. Pot Celjskih grofov 1, Rogatec. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 

naslednji 

SKLEP 

PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2022 podeli g. Yau Simonu Koffiju, stan. Pot Celjskih 

grofov 1, Rogatec. 

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se plaketa Občine Rogatec v letu 2022 podeli 

podjetju GOL d.o.o.. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2022 podeli podjetju GOL d.o.o.. 
 
 

2. PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKA OBČINE ROGATEC V VOLILNO 
TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA 
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da so med drugim razpisane 
splošne volitve v državni svet, ki bodo 23. novembra 2022, in v katerem je 22 predstavnikov 
lokalnih skupnosti. Slednji so voljeni prek posrednih volitev po volilnih telesih (prek elektorjev), za 
dobo petih let. Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega elektorja ne glede na število 
prebivalcev in po enega elektorja na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev. V skladu z 41. 
členom Zakona o državnem svetu lahko vsak občinski svet določi tudi eno kandidaturo za člana 
državnega sveta. Izvolitev elektorja in določitev kandidata poteka po lastnih pravilih lokalne 
skupnosti. Le-te je potrebno predložiti pristojni volilni komisiji, to je volilna komisija pete (5.) 
volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Celju, skupaj s seznamom elektorja in 
kandidaturo,  najkasneje trideset dni pred dnem glasovanja. 
Ker so bila pravila iz leta 2017 vezana le na takratne volitve v državni svet, je bil v skladu s 
slednjimi pripravljen nov predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Rogatec v volilno telo 
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, za volitve v 
letu 2022 in nadaljnje. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri je ga. Maja Kampoš Čuček podala odgovor na vprašanje g. 
Fredija Ferčeca, in sicer, da je za člana državnega sveta lahko predlagan, kdor ima volilno 
pravico na območju 5. volilne enote, navedla pa je tudi občine, ki, skupaj z Občino Rogatec, 
spadajo v to volilno enoto. 
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V razpravo se je vključil tudi g. Viktor Božak, ki je menil, da je prav, da se tudi na nivoju lokalne 
skupnosti vključujemo v državotvorne funkcije, ki so možne, zato je apeliral, da poskušamo najti 
kandidata iz naše občine, primernega za v državni svet.   
 
G. Mikolič je dal Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta na glasovanje. Z 8 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta. 
 

3. PREDLOG SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA 
LOKALNE VOLITVE 2022 V OBČINI ROGATEC  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je lokalna skupnost, v 
skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji, pred začetkom volilne kampanje za 
lokalne volitve dolžna določiti višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. 
Ob tem je izpostavila, da navedeni zakon določa tako omejitve porabe, kot tudi maksimalno 
višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana in za člane v 
občinski svet ter da skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči dejanskih stroškov volilne 
kampanje. Dodala je, da je sprejem tovrstnega sklepa zgolj formalnost in da je bil v predlagani 
vsebini sprejet tudi za pretekle lokalne volitve. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.      
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 
v Občini Rogatec na glasovanje. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP  
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci, pogoji in kriteriji za delno povrnitev stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Rogatec. 

V tem sklepu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini.  

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini. 

3. člen 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam 
so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih 
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
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4. člen 

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne 
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljen glas.  

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 

5. člen 

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve 
župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine 
Rogatec v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu svetu in 
Računskemu sodišču. 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

4. RAZNO  

G. Andreja Turka je zanimalo, ali drži, da se bo letos jeseni pričelo z gradnjo prizidka gasilskega 
doma Donačka Gora, ter kako to, da je ekonomska cena vrtca vseh starostnih kategorij v naši 
občini za pribl. 50,00 EUR višja od povprečne cene vrtca v Republiki Sloveniji, objavljene pred 
kratkim v medijih javnega obveščanja. Zanimalo ga je, kako je s porabo denarja za projekt 
urejanja Donačke gore, ter ali se kaj dela na tem. Izrazil je mnenje glede urejanja občinskih cest 
ter določitve prioritet, katere bi po njegovem mnenju morala občina določiti skupaj s svetom 
posamezne krajevne skupnosti. 
 
G. Mikolič je pojasnil, da je za prizidek gasilskega doma Donačka Gora pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, vrednost investicije je po projektantskem predračunu ocenjena na 180.000 EUR, kar 
je veliko več, kot smo predvideli pred dobrim letom dni. Cene v gradbeništvu so se enormno 
povišale, zato je potrebno trenutno situacijo proučiti. Problem je, da investicije ne smemo razbiti, 
torej mora biti izvedeno eno javno naročilo. Vsekakor se bo potrebno sestati z vodstvom gasilcev 
in doreči, kdaj bomo pričeli z deli, začetek del pa je vsekakor odvisen od zagotovitve finančnih 
sredstev. 
Kar se tiče trenutne višine cene vrtca pri nas, je g. Mikolič dejal, da konkretne zadeve trenutno ne 
more komentirati, je pa res, da pri nas izvajamo varstvo otrok na treh lokacijah, kar vsekakor 
pomeni višje stroške, ki pa se bodo v prihodnje z izgradnjo novega vrtca zaradi racionalizacije 
prav gotovo zmanjšali. 
V nadaljevanju je g. Mikolič obrazložil pristop oz. finančne vire za t. i. investicijsko in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest. Pojasnil je, da smo obmejne občine v zadnjih letih uspele pridobiti 
finančni vir za urejanje cest in javne razsvetljave ob meji zaradi problematike migrantskih tokov, 
pri čemer je bila naša občina zelo uspešna, saj smo v letošnjem letu iz tega naslova pridobili 
144.000 EUR. Z navedenimi sredstvi smo uredili dva pomembna odseka, in sicer del  
žahenberške ceste ter odsek na cesti Hustić – Log v skupni vrednosti nekaj nad 100.000 EUR, 
ostala sredstva pa namenjamo za javno razsvetljavo. Ostale ceste se urejajo iz postavke 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. 
 
G. Slavko Pavlovič je dejal, da je po njegovem mnenju komunikacija med njim in krajevnimi 
skupnostmi dobra, prav tako pa s predsedniki poteka tudi usklajevanje glede plana urejanja cest. 
V nadaljevanju je g. Pavlovič naštel odseke cest v krajevni skupnosti Donačka Gora, ki bodo 
urejeni v letošnjem letu.  
 
G. Vili Bukšek je, v zvezi z vprašanjem g. Andreja Turka, v nadaljevanju podal pojasnilo glede 
izvajanja projekta ureditve Donačke gore ter glede porabe za ta namen namenjenih sredstev v 
proračunu Občine Rogatec.   
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G. Fredi Ferčec je menil, da predhodna debata ne sodi na izredno sejo, vsekakor pa po 
njegovem mnenju kritika glede slabe obveščenosti krajevnih skupnosti kot tudi občanov drži. Kar  
se tiče višine ekonomske cene vrtca pri nas, je menil, da bo potrebno narediti izračun ter stanje 
tako kadrovsko kot ekonomsko prilagoditi številu otrok oz. številu oddelkov v vrtcu.  
V zvezi s kritiko g. Ferčeca glede neustreznega izgleda asfaltnih površin po izgradnji kanalizacije 
in posledično krpanju cestnih površin v Obrtniški ulici, je g. Mikolič pojasnil, da se pri ureditvi trga 
v tem delu, v okviru celostne ureditve trga, predvidevajo tlakovane površine. 
G. Ferčec je izrazil kritiko tudi glede neustreznega informiranja javnosti oz. občanov o tem, kdaj 
bo dokončan nov vrtec, za katerega je bilo rečeno, da bo odprt s 1. septembrom 2022.  
G. Mikolič je dejal, da so vsi tisti, na katere se predmetna zadeva nanaša, o situaciji, ki se 
nenehno spreminja, sproti seznanjeni, tako da s strani VIZ OŠ Rogatec kot tudi staršev glede 
tega ni nobenih problemov. Je pa situacija v gradbeništvu, kot je že večkrat omenil, vsled 
vsakodnevnih višanj cen materialov in energentov ter problemov dobave le-teh, dokaj zahtevna in 
nepredvidljiva. V končni fazi je še najbolj zahtevna za investitorje, ki imamo podpisane pogodbe z 
določenimi roki in višino investicije, izvajalec pa nenehno pritiska in grozi s povišanjem cen.  
Istočasno določenih materialov na trgu primanjkuje, prav tako pa imajo izvajalci velike probleme 
glede delovne sile.   
 
G. Andreja Turka je zanimalo, kdo skrbi za nadzor oz. kakovost asfaltiranja občinskih cest, 
konkretno ga je zanimalo za odsek proti Tlakam, kjer je asfalt, ki je bil vgrajen leta 2014, povsem 
uničen, v zvezi s čemer je pojasnilo podal g. Mikolič.  
 
G. Mikolič podal informacijo, da se je pričel na območju naše občine izvajati državni projekt 
izgradnje daljinskih kolesarskih povezav. Izvedba del se je pričela na obeh odsekih, tako od 
Brezovca proti Rogatcu, kot od cone S5 proti muzeju na prostem oz. proti trgu, izvajalec del na 
območju naše občine pa je podjetje KIT-AK d.o.o.. Prav tako je g. Mikolič podal informacijo, da se 
bo izvedla preplastitev še preostalega dela glavne ceste v Dobovcu, v dolžini 700 m.  
 
Ob koncu je g. Mikolič člane občinskega sveta povabil na osrednjo prireditev ob prazniku občine 
Rogatec s podelitvijo občinskih priznanj, ki bo v soboto, 3. septembra 2022, ob 17. uri, na dvorcu 
Strmol, na katero so povabljeni občani ter gostje, prisotnost na slovesnosti pa je potrdil tudi 
predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, ki bo osrednji slavnostni govornik.   
   
Seja je bila končana ob 17.52 uri.  
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič 
                                      

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.  
               ŽUPAN 
 
 

 


