OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek,
14. junija 2012, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec

Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Jelka Bilušić, Irena Kitak, Vincenc Bele, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Martin
Korez, Velimir Novak, Anton Polajžar ml., Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Zvonko
Vražić
• predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Maja Kampoš, svetovalka II
Lavra Gregorčič, strokovna sodelavka VII/1
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• poročevalci:
Boštjan Debelak, komandir PP Rogaška Slatina
Brigita Horvat, računovodstvo VIZ OŠ Rogatec
• ostali:
Sergeja Javornik, predstavnica medijev javnega obveščanja
G. Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, je uvodoma pozdravil vse prisotne, nato pa
ugotovil, da so prisotni vsi člani občinskega sveta, ter da je občinski svet sklepčen. G.
Mikolič je predlagal umaknitev 7. točke dnevnega reda z dnevnega reda, t. j.

Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP javnega
podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.. Pojasnil je, da je pravna
služba Občine Rogaška Slatina, po posredovanju predmetnega predloga v obravnavo
občinskim svetom, k vsebini slednjega pridobila mnenje Inštituta za lokalno
samoupravo, ki izkazuje, da bi bilo primerneje spremembe vnesti v čistopis, Občino
Poljčane (ki se s predlogom strinja) pa vključiti kot soustanoviteljico. Zaradi
navedenega bo občinskim svetom v obravnavno predložen nov predlog odloka.
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog dnevnega reda z umaknitvijo 7. točke
dnevnega reda, t. j. Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., h
kateremu člani občinskega sveta niso podali pripomb. G. Mikolič je dal predlog
dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na glasovanje. Z 12
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
22.03.2012 in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
07.05.2012
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2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec z dne 22.03.2012 in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec z dne 07.05.2012
3. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2011
4. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2011
5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto
2011
6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec in Podčetrtek, 2. obravnava
7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1050/6,
k.o. 1176 – Trlično
8. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko
središče
9. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala
v letu 2012
10. Predlog sklepov o prerazporeditvah sredstev
11. Pobude in vprašanja
12.
Razno
•

•

Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz
proračuna Občine Rogatec za leto 2012, s področja:
- socialnih in humanitarnih dejavnosti,
- turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,
- športa, in
- kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti.
Seznanitev z delovno uspešnostjo direktorjev in ravnateljev javnih
zavodov za leto 2011

1. ZAPISNIK 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z
DNE 22.3.2012 IN 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC Z DNE 07.5.2012
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec, z dne 22.3.2012, in predlog zapisnika 1. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Rogate, z dne 07.5.2012.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Viktor Božak, ki je, v zvezi z
zapisnikom 10. redne seje, dejal, da pri zapisu njegove razprave pri točki razno, ko je
vprašal, kaj se bo zgodilo s staro občinsko stavbo, ni zapisano vse tako, kot je rekel.
Župan je namreč v zvezi z njegovim vprašanjem podal odgovor, da je občinska
stavba naprodaj ter da je ponudba objavljena na spletu. Vendar pa g. Božak
ponudbe na spletu ni našel, zato ga zanima, na katerem portalu je objavljena
prodaja stavbe.
G. Mikolič je pojasnil, da lahko g. Božak podatek o tem, na katerem portalu
konkretno je prodaja objavljena, pridobi na občini, saj tega podatka župan kot tudi
ostali prisotni z občinske uprave na seji niso imeli. G. Mikoliča je zanimalo, ali ima g.

2

Božak dejansko pripombo k vsebini zapisnika oz. ali ga je zmotilo zgolj to, da
predmetne prodaje ni našel na spletu.
G. Mikolič je dal predlog zapisnikov na glasovanje. Z 11 glasovi ZA en 1 glasom
PROTI je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
22.3.2012 in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
07.5.2012.

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 22.3.2012 IN 1. DOPISNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 07.5.2012
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 10. redne seje
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.3.2012, ter poročilo o realizaciji sklepov
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 07.5.2012, h katerima člani
sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predloga obravnavanih poročil na glasovanje. Z 11 glasovi ZA in 1
glasom PROTI je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec z dne 22.3.2012 in 1. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec z dne 07.5.2012.

3. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE ROGAŠKA SLATINA V LETU
2011
G. Mikolič je besedo predal g. Boštjanu Debelaku, komandirju Policijske postaje
Rogaška Slatina, ki je v nadaljevanju podal poročilo o delu Policijske postaje Rogaška
Slatina v letu 2011.
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri je, v zvezi z vprašanjem g. Fredija Ferčeca, ali
morebiti razpolagajo s podatki o številu prometnih nesreč oz. prekrškov v času stavke
policistov, g. Debelak povedal, da teh podatkov nimajo. Hkrati je pojasnil, da so
policisti tudi v času stavke opravljali svoje delo (varovanje meje, nadzor cestnega
prometa..), saj so svoje naloge dolžni izvajati tudi v času stavke, res pa je bilo v tem
času izrečenih manj ukrepov.
G. Mikolič se je komandirju PP Rogaška Slatina zahvalil za dosedanje sodelovanje, še
posebej na področju delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
Sosveta za varnost, hkrati pa izrazil željo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje.
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G. Mikolič je ugotovil, da so se člani občinskega sveta seznanili s Poročilom
o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2011.

4. LETNO POROČILO VIZ OŠ ROGATEC ZA LETO 2011
G. Mikolič je besedo predal g. Viljemu Prevolšku, ravnatelju VIZ OŠ Rogatec, ki je v
nadaljevanju podal Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2011.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je ugotovil, da so se člani občinskega sveta seznanili z Letnim
poročilom VIZ OŠ Rogatec za leto 2011.

5. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ
ROGATEC ZA LETO 2011
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, direktorju Zavoda za kulturo, turizem in
razvoj Rogatec, ki je v nadaljevanju podal Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem
in razvoj Rogatec za leto 2011.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je ugotovil, da so se člani občinskega sveta seznanili z Letnim
poročilom Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2011.

6. PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE
UPRAVE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN PODČETRTEK, 2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je pojasnil, da k predmetnemu odloku, ki ga je Občinski svet Občine
Rogatec na zadnji redni seji obravnaval ter sprejel v prvi obravnavi, ni bilo podane
nobene pripombe tako z naše, kot tudi ne s strani nobene od ostalih dveh občin, tako
da je ostala vsebina odloka, glede na prvo obravnavo, nespremenjena. Občinska
sveta občin Rogaška Slatina in Podčetrtek pa sta predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška
Slatina, Rogatec in Podčetrtek, v 2. obravnavi tudi že sprejela, je zaključil g. Mikolič.
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri je nato podal pojasnila v zvezi z vprašanji g.
Viktorja Božaka, ki ga je zanimalo, zakaj pobuda o ustanovitvi predmetnega organa
skupne občinske uprave, kaj bo ta uprava pozitivnega prinesla Občini Rogatec oz.
katere so prednosti za Občino Rogatec, koliko bo zaposlenih, ali bo kdo zaposlen iz
občine Rogatec ter koliko sredstev bo morala Občina Rogatec dodatno zagotoviti,
glede na sedanjo situacijo (ko imamo skupni organ občini Rogaška Slatina in Rogatec
in je zaposlen le redar).
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G. Mikolič je dal predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in
Podčetrtek, v 2. obravnavi, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška
Slatina, Rogatec in Podčetrtek v 2. obravnavi.

7. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT.
1050/6, K.O. 1176 – TRLIČNO
G. Mikolič je besedo predal ga. Maji Kampoš, ki je povedala, da je Občina Rogatec
dne 1.12.2010 prejela vlogo g. Artič Miroslava za ureditev zemljiškoknjižnega stanja
na delu parc. št. 1050/1, k.o. Trlično. V nadaljevanju je ga. Kampoš pojasnila, da je
bilo v postopku ugotovljeno, da del parc. št. 1050/1, k.o. Trlično, v naravi ne
predstavlja ceste, pač pa dvorišče stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1069,
k.o. Trlično. Ker je nepremičnina parc. št. 1050/6, k.o. Trlično, vknjižena kot javno
dobro v lasti Občine Rogatec, je potrebno za kakršnokoli razpolaganje z njo,
predhodno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, ukiniti status javnega dobra
v zemljiški knjigi. Ker Občina Rogatec predmetne nepremičnine trajno ne potrebuje
za izvrševanje svojih nalog, se predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da, v
skladu z načelom gospodarnosti, sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
tej parceli.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na glasovanje. Z 12
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1050/6, cesta
v izmeri 70 m², k.o. 1776 – Trlično (ID 5919770).
2.
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj
javnega dobra in se pri njej vknjiži lastninska pravica za Občino Rogatec,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična št. 5883938000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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8. PREDLOG IZDAJE SOGLASJA K
REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE

IMENOVANJU

DIREKTORICE

JZ

G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da so člani Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 5. dopisni seji, dne 24. maja 2012,
obravnavali predlog soglasja k imenovanju Katje Esih, univ.dipl.ekon., stan. Na Rebri
10, Celje, za direktorico javnega zavoda Regijsko študijsko središče. Člani komisije
predlagajo občinskemu svetu, da predmetno soglasje poda.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se daje soglasje k imenovanju Katje Esih,
univ.dipl.ekon., stanujoče Na Rebri 10, Celje, za direktorico javnega zavoda Regijsko
študijsko središče, za mandatno dobo petih let, ki prične teči s 1.8.2012.
Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju Katje Esih,
univ.dipl.ekon., stanujoče Na Rebri 10, Celje, za direktorico javnega
zavoda Regijsko študijsko središče, za mandatno dobo petih let, ki prične
teči s 1.8.2012.

9. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC, KI SE
BODO RAZPISALA V LETU 2012
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da so člani Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 5. dopisni seji, dne 24. maja 2012, v
skladu z določili Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogatec, soglasno sprejeli
sklep, ter predlagajo Občinskemu svetu Občine Rogatec, da Občina Rogatec v letu
2012 razpiše eno plaketo občine, eno priznanje občine ter eno denarno nagrado v
znesku 600,00 EUR.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo
razpisala v letu 2012, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2012
1.
Občina Rogatec v letu 2012 razpisuje naslednja priznanja:
- 1 (eno) plaketo občine
- 1 (eno) priznanje občine
- 1 (eno) denarno nagrado v znesku 600 EUR
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2.
Plaketa, priznanje in denarna nagrada se bodo podelile za uspehe in
dosežke, s katerim se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem
in športnem področju ter na drugih področjih.
3.
Priznanja bo podelil občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo
izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4.
Sklep prične veljati z naslednjim dnem od dne sprejema.

10.

PREDLOG SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV

G. Mikolič je pojasnil, da bo potrebno na osnovi Zakona o uravnoteženju javnih
financ in zaradi pričakovanih odstopanj od načrtovanih prihodkov in odhodkov
pripraviti rebalans letošnjega proračuna. Še pred tem pa se članom občinskega sveta
v obravnavo in sprejem predlagata dve prerazporeditvi finančnih sredstev in sicer:
- v višini 29.207,37 EUR iz proračunske postavke Ureditev sekundarne kanalizacije na
proračunsko postavko Oskrba z vodo - investicije. G. Mikolič je pojasnil, da na
področju vodooskrbe, tako kot v prejšnjih dveh letih, tudi letos potekajo potrebne
aktivnosti za priključitev gospodinjstev na javni vodovod. Prav tako se obstoječi
vodohrani opremljajo s telemetrijo, kar pomeni daljinsko povezavo vseh vodnih
zajetij s centrom, t. j. JP OKP Rogaška Slatina. Na skoraj vseh vodohranih so bili
spomladi, zaradi potrebne izolacije proti zmrzali, izvedeni zemeljski nasipi. Do konca
leta je predvidena še izgradnja vodovodnega omrežja v delu naselja Tlake.
- v višini 11.513,69 EUR iz proračunske postavke Posodobitev obmejnih lokalnih cest
v občini Rogatec na proračunsko postavko Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š).
g. Mikolič je povedal, da je Občina Rogatec prejela sklep o prejemu finančnih
sredstev iz naslova koncesijske dajatve za posege na gozdovih in sicer v višini
11.513,69 EUR. Slednja so namenjena za urejanje infrastrukture. V proračunu smo
imeli na navedeni postavki planirana sredstva v enaki višini, kot smo jo prejeli v
lanskem letu, v letošnjem letu pa je višina koncesijske dajatve občutno manjša.
Zraven zgrajenih nogometnih športnih objektov (nazadnje je bilo zgrajeno pomožno
nogometno igrišče z umetno travo) je potrebno na tem delu športnega parka
zagotoviti parkirišča (vsaj v makadamski izvedbi), zato se predlaga prerazporeditev
sredstev v višini 11.513,69 EUR za ta namen.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Anton Roškar, ki se je s
predlaganima prerazporeditvama strinjal. V nadaljevanju je izrazil potrebno po
sanaciji ceste na Donačko goro, del katere je bil pred leti sicer saniran, vendar bi bilo
potrebno omenjeno cesto, glede na stanje ter število uporabnikov, med katerimi je
veliko turistov, v doglednem času urediti.
G. Mikolič je pojasnil, da trenutno poteka vzdrževanje lokalnih cest, tako da bo del
cestišča na Lehnem, kjer so dva ali tri najbolj kritična mesta, tudi saniran. Vsekakor
pa bo v prihodnje potrebno ta odsek ceste preplastiti.
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G. Anton Polajžar je izpostavil problem oskrbe s pitno vodo petih gospodinjstev v
Maršečki vasi, vprašal pa je tudi glede ureditve povezovalne ceste Sv. Jurij – Lehno.
G. Mikolič je pojasnil, da bo preplastitev navedene ceste uvrščena v plan za naslednje
leto, kar pa se tiče vodooskrbe, pa ne bi smelo biti problema, saj bo v letošnjem letu
na tem območju zgrajen primarni vod, tako da se bodo lahko navedena
gospodinjstva priključila na javni vodovod.
G. Mikolič je dal predloga sklepov o prerazporeditvi sredstev na glasovanje. Z 12
glasovi ZA sta bila soglasno sprejeta
SKLEP
ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
421537 – Ureditev sekundarne kanalizacije
Konto (K)
Naziv
4204 02
Rekonstrukcije in adaptacije
4311 0012
Ureditev sekundarne kanalizacije
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
14.207,37
15.000,00
29.207,37

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
421615 – Oskrba z vodo - investicije
B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
_ _ _ _ _ _ - ………..…………………………………………..………………………….
Konto (K)
4202 99

Naziv
Nakup druge opreme

Znesek v EUR
29.207,37
29.207,37

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

ter
SKLEP
ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
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421339 – Posodobitev obmejnih lokalnih cest v občini Rogatec
Konto (K)
4205 013

Naziv
Znesek v EUR
Investicijsko vzdrževanje in obnove na področju 11.513,69
komunale, ceste

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

11.513,69

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
431315 – Ureditev parkirišč na območju LN (D-Š).
B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
_ _ _ _ _ _ - ………..…………………………………………..………………………….
Konto (K)
4205 013

Naziv
Znesek v EUR
Investicijsko vzdrževanje in obnove na področju 11.513,69
komunale, ceste
11.513,69
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

11.
12.

POBUDE IN VPRAŠANJA
RAZNO

G. Mikolič je pojasnil, da so člani občinskega sveta v gradivu za sejo, pod točko
razno, v seznanitev prejeli poročila o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz
proračuna Občine Rogatec za leto 2012, in sicer s področja socialnih in humanitarnih
dejavnosti, turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, športa, in
kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, v pisni
obliki pa je priložena tudi seznanitev z delovno uspešnostjo direktorjev in ravnateljev
javnih zavodov za leto 2011.
Ga. Jelka Bilušić je v zvezi s predlogom občanke, ki se je obrnila nanjo, predlagala,
da bi Občina Rogatec občanom občine Rogatec ob zamenjavi dotrajane azbestne
kritine (salonitk) krila stroške odvoza slednje na deponijo, ter da bi se proučila
možnost namestitve hitrostne ovire na cestišču Steklarske ulice v neposredni bližini
zdravstvenega doma, pred katerim se na parkirišču igrajo otroci, s čimer bi bila
zagotovljena večja prometna varnost. Ob koncu je ga. Bilušić menila, da bi bilo prav,
če bi se člani občinskega sveta v večjem številu udeleževali prireditev, ki jih prireja
Občina Rogatec, saj je bilo na prireditvi ob prevzemu novega gasilskega vozila za
PGD Rogatec ter na prireditvi ob zasaditvi cepiča stare trte prisotnih le nekaj
svetnikov.
Glede problematike deponiranja azbestnih plošč je g. Mikolič povedal, da je bila v
zadnjih letih na območju občine Rogatec s številnih stanovanjskih in gospodarskih
objektov ta problematična kritina odstranjena. Pri organiziranju in pokritju stroškov
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prevoza na deponijo je vsako leto sodelovala tudi občina in tako bo tudi letos. Glede
namestitve hitrostnih ovir pa je g. Mikolič dejal, da bo, kot tudi vse ostale, pobudo
proučil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in podal svoj predlog.
G. Fredi Ferčec je predlagal, da se na Pošto Slovenije naslovi dopis s predlogom, da
bi poslovalnica Pošte Slovenije v Rogatcu obratovala po urniku, veljavnem pred
uvedbo deljenega delovnega časa. Nanj se je namreč v zvezi z navedeno temo
obrnilo kar nekaj občanov.
V zvezi s podanim predlogom je g. Mikolič predlagal, da občinski svet o podanem
predlogu sprejme ustrezen sklep, ki se nato posreduje Pošti Slovenije d.d.. S
podanim predlogom so se člani občinskega sveta strinjali ter z 12 glasovi ZA soglasno
sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec na Pošto Slovenije d.o.o., naslavlja pobudo, da
poslovalnica Rogatec obratuje po urniku, veljavnem pred uvedbo deljenega
delovnega časa.

G. Martin Korez je člane občinskega sveta seznanil, da se je nanj obrnil g. Anton
Martin Frangež, stan. Tlake 57, s prošnjo, da bi mu občina finančno pomagala pri
nakupu motornega invalidskega vozička. G. Frangež je ostal brez noge in je na
invalidskem vozičku, dobrodošla pa mu bo vsakršna finančna pomoč, za katero bo
zelo hvaležen.
G. Mikolič je dejal, da smo prošnjo vzeli na znanje ter da bo predlog obravnaval
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki se bo opredelil tudi
glede višine pomoči. G. Mikolič je predlagal, da občinski svet v zvezi s podanim
predlogom sprejme ustrezen sklep, s čimer so se člani sveta strinjali, ter z 12 glasovi
ZA soglasno sprejeli naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec predlaga, da se g. Antonu Martinu Frangežu, stan.
Tlake 57, Rogatec, finančno pomaga pri nakupu motornega invalidskega vozička.

G. Anton Polajžar je ponovno opozoril na potrebo po ureditvi ceste v Žahenbercu in
sicer na delu proti Bele Štefanu, oz. je predlagal, da bi si za to pristojni predmetno
cesto ogledali in nato ustrezno ukrepali. G. Bele je namreč dializni bolnik in ga vozijo
na dializo.
V zvezi s predlogom g. Polajžarja je g. Mikolič pojasnil, da je dogovor z dobaviteljem
gramoza sklenjen, tako da bo v naslednjem tednu gramoz že na voljo.
G. Bele Vincenc je ponovno izpostavil problematiko neurejenosti pokopališča pri Sv.
Juriju ter apeliral, da se poskrbi za primerno urejenost pokopališča, zanimalo pa ga je
tudi glede ureditve parkirišč za potrebe pokopališča.
G. Mikolič je pojasnil, da imamo za pokopališče pri Sv. Juriju predvidena določena
finančna sredstva in bomo določene posege tudi izvedli (ureditev pešpoti in
škarpiranje). Lastnik zemljišča je cerkev, zato moramo zadeve skupno dogovoriti.
Kar se tiče parkirišča, je pojasnil g. Mikolič, je zemljišče v ta namen že odkupljeno,
tako da bomo lahko v prihodnje parkirišče uredili.
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G. Zvonka Vražiča je zanimalo, kdaj se bo pričelo z gradnjo pločnika Artič – Hustič v
Dobovcu, saj je bilo pred leti rečeno, da se bo gradnja pričela v letošnjem letu.
Opozoril pa je tudi na potrebo po sanaciji brežine oz. izgradnji podpornega zidu pod
cerkvijo pri Sv. Roku, kjer kamenje pada na cestišče.
G. Mikolič je pojasnil, da je bil ravno danes na Direkciji RS za ceste, kjer se je
pogovarjal o nadaljevanju del na obvoznici Rogatec. O pločniku Artič – Hustič si »ni
upal« niti vprašati, sak so vse investicije, ki se še niso pričele, premaknjene na
kasnejše obdobje. Res pa je, je dejal g. Mikolič, da je pločnik še vedno v načrtu
razvojnih programov državnega proračuna.
Seja je bila končana ob 18.39 uri.

Številka:
Datum:

Zapisala:
Rosana Ozvaldič

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN
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