OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG

ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v sredo,
29. avgusta 2012, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Rogatec

Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Jelka Bilušić, Irena Kitak, Vincenc Bele, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec,
Velimir Novak, Anton Polajžar ml., Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Zvonko Vražić
• predstavnici občinske uprave Rogatec:
Maja Kampoš, svetovalka II
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• ostali prisotni:
Sergeja Javornik, predstavnica medijev javnega obveščanja
•

odsoten član občinskega sveta: Martin Korez

Sejo občinskega sveta je, zaradi odsotnosti župana, g. Martina Mikoliča, vodil
podžupan, g. Anton Roškar.
Predsedujoči, g. Anton Roškar, je uvodoma pozdravil vse prisotne, ter ugotovil, da je
od članov občinskega sveta odsoten g. Martin Korez, ki je svojo odsotnost pred sejo
opravičil, ter da je občinski svet sklepčen. G. Roškar je pojasnil, da so člani sveta na
mizo pred sejo prejeli predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za sanacijo zemeljskega
plazu na javni poti št. 358931 »Kosernik - Šturbej«, ki bo obravnavan pod točko
razno.
Nato je dal g. Roškar v obravnavo predlog dnevnega reda, h kateremu člani
občinskega sveta niso izrazili pripomb. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2012
2. Predlog sklepa o imenovanju:
I.
člana Sveta zavoda Celjske lekarne
II.
članov Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec
3. Razno

1. PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU
2012
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G. Roškar je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je podal predlog podelitve priznanj
Občine Rogatec v letu 2012, ki so ga člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, na osnovi podanih predlogov na razpis o podelitvi priznanj Občine
Rogatec v letu 2012, oblikovali na 9. redni seji, dne 21.8.2012. Komisija je
predlagala, da se plaketa Občine Rogatec podeli g. Pavlu Strajnu, stan. Šorlijeva ulica
3, Rogatec, da se priznanje Občine Rogatec podeli Klubu malega nogometa Dobovec
(U-18, U-21) ter da se denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 600,00 EUR, podeli
Tenis klubu Rogatec. G. Bukšek je dodal, da so podrobne utemeljitve k predlogom za
podelitev priznanj navedene v zapisniku seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog, da se plaketa Občine Rogatec podeli g. Pavlu
Strajnu, stan. Šorlijeva ulica 3, Rogatec, da se priznanje Občine Rogatec podeli Klubu
malega nogometa Dobovec (U-18, U-21) ter da se denarna nagrada Občine Rogatec,
v višini 600,00 EUR, podeli Tenis klubu Rogatec. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
I.
PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2012 podeli g. Pavlu Strajnu, stan.
Šorlijeva ulica 3, Rogatec.
II.
PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2012 podeli Klubu malega nogometa
Dobovec (U-18, U-21).
III.
DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, se v letu 2012
podeli Tenis klubu Rogatec.

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU:
I.
ČLANA SVETA ZAVODA CELJSKE LEKARNE
II.
ČLANOV SVETA ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC
G. Roškar je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 9. seji pripravila predlog za
imenovanje člana Sveta zavoda Celjske lekarne ter predlog za imenovanje članov
Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec. Komisija predlaga, da se v Svet zavoda Celjske

2

lekarne, kot predstavnik Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2012-2016, imenuje
g. Boris Krklec, stan. Celjska cesta 62 a, Rogatec.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal predlagani sklep na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec imenuje v Svet zavoda Celjske lekarne, kot
predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec, g. Borisa Krkleca, stan.
Celjska cesta 62a, Rogatec, za mandatno obdobje 2012-2016.
Imenovani nastopi 4- letni mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda
Celjske lekarne.
G. Roškar je besedo ponovno predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na isti seji pripravila tudi predlog za
imenovanje članov Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec. Komisija predlaga, da se v Svet
zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavniki ustanoviteljice, Občine Rogatec, za
mandatno obdobje 2012-2016, imenujejo: ga. Jelka Bilušić, stan. Maistrova ulica 2,
Rogatec, g. Viktor Božak, stan. Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec in ga. Irena Kitak,
stan. Celjska cesta 42, Rogatec. G. Bukšek je še pojasnil, da je prišlo pri pripravi
gradiva za sejo, ki so ga člani občinskega sveta prejeli po pošti, do napake. Namesto
Irene Kitak, kar bi bilo pravilno, je bil namreč kot predlagan član Sveta zavoda VIZ
OŠ Rogatec naveden Zvonko Vražič, sicer dosedanji član sveta zavoda. G. Bukšek se
je za storjeno napako opravičil.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal predlagani sklep na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil v prisotnosti
11 članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec imenuje v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot
predstavnike ustanoviteljice Občine Rogatec, go. Jelko Bilušić, stan.
Maistrova ulica 2, Rogatec, g. Viktorja Božaka, stan. Lerchingerjeva ulica
6, Rogatec in go. Ireno Kitak, stan. Celjska cesta 42, Rogatec, za mandatno
obdobje 2012-2016.
Imenovani nastopijo 4- letni mandat z dnem konstitutivne seje Sveta
zavoda VIZ OŠ Rogatec.

3. RAZNO
G. Roškar je dal v obravnavo predlog, da bi se iz sredstev proračunske rezerve, ki so,
v skladu z Zakonom o javnih financah, v Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto
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2012 namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, med
drugim tudi zemeljskih plazov, del sredstev v višini 3.200,00 evrov uporabilo za
sanacijo zemeljskega plazu na javni poti št. 358931 »Kosernik - Šturbej«. G. Roškar
je pojasnil, da je navedeni plaz nujno potrebno sanirati, saj ogroža cesto, ki vodi do
stanovanjskih hiš na tem območju. Ker na ustrezni proračunski postavki v ta namen
ni zagotovljenih finančnih sredstev, se predlaga uporaba sredstev iz proračunske
rezerve.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal podani predlog na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
SKLEP
I.

Sredstva proračunske rezerve so, v skladu z Zakonom o javnih financah, v
Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2012 namenjena za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, med drugim
tudi zemeljskih plazov.
Za namen sanacije zemeljskega plazu na javni poti št. 358931 »Kosernik Šturbej« se na podlagi zgoraj navedenega uporabijo sredstva proračunske
rezerve v višini 3.200,00 evrov.
II.
Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem od sprejema.
G. Anton Roškar je člane občinskega sveta ter ostale prisotne povabil na prireditve ob
občinskem prazniku, še posebej na osrednjo prireditev ob prazniku Občine Rogatec
dne 1. septembra 2012, ko bodo letošnjim dobitnikom podeljena občinska priznanja.
G. Zvonko Vražić je opozoril, da bi bilo potrebno ob cesti Rogatec – Dobovec pokositi
travo, ki zmanjšuje preglednost na cestišču kot tudi vidnost obcestnih stebričkov,
prav tako pa je izrazil zaskrbljenost zaradi možnosti razrasta alergene rastline
ambrozije na omenjenem nepokošenem območju.
Mnenju g. Zvonka Vražića se je pridružil tudi g. Viljem Prevolšek, ki je poudaril, da je
ambrozija, ena najbolj alergenih rastlin, ki zaradi nezahtevnosti raste povsod, tudi
ob cestiščih, sedaj, v času cvetenja, še posebej nevarna, zato jo je potrebno čim prej
odstraniti.
Seja je bila končana ob 17.22 uri.
Številka:
Datum:
Zapisala:
Rosana Ozvaldič

Anton Roškar, univ. dipl. inž.
PODŽUPAN
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