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Z A P I S N I K 
 
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v ponedeljek, 30. 
marca 2015, med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedla Lavra Gregorčič.  
 
Vabilo z gradivom za 1. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti 
oz. pisno po pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim telefonskim glasovanjem. 
 
Osebno telefonsko so glasovali:  
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica 
Kunstek, Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Mojca Šmit 
 
Obravnavan je bil naslednji    
DNEVNI RED: 
1. Predlog sklepa za povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2015 iz 

namenskih sredstev  
2. Predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 

2015 med področji proračunske porabe 
 
Dopisna seja Občinskega sveta Občine Rogatec je bila sklicana zaradi nujnosti sprejema 

predlagane vsebine. Člani občinskega sveta so gradivo, t. j. vabilo za dopisno sejo z  
obrazložitvijo ter predlogoma sklepov, prejeli predhodno po pošti, tako da so bili z 
obravnavano vsebino pred izvedbo dopisne seje seznanjeni.  
 

1. PREDLOG SKLEPA ZA POVEČANJE PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 
2015 IZ NAMENSKIH SREDSTEV  

 
Občini Rogatec v skladu z Zakonom o financiranju občin za leto 2015 pripadajo sredstva za 
sofinanciranje investicij v letu 2015 v višini 27.952,00 EUR, kot izhaja iz dopisa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 4100-1/2015/9, z dne 16.3.2015. Občina mora za 
črpanje navedenih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 
31.3.2015 preko spletne aplikacije posredovati podatke o investicijskih projektih. (Obvezni 
dokumenti: dokument identifikacije investicijskega projekta, načrt razvojnih programov ter 
ostale priloge in obrazci.) Ker ob pripravi proračuna Občine Rogatec za leto 2015 še ni bilo 
jasno, ali bomo občine v letošnjem letu ta sredstva sploh prejele, v proračunu niso bila 
planirana, zato je  potrebno, posledično, navedeni prihodek v višini 27.952,00 EUR ustrezno, 
t. j. s sklepom za povečanje proračuna iz namenskih sredstev, vključiti v proračun Občine 
Rogatec za leto 2015 - povečanje proračunskih postavk 421351, 421352, 421353 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (KS Rogatec, KS Donačka Gora, KS Dobovec). Glede 
na to, da je bilo na proračunskih postavkah za investicijsko vzdrževanje cest po krajevnih 
skupnostih planiranih 30.000,00 EUR lastnih sredstev, bodo le ta delno prenesena na 
sredstva za proračunsko rezervo, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč, saj moramo le to oblikovati v višini 28.000,00 EUR (9.000,00 EUR 
je že planirano), saj imamo možnost pridobiti sredstva iz državnega proračuna za sanacijo 
plazu. 
 



 

Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu sklepu za 
povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2015 iz namenskih sredstev v višini 27.952,00 
EUR. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  
IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

 
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015 
  
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 441520) 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
7400 0158 Prihodki iz državnega proračuna – 23. člena ZFO-1 27.952,00 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 27.952,00 
 
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
 
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM): 
__ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………    
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.783,20 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421352 KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.783,20 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.385,60 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 27.952,00 
 
 

2. PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE 
ROGATEC ZA LETO 2015 MED PODROČJI PRORAČUNSKE PORABE 

 
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot 
proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v 
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. 
Glede na to, da ima Občina Rogatec v letu 2015 možnost pridobiti sredstva iz državnega 
proračuna za sanacijo plazu LOG – LC 358041, moramo v proračunu zagotoviti proračunsko 
rezervo v tej višini. Glede na to, da smo v proračunu planirali za investicijsko vzdrževanje 



 

cest 30.000,00 EUR izdatkov iz lastnih sredstev, medtem  pa so bila Občini Rogatec 
dodeljena državna sredstva iz 23. člena, se predlaga prerazporeditev lastnih sredstev v višini 
19.000,00 EUR na proračunsko rezervo. 
 
Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu sklepu za 
prerazporeditev lastnih sredstev v višini 19.000,00 EUR na proračunsko rezervo. Z 12 glasovi 
ZA je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-lastna 

sredstva 
7.000,00 

 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-lastna 

sredstva 
6.000,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-lastna 

sredstva 
6.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 19.000,00 
 
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 
4091 00 Proračunska rezerva 19.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 19.000,00 

 
Številka:   
Datum:   
 
Zapisala:                                                            Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 

Rosana Ozvaldič                             ŽUPAN

421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 

422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 

 

421352 KS Don. Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja 

cest 

421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
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5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v sredo, 08. aprila 2015, 

ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 
• člani občinskega sveta:  
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica 
Kunstek, Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Mojca Šmit 
 
• predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec 
Nataša Lavrič, tajnica Občine Rogatec 
Maja Kampoš, višja svetovalka II 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Lavra Gregorčič, višja svetovalka III 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 
• poročevalec 
Peter Šturbej, predsednik Nadzornega odbora Občine Rogatec  
 
• ostali prisotni: 
Sergeja Javornik, Tina Vengust, predstavnici medijev javnega obveščanja 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da 
sta od članov občinskega sveta odsotna ga. Mojca Šmit in g. Viktor Božak, ki sta pred sejo 
sporočila, da bosta nekaj minut zamudila (Ga. Šmit in g. Božak sta na sejo prispela ob 17.11 
uri). Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal g. Mikolič v obravnavo predlog 
dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec ter odprl razpravo, v katero 
se ni vključil nihče od članov sveta.  
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 
DNEVNI RED: 

1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 12.02.2015  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z 

dne 12.02.2015  
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega 

računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014  
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014, 1. in 2. 

obravnava  
5. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2014  
6. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2014  
7. Predlog Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Rogatec  
8. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnica 

Rogaška Slatina  
9. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na 

domu - socialna oskrba  



 

10. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Rogatec za leto 2015  

11. Seznanitev s finančnimi poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Rogatec v letu 2014 in predlog delne povrnitve stroškov  

12. Pobude in vprašanja 
13. Razno 
 
1. ZAPISNIK 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 

12.02.2015  
 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 12.02.2015, h kateremu člani sveta niso izrazili pripomb. 
 
G. Mikolič je dal predlog zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
12.02.2015, na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil sprejet naslednji   
 

SKLEP 
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
12.02.2015. 
 
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ROGATEC Z DNE 12.02.2015  
 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 12.02.2015, h kateremu člani sveta niso izrazili pripomb. 
 
G. Mikolič je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 12.02.2015, na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil sprejet naslednji   
 

SKLEP 
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 12.02.2015. 
 
3. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGATEC O PREGLEDU IZKAZOV 

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014  
 
4. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 

2014, 1. IN 2. OBRAVNAVA  
 
G. Mikolič je pozdravil g. Petra Šturbeja, predsednika Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki 
je v nadaljevanju podal Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov 
zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014. Ob koncu podaje poročila je g.  
Šturbej poudaril, da Nadzorni odbor Občine Rogatec pri pregledu pravilnosti priprave 
Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014 ni ugotovil nepravilnosti, saj je 
občina pri njegovi pripravi upoštevala zahteve Zakona o javnih financah in ostalih predpisov, 
prav tako pa nadzorni odbor ni podal nobenih priporočil in predlogov. 
 
G. Mikolič je predlagal, da bi razpravi k 3. in 4. točki dnevnega reda združili, s čimer so se 
člani občinskega sveta strinjali.  
(Ob 17.11 uri sta na sejo prispela ga. Mojca Šmit in g. Viktor Božak.)  
 



 

G. Mikolič je uvodoma povedal, da je občina, glede na sprejeti proračun oz. rebalans, sprejet 
v začetku leta 2014, obveznosti izvajala po planu, tako da so se tako prihodki kot tudi 
odhodki realizirali skoraj v celoti. Najpomembneje je, da smo realizirali vse planirane 
investicije, med njimi projekt oskrbe s pitno vodo v porečju reke Sotle, energetsko sanacijo 
podružnične šole Dobovec, nabavo otroških igral oz. ureditev otroških igrišč pri stanovanjskih 
blokih v Steklarski ulici in pri novi tržnici ter projekt novih informativno-usmerjevalnih tabel 
ob glavni in regionalni cesti. G. Mikolič je prav tako omenil poravnavo finančnih obveznosti 
do dobavitelja gasilskih vozil za PGD Rogatec in PGD Donačka Gora, ki se iztečejo v prvi 
polovici leta 2015. Določena finančna sredstva smo, tako kot vedno doslej, namenili za nujna 
investicijsko-vzdrževalna dela na občinskih cestah. Vse naloge, ki jih mora občina izvajati z 
vidika zagotavljanja finančnih sredstev, so tekle po planu, pri tem pa je g. Mikolič posebej 
izpostavil, da smo, v primerjavi s preteklimi leti, precej več sredstev namenili za izvajanje 
pomoči na domu. Poudaril je, da se mu zdi zelo pomembno, da je vsem tistim starejšim, ki 
niso v domovih za ostarele, in potrebujejo pomoč, le-ta zagotovljena.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo glede podanega Poročila Nadzornega odbora Občine Rogatec o 
pregledu izkazov zaključnega računa Občine Rogatec za leto 2014 ter glede Zaključnega 
računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014. V razpravo se ni vključil nihče od članov 
občinskega sveta. G. Mikolič se je predsedniku Nadzornega odbora Občine Rogatec, g. Petru 
Šturbeju, zahvalil za podajo poročila.  
 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s Poročilom 
Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov zaključnega računa 
Občine Rogatec za leto 2014.  
 
Nato je dal g. Mikolič na glasovanje predlog, da se Zaključni račun proračuna Občine Rogatec 
za leto 2014 obravnava po skrajšanem postopku. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji  

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Zaključni račun proračuna Občine 
Rogatec za leto 2014 po skrajšanem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2014 v 1. in 
2. obravnavi. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Rogatec 
za leto 2014 v 1. in 2. obravnavi. 
 
5. LETNO POROČILO VIZ OŠ ROGATEC ZA LETO 2014  
 
G. Mikolič je besedo predal g. Viljemu Prevolšku, ravnatelju VIZ OŠ Rogatec, ki je v 
nadaljevanju podal Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2014. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim 
poročilom VIZ OŠ Rogatec za leto 2014.  
 
 
 



 

6. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC ZA 
LETO 2014  

 
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 2014. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim 
poročilom Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2014.  
 
7. PREDLOG PRAVILNIKA O SUBVENCIONIRANJU NABAVE IN GRADENJ MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ROGATEC  
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Nataši Lavrič, ki je pojasnila, da predloženi Pravilnik o 
subvencioniranju nabave in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav opredeljuje merila in 
pogoje za subvencioniranje nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za občane 
občine Rogatec na območjih, kjer ni možnosti priklopa na zgrajeni zbirni fekalni kanal, ki vodi 
na čistilno napravo v Rogaški Slatini in za območja, kjer planiramo izgradnjo čistilnih naprav. 
Ga. Lavrič je povedala, da so na JP OKP Rogaška Slatina pripravili seznam gospodinjstev, ki 
se bodo lahko prijavila na razpis. (Člani občinskega sveta so dobili seznam na vpogled). Ob 
koncu je ga. Lavrič poudarila, da želi občina s subvencioniranjem občane vzpodbuditi k 
čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter s tem k 
izpolnjevanju sprejetih pravnih aktov na tem področju. S subvencijami se bo omilil 
neenakovreden položaj med občani, ki imajo možnost priklopa na javno kanalizacijo ter 
občani, ki te možnosti nimajo.  
 
G. Mikolič je besedo predal g. Antonu Roškarju, predsedniku Odbora za komunalo, 
gospodarske javne službe in varstvo okolja, ki je povedal, da so člani odbora na svoji 2. redni 
seji, dne 1.4.2015, obravnavali vsebino predlaganega pravilnika ter Občinskemu svetu 
Občine Rogatec predlagajo njegov sprejem. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
G. Fredi Ferčec je izrazil pozitivno mnenje glede sofinanciranja malih čistilnih naprav. 
Pozdravil je predlog, da bi se preko JP OKP Rogaška Slatina občanom omogočila nabava 
čistilnih naprav po ugodnejši ceni (večja količina čistilnih naprav od istega dobavitelja) kot 
tudi možnost obročnega odplačila. Glede dejstva, da je država kot skrajni rok za dokončno 
ureditev odpadnih voda določila leto 2017, pa je menil, da bo čas pokazal, koliko 
gospodinjstev bo do navedenega roka predmetno zadevo sploh uredilo. 
 
V zvezi z vprašanjem g. Martina Koreza, ki ga je zanimalo, ali so tudi biološke čistilne 
naprave predmet sofinanciranja, tega podatka v gradivu namreč ni zasledil, je ga. Lavrič 
pojasnila, da so predmet sofinanciranja vse vrste čistilnih naprav.  
 
G. Mikolič je povedal, da se je v projekt sofinanciranja malih čistilnih naprav vključilo tudi JP 
OKP Rogaška Slatina, seveda po tehnični plati glede primernosti posameznih naprav glede na 
proizvajalca, prav tako pa bo občanom omogočena možnost obročnega odplačevanja (na 12 
mesecev) nabave in vgradnje čistilnih naprav.       
 



 

G. Mikolič je dal predlog Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet 
naslednji 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Pravilnik o subvencioniranju nabave in 
gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec. 
 
8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU USTANOVITELJA K IMENOVANJU 

DIREKTORICE KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji 3. dopisni seji, dne 
26.3.2015, obravnavali predlog soglasja k imenovanju mag. Nataše Koražija za direktorico 
Knjižnice Rogaška Slatina, ter sprejeli sklep, s katerim občinskemu svetu predlagajo, da poda 
soglasje k imenovanju.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se poda soglasje k imenovanju mag. Nataše 
Koražija, stanujoče Sončna ulica 12, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico Knjižnice Rogaška 
Slatina, za mandatno obdobje 2015-2020. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec  daje soglasje k imenovanju mag. Nataše Koražija, 
stanujoče Sončna ulica 12, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico Knjižnice 
Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2015-2020. 
 
9. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU - SOCIALNA OSKRBA  
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je pojasnila, da je s Centra za socialno delo 
Šmarje pri Jelšah je prispela vloga za podajo soglasja k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu – socialna oskrba«. Izračunane cene so bile obravnavane in 
potrjene na seji Sveta Centra za socialno delo, dne 25.02.2015. Cene storitve so oblikovane 
na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Zakona o uravnoteženju javnih financ 
(Uradni list št. 40/12 s spremembami). V primerjavi s ceno storitve, ki je bila določena v 
preteklem letu v višini 13,30 EUR na efektivno uro in je bila enaka od aprila 2013, je 
predlagana cena nižja za 30 centov ter znaša 13,00 EUR na efektivno uro, Občina Rogatec je 
na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika dolžna stroške storitve subvencionirati najmanj v 
višini 50 %. Tako znaša predvidena subvencija občine 6,50 EUR. Občina je doslej ceno še 
dodatno subvencionirala in sicer od aprila 2013 v višini 2,35 EUR na uro, torej skupaj 9 EUR 
na uro. Cena za uporabnika je po odbiti subvenciji znašala 4,30 EUR na uro. Od 01.04.2015 
bo skupna subvencija občine zaradi znižanja cene posledično znašala 8,70 EUR, ob tem da 
bo cena za uporabnika še naprej znašala 4,30 EUR na efektivno uro. Cena ure storitve, 
opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se glede na zakonodajo poveča za 40 %, kar znaša 
za uporabnika 6,02 EUR na efektivno uro; za opravljene ure na dan državnega praznika ali 
dela prostega dneva pa za 50 %, kar za uporabnika znaša 6,45 EUR na efektivno uro. Temu 
ustrezno se poviša tudi subvencija občine in sicer iz 8,70 EUR na uro na 12,18 EUR na uro 
(40 % povišanje), oziroma na 13,05 EUR na uro (50 % povišanje). 



 

Zaradi specifičnosti terena bo občina še naprej dodatno zagotovila 300,00 EUR mesečno za 
pokrivanje stroškov prevoza izvajalk, stroški za neposredno strokovno pripravo pa so se iz 
108,44 EUR znižali na 90,63 EUR mesečno. 
G. Mikolič je dodal, da se je, v primerjavi z letom 2013, v lanskem letu število oskrbovancev 
povečalo za 100 %, hkrati pa izrazil upanje, da bo višina v proračunu načrtovanih sredstev 
zadostovala za pokritje stroškov iz tega naslova.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini 
na domu – socialna oskrba« na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve  
»Pomoč družini na domu – socialna oskrba« 

 
I. 

Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri 
Jelšah v višini 13,00 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev 
proračuna Občine Rogatec v višini 50 % storitve za 6,50 EUR na efektivno uro. Po 
odbiti subvenciji znaša cena storitve za uporabnika 6,50 EUR na efektivno uro. 
 

II. 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – 
socialna oskrba ob upoštevanju 50% subvencije še dodatno subvencionirala iz 
sredstev proračuna občine v višini 2,20 EUR na efektivno uro, torej bo končna 
cena za uporabnike storitve znašala 4,30 EUR na efektivno uro, oziroma v nedeljo 
ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost 
dan 6,45 EUR na efektivno uro. 
 

III. 
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 
EUR mesečno. 
 

IV. 
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja 
dodatno zagotovila 90,63 EUR mesečno.  

V. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno 
varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 30/13, dne 12.04.2013. 
 

VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporablja pa se od 01.04.2015. 
 
10. PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015  
 
G. Mikolič je pojasnil, da so bile od sprejema proračuna Občine Rogatec za leto 2015, v 
okviru katerega je bil sprejet tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 



 

Rogatec za leto 2015, podane določene pobude za nakup oz. prodajo nekaterih nepremičnin 
v lasti občine, ki v sprejetem Načrtu niso zajete. Zaradi mirovanja nepremičninskega trga ter 
znižanja povprečnine občinam, je g. Mikolič izrazil zaskrbljenost glede realizacije letošnjega 
proračuna. Poudaril je, da se bo občina, ki ima v lasti kar nekaj nepremičnin, aktualnih za 
prodajo, pri aktivnostih za prodajo le-teh maksimalno potrudila. Tako želimo izvesti skupno 
javno dražbo tako za poslovne, kot stanovanjske površine, ki jih Občina Rogatec ne 
potrebuje za opravljanje svojih nalog, kamor spadajo med drugim tudi poslovni prostor na 
naslovu Trg 13, Rogatec (bivša železnina), nezazidano stavbno zemljišče, namenjeno 
poslovnim dejavnostim (parc. št. 547/3 in 546/7, k.o. 1178 – Rogatec) in nezazidane stavbne 
parcele, za namen stanovanjske gradnje (v načrt razpolaganja bi se tako vključili dve, 
namesto ene od gradbenih parcel). Ker je potrebno pred tem predmetne nepremičnine 
vključiti v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, se Občinskemu svetu 
Občine Rogatec predlaga v sprejem sklep, da se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Rogatec za leto 2015 dopolni z navedenimi nepremičninami. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo.  
 
G. Viktorja Božaka je zanimala konkretna lokacija parcel v bližini trgovine Jager, predvidenih 
za prodajo, prav tako pa je, glede na vedno večje potrebe po pomoči starejšim na domu, 
ponovno predlagal, da bi se proučila možnost ureditve manjše enote doma za ostarele v 
prostorih bivše občinske stavbe.  
Glede konkretne lokacije zemljišča, predvidenega za prodajo, je g. Mikolič povedal, da se le-
to nahaja med glavno cesto in železniško progo v nadaljevanju od Žerdonerjevih v smeri 
proti Dobovcu. V zvezi s podanim predlogom za ureditev manjše enote doma za ostarele oz. 
t. i. varovanih stanovanj v prostorih bivše občinske stavbe, pa je g. Mikolič pojasnil, da je bila 
investicija varovanih stanovanj v Podčetrtku zadnja tovrstna investicija, ki jo je financirala 
država, hkrati pa poudaril, da je bilo na osnovi dogovarjanj s potencialnimi investitorji 
ugotovljeno, da se tovrstna investicija ne izplača, zato je težko verjetno, da bi se našel 
zainteresiran investitor. G. Mikolič je še dodal, da je trenutno v domovih za ostarele dovolj 
prostih mest. 
G. Viktor Božak je pripomnil, da smo dobre čase, ko je država tovrstne projekte še 
financirala, očitno zamudili.   
 
V zvezi z vprašanjem g. Martina Koreza o predvideni višini cene kvadratnega metra zemljišča 
v coni S5, je ga. Nataša Lavrič pojasnila, da so cene nepremičnin na trgu padle, tako da bo 
cena temu primerna. 
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Rogatec za leto 2015 na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 
 

SKLEP o dopolnitvi  
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015 

 
Občinski svet Občine Rogatec soglaša, da se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Rogatec za leto 2015 dopolni, tako da se  
 

2) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem dopolni z naslednjimi 
nepremičninami: 

 
 



 

 
NEPREMIČNINA VRSTA 

NEPREMIČNINE 
PREDVIDENA METODA 
RAZPOLAGANJA 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

EKONOMSKA UTEMELJENOST 
Šifra  
k.o. 

Katastrska 
občina 

Številka 
parcele 

Površina 
/m2 

ID 
OZNAKA 
STAVBE 

ID 
OZNAKA 
DELA 
STAVBE 

1178 Rogatec *37/1 166,92 225 225-4 del stavbe  
poslovni prostor 
št. 4 (Trg 13, 
Rogatec) 

javna dražba  68.200 EUR 
 

Prodaja poslovnega prostora, ki 
ga Občina Rogatec ne potrebuje 
za opravljanje svojih nalog. 
 
 
 
 
 
 
 

1178 Rogatec 547/3 in 
546/7 

584     
886 

/ / nezazidano 
stavbno zemljišče 

javna dražba 30.000 EUR Prodaja nezazidanega stavbnega 
zemljišča, namenjenega 
poslovnim dejavnostim,  ki ga 
Občina Rogatec ne potrebuje za 
opravljanje svojih nalog. 

1173 
1178 

Tlake 
Rogatec 

1. 988/15 
2. 902/1 
 
3. 901/8, 
905/6 
4. 905/4, 
906/7 in 
907/3 

849 
znana po 
odmeri 
1071 
 
1090 

/ / nezazidano 
stavbno zemljišče 

javna dražba/ 
neposredna pogodba 

do 19 EUR/m2  
 

Prodaja dveh gradbenih parcel v 
lasti občine za namen gradnje 
individualne stanovanjske hiše v  
območju S5. 
 

 

 



 

 
11. SEZNANITEV S FINANČNIMI POROČILI ORGANIZATORJEV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ROGATEC V LETU 2014 IN 
PREDLOG DELNE POVRNITVE STROŠKOV  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš, ki je v nadaljevanju podala kratko obrazložitev 
glede podaje finančnih poročil organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Rogatec v letu 2014 in višine delne povrnitve stroškov.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.   
 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s finančnimi 
poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogatec v  
letu 2014 in višino delne povrnitve stroškov.  
 
12. POBUDE IN VPRAŠANJA 
13. RAZNO 
 
V zvezi s predlogom g. Viljema Prevolška, da bi se ob novem otroškem igrišču pri gasilskem 
domu Rogatec postavila še kakšna dodatna klop, je ga. Nataša Lavrič povedala, da je 
postavitev klopi na omenjeni lokaciji že predvidena.  
  
V zvezi z vprašanjem g. Fredija Ferčeca glede objekta »Zupanc«, neurejenega dela objekta 
bivše kmetijske zadruge in dokončne obnove dvorca Strmol, je g. Mikolič povedal, da je 
objekt »Zupanc«, skupaj s prostori bivše Jelšine trgovine, uredil podjetnik Jug iz Slovenske 
Bistrice, ki je tudi lastnik navedene nepremičnine. V nadstropju objekta je pred leti uredil  
stanovanja, preuredil in obnovil je tudi prostore bivše gostilne v pritličju, v prostorih bivše 
Jelše pa bi naj bila pekarna. Glede neurejenega dela objekta bivše zadruge, katere lastnika 
sta brata Majcenić, pa je g. Mikolič povedal, da je imel z lastnikoma v zvezi s to temo že kar 
nekaj sestankov, vendar zadeva zaenkrat še vedno miruje. Za ta del objekta imata izdelane 
projekte in pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev t. i. hostla, vendar čakata na ugoden 
razpis za pridobitev finančnih sredstev. G. Mikolič je dodal, da, kar se tiče problematike 
neurejenosti določenih objektov v privatni lasti, tudi naša občina, žal, ni nobena izjema. 
Glede dokončanja del na dvorcu Strmol je g. Mikolič povedal, da smo z dokončanjem 
projekta ureditve t. i. rokodelskega centra obnovili še preostale prostore in jim dali vsebino, 
tako da ima vsak prostor na dvorcu Strmol svoj namen.  
 
Go. Mojco Šmit je zanimalo, kako je tekel sestanek glede ureditve Šmitove spominske sobe, 
kdo se je zanimal za nakup zemljišča na omenjeni lokaciji v bližini Žerdonerjev ter ali obstaja 
možnost železniške povezave z Zagrebom ob sobotah dopoldan. Predlagala je tudi, da se 
občane o novo vzpostavljeni železniški povezavi z Ljubljano ob sobotah obvesti preko 
mesečnega napovednika oz. Rogaških novic, saj marsikdo tega še ne ve.  
G. Mikolič je povedal, da se je g. Vili Bukšek sestal s predstavnico Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, OE Celje, ter predlagal, da o predmetni zadevi pove g. Bukšek kar sam. G. Mikolič 
je pojasnil, da sta se za nakup prej omenjenega zemljišča zanimala g. Tomaž Žolgar in g. 
Željko Novak, glede vzpostavitve možnosti železniške prometne povezave z Zagrebom med 
tednom v dopoldanskem času in tudi ob sobotah, pa je g. Mikolič povedal, da sta se skupaj z 
načelnikom Občine Hum na Sutli sestala z vodjem Hrvaških železnic za to območje. Takrat 
pripravljen predlog voznega reda, s katerim bi naj bila vzpostavljena predmetna povezava, 
bo v kratkem obravnavan na sestanku med predstavniki slovenskih in hrvaških železnic. G. 
Mikolič je dodal, da največji problem predstavlja pomanjkanje vlakovnih kompozicij, 
predvsem na hrvaški strani, saj do Đurmanca trenutno vozi vlak Slovenskih železnic.    



 

V razpravo se je vključila tudi ga. Jolanda Pavlovič, sicer zaposlena na Slovenskih železnicah, 
ki je navedla nekatere podrobnosti v zvezi s predmetno tematiko, ter težave, s katerimi se 
srečujejo na Slovenskih železnicah pri vzpostavitvi novih relacij vožnje vlakov.  
 
G. Viktor Božak je izrazil veselje, da je njegova pobuda glede vožnje »kopalnega vlaka« ob 
sobotah v Rogatec obrodila sadove. Kot je predhodno povedal že g. Mikolič, je tudi sam  
poudaril, da bo vlak vozil le, v kolikor bo upravičen, torej če bo dovolj potnikov, saj so na SŽ 
s štetjem potnikov pričeli še preden so ljudje sploh dodobra seznanjeni, da vlak vozi. Tudi 
sam se je strinjal s predlogom ge. Mojce Šmit, da se občane oz. širšo javnost o tem čim bolje 
obvesti. Ker je na območju Dobovca in Loga končno dosežena boljša pokritost s signalom 
Simobila, se je g. Božak zahvalil vsem za to zaslužnim, še posebej pa se je za trud zahvalil g. 
Borisu Novaku.  
V zvezi s slednjim je g. Mikolič poudaril, da s pokritostjo s Simobilovim signalom v Dobovcu 
oz. Logu ne bi bilo nič, če ne bi operaterjem mobilne telefonije kot pogoj za pridobitev oz. 
nadaljevanje koncesije določili odpravo t. i. sivih lis na območju celotne Slovenije. Tako bo ta 
problematika v kratkem rešena tudi na območju Donačke gore. G. Mikolič je še poudaril, da 
pri tem ne gre le za signal mobilne telefonije, ampak tudi za ureditev internetne povezave.  
 
Ga. Mojca Šmit je podala pobudo za vzpostavitev »elektronskega informatorja«, kjer bi 
zainteresirani lahko pridobili aktualne splošne informacije ter informacije glede turistične 
ponudbe.  
 
V nadaljevanju je ga. Nataša Lavrič članom občinskega sveta predstavila projekt izgradnje 
tribun pri nogometnem igrišču v Rogatcu.  
 
Ga. Agica Kunstek je vse prisotne povabila na prireditev »Zapojmo in zaigrajmo pod Donačko 
goro«, ki bo v nedeljo, 12. aprila 2015. 
 
G. Anton Roškar je apeliral na prisotne, da povabijo svoje bližnje, sosede ter ostale občane, 
da se v čim večjem številu udeležijo čistilne akcije na območju občine Rogatec, ki bo v 
soboto, 11. aprila 2015.  
 
Seja je bila končana ob 18.40 uri. 
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