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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                          
Občinski svet                                                                                                            

  
ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  

  
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 22. decembra 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 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Maja Kampoš, višja svetovalka II 
 

• ostali prisotni: 
Sergeja Javornik, predstavnica medijev javnega obveščanja 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in pojasnil, da je bila 
izredna seja sklicana zaradi gradiva 3. točke dnevnega reda, to je določitve cene programov 
predšolske vzgoje v občini Rogatec. Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen je odprl razpravo 
glede dnevnega reda, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.   
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog dnevnega reda. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji   
 
DNEVNI RED: 

1. Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Rogaška Slatina  

2. Predlog kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju  
3. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec  
4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
5. Razno 

 
1. PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA 

SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ROGAŠKA SLATINA 
 
G. Mikolič je besedo predal g. Bukšku, ki je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, na 5. dopisni seji, na podlagi predloga Kulturnega društva Anton 
Stefanciosa Rogatec sprejela sklep, da se za članico Sveta Območne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina predlaga ga. Nataša Novak. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog za imenovanje članice Sveta Območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2016 -2020. Z 
12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec predlaga, da se za članico Sveta Območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2016 - 
2020, imenuje Nataša Novak, stan. Maistrova ulica 8, 3252 Rogatec. 
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2. PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROŽNEGA SODIŠČA V CELJU 
 
G. Mikolič je besedo predal g. Bukšku, ki je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, na 5. dopisni seji, na podlagi predloga Sveta Krajevne skupnosti Dobovec 
sprejela sklep, da se v imenovanje za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju predlagajo g. 
Rajher Anton, g. Drofenik Jožef in g. Antolinc Stanislav. 
 
G. Mikolič je za dodatno pojasnilo prosil go. Kampoš, ki je izpostavila, da so bile v skladu s 
pozivom Okrožnega sodišča v Celju, krajevne skupnosti na območju Občine Rogatec pozvane k 
podaji predlogov kandidatov za sodnike porotnike. Z dopisom jim je bilo pojasnjeno kdo so, v 
skladu z zakonom, lahko sodniki porotniki ter kakšne so njihove naloge, pridobiti pa je bilo 
potrebno tudi soglasja kandidatov. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
G. Božak je izrazil obžalovanje, da se na poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 
niso odzvale vse krajevne skupnosti. 
 
Ga. Kampoš je pojasnila, da so se vse tri krajevne skupnosti na poziv odzvale, vendar žal ostali 
dve nista našli kandidatov, ki bi bili pripravljeni kandidirati za sodnike porotnike. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišče v 
Celju, za mandatno obdobje 2016 - 2021. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec predlaga, da se za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v 
Celju, za mandatno obdobje 2016 – 2021, imenujejo naslednji kandidati: 

1. Rajher Anton, stan. Dobovec pri Rogatcu 16a, 3252 Rogatec  
2. Drofenik Jožef, stan. Dobovec pri Rogatcu 37a, 3252 Rogatec in 
3. Antolinc Stanislav, stan. Log 18, 3252 Rogatec. 

 
 
3. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI 
ROGATEC  
 
G. Mikolič je za dodatno obrazložitev najprej prosil go. Tepeš, ki je pojasnila, da je bil predlog 
določitve cen s strani VIZ OŠ Rogatec zelo podrobno pripravljen, z upoštevanjem povišanja oz. 
spremembe plačnih razredov. Cena je nekoliko višja tudi zato, ker je letos dodatno sistemizirano 
0,26 strokovne delavke, kar pri povišanju skupne cene prinese 1%. Predlagali, da bi bil dodatno 
vključen prispevek v invalidski sklad za zaposlovanje invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, ki se 
preko ekonomske cene razdeli tudi staršem. Povišanje cene, vključno z navedenim prispevkom, 
je bilo obravnavano na odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 
 
G. Mikolič je besedo predal še predsednici odbora, ki je dodala, da je jasno zakaj je cene 
potrebno povišati, zato odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu Občine Rogatec, da predlagano povišanje cen programov vrtca potrdi s 
1.1.2016. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
občini Rogatec. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec 
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1. 
V občini Rogatec se določijo cene posameznih programov predšolske vzgoje ter znašajo 
za CELODNEVNE PROGRAME v trajanju 6 do 9 ur 
 
- oddelkov I. starostnega obdobja (starost otrok 1-3 let) ………………………..423,95  EUR, 
- oddelkov II. starostnega obdobja (starost otrok 4-5,6 let)….……..……..…….336,68  EUR, 
- kombiniranih oddelkov……………………...…….……….…………..……..………355,05  EUR. 
 

2. 
Ta sklep se uporablja od 1.1.2016. 
 

3. 
Ta sklep se skupaj z novo lestvico cen po plačilnih razredih objavi na oglasni deski 
osnovne šole in vrtca. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Kampoš, ki je pojasnila, da je občina prejela vlogo za odkup dela 
parcele št. 970, k.o. 1178 – Rogatec, ki v naravi predstavlja travnik in kot cesta že več desetletij 
ni v uporabi. Občina Rogatec je del parcele ob priključku na javno pot odmerila, tako da sta 
nastali dve novi parceli, in sicer parc. št. 970/1, travnik v izmeri 997 m2 in parc. št. 970/2, cesta v 
izmeri 83 m2, obe k.o. 1178 – Rogatec. Parcela št. 970/2 ostaja javno dobro, parcelo št. 970/1, ki 
je občina ne potrebuje za izvrševanje svojih nalog, pa bi prodali zainteresiranemu kupcu. Za 
izvedbo postopka prodaje je tako potrebno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, najprej 
ukiniti status javnega dobra v zemljiški knjigi.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra. 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. 970/1, v izmeri 997 m2, k.o. 
1178 – Rogatec (ID znak: 1178-970/1-0). 

2. 
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se 
pri njej vknjiži lastninska pravica Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična 
št. 5883938000. 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
5. RAZNO  
 

Ga. Bilušić je Občinski svet Občine Rogatec seznanila, da je na seji Odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti, tekla razprava glede zagotovitve sredstev za pokrivanje 
stroškov odpravnine za presežno delavko, najem kredita in na kakšen način se je v tako kratkem 
času poplačal. Člani odbora so se strinjali, da ravnatelj zadevo ustrezno obrazloži.  

G. Prevolšek je občinskemu svetu pojasnil, da so vse odgovore podali v pisni obliki in znova 
zatrdil, da niso porabili občinskih sredstev ter da kakšnih dodatnih pojasnil v tem trenutku ne 
more podati.  

Na vprašanje g. Božaka glede zbirnega centra in ekološkega otoka na območju Občine Rogatec 
je g. Mikolič pojasnil, da morajo imeti, v skladu z uredbo, občine nad 3.000 prebivalcev zbirni 
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center na območju občine. Glede na to, da je strošek zbirnega centra od 20.000 - 30.000 evrov 
smo, glede na odločbo inšpektorice, poiskali začasno rešitev na parkirišču za tovorna vozila. 
Ekološki otok pa bo na lokaciji pri stari osnovni šoli.  

G. Mikolič je svetnicam in svetnikom zaželel vse dobro ob praznikih ter se zahvalil za ves trud v 
letu 2015 in jim zaželel, da bi uspešno sodelovali tudi v prihodnje. 
 
Seja je bila končana ob 17.30 uri. 
 
Številka: 0070-0001/2016-11/II 
Datum: 23.2.2016 
 
Zapisnik sestavila:                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
Maja Kampoš                                ŽUPAN 
 


