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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                                        
Občinski svet                                                                                                            

      
ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  

  
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 25. maja 2017, 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, direktorica občinske uprave 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Maja Kampoš, višja svetovalka I 
 

• ostali prisotni: 
Monika Šeligo, predstavnica medijev javnega obveščanja 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in pojasnil, da je 
glede na izvedeno javno naročilo za izgradnjo vrtca pri Osnovni šoli Rogatec, sklical to izredno 
sejo.  
 
Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal v razpravo dnevni red. V razpravo se ni vključil 
nihče od članov občinskega sveta. G. Mikolič je dal na glasovanje predlog dnevnega reda. Z 12 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 
DNEVNI RED  

1. Predstavitev izvedenega javnega naročila za gradnjo vrtca  
2. Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu - socialna oskrba 

za leto 2017  
3. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda JZ Regijsko 

študijsko središče  
4. Razno  

 
1. PREDSTAVITEV IZVEDENEGA JAVNEGA NAROČILA ZA GRADNJO VRTCA 
 
G. Mikolič je uvodoma pojasnil, da so svetniki prejeli povzetek javnega naročila v pisni obliki. Kot 
je nenehno poudarjal, ko so se v zadnjem letu pogovarjali o izgradnji t. i. skoraj nič – energijskega 
vrtca v Rogatcu, se je projekta mogoče lotiti, če bo zagotovljena zaprta finančna konstrukcija. 
Finančna konstrukcija, o kateri je bilo vseskozi govora, je znašala cca 1.200.000,00 EUR. Tretjino 
bi zagotovila Občina Rogatec v dveh letih iz lastnih virov, tretjino s pridobitvijo nepovratnih 
sredstev in tretjino s kreditom. Najugodnejša ponudba, prejeta v okviru javnega naročila, pa 
znaša 1.760.991,09 EUR, kar je bistveno nad planiranim. G. Mikolič je poudaril, da je meja, do 
katere bi se občina še lahko zadolžila, 400.000,00 EUR, kvečjemu do 500.000,00 EUR. Vse, kar 
bi bilo več, bi bilo nedopustno oziroma neodgovorno. Po zadnjih podatkih smo zadolženi za 
345,00 EUR na prebivalca. Delež zadolženosti na prebivalca bi se bistveno povečal, kar ni 
največji problem, pač pa je bistveno to, da bi se zaradi potrebne zadolžitve bistveno povečal letni 
obrok odplačevanja kredita in Občina Rogatec tega, glede na Zakon o financiranju občin, ne bi 
bila sposobna v proračunu zagotoviti. Lahko bi se celo zgodilo, da ne bi bila finančno zmožna 
financirati vseh zakonsko obveznih nalog. Ker gre za izgradnjo skoraj nič – energijskega vrtca, to 
pomeni tudi nekoliko dražje materiale (od 10 do 20 odstotkov), kar pa je po drugi strani pogoj za 
nepovratna sredstva Eko - sklada. Prav tako so se v zadnjem obdobju, glede na ponovno oživitev 
gradbeništva, tudi cene izvajalcev povečale za cca 20 odstotkov. Glede na dejstvo, da 
najugodnejša ponudba bistveno presega planirano finančno konstrukcijo, smo pripravili tudi plan 
nadaljnjih aktivnosti. Izgradnjo vrtca bi tako bilo potrebno odložiti za leto, dve ali tri, ko bodo 
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ugodnejši pogoji za to investicijo. Vrtec v bližnji prihodnosti moramo zgraditi, da bomo zagotovili, 
kar si zaslužijo naši najmlajši in njihovi starši. A tako kritično ni, da izgradnje ne bi mogli nekoliko 
prolongirati. V prihodnje pričakujemo tudi kakšen razpis s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za tovrstno področje, na katerem bi morali biti uspešni. Ker pa se pripravlja tudi 
sprememba operativnega programa za dodeljevanje evropskih sredstev, pa obstaja tudi možnost, 
da bo za tovrstno infrastrukturo na razpolago evropski denar.  
 
G. Mikolič je še pojasnil, da smo se, vzporedno s pripravo projektne dokumentacije za vrtec, lotili 
tudi izdelave projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v šoli. Na podlagi vsega navedenega 
predlagamo, da se v tej fazi lotimo kuhinje in teh 200.000,00 EUR lastnih sredstev namenimo za 
obnovo kuhinje. Potrebna so namreč kompletna gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro 
inštalacije ter oprema. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
G. Ferčec je poudaril, da nov vrtec potrebujemo, da bi obdržali ljudi v Rogatcu. Izpostavil je, da 
sedanji vrtec ni primeren. Otroci spijo na prepihu, neprimerna pa je tako streha, kot tudi sama 
lokacija. Ne verjame, da občina ne bo funkcionirala, če se bo dodatno zadolžila. Tudi v preteklosti 
je bilo potrebno tvegati. Je za to, da se v enem letu poskusi najti drugačen način, da se zgradi 
nov vrtec, da se ta investicija torej prestavi za maksimalno eno leto.  
 
V zvezi s pogoji, ki jih imajo otroci v obstoječem vrtcu, je g. Mikolič pojasnil, da je občina dolžna 
poskrbeti za ustrezne pogoje in da, v kolikor v vrtcu res piha, je to potrebno urediti.  
 
G. Roškar je izrazil strinjanje z napisanim v obrazložitvi in dejstvom, da nam taka investicija lahko 
prinese težave, zato je bolje počakati na ustreznejši čas, ki bo bolj ugoden kot je trenuten.  
 
Ga. Šmit je znova poudarila, da nikakor ne more podpreti nekaj, če ni zadostnih sredstev. 
Predstavitev se ji je zdela korektna, podprla pa je tudi predlog glede kuhinje. Dodala je še, da 
zaradi tega, ker ne bo novega vrtca, ljudje ne bodo odhajali iz Rogatca, pač pa če ne bo novih 
zaposlitev.  
 
Ga. Bilušić se je strinjala z dejstvom, da se občina ne sme dodatno zadolžiti. 
 
G. Korez je dejal, da se večinoma strinja z g. Ferčecem in da je vrtec potreben. Bistveno je, kaj 
nam je prioriteta. Problem je, da otrok ni, da se ljudje izseljujejo. Vzroki so pogoji, ki se tičejo 
mladih družin, zato se tudi vrtec tiče tega. Prekomerno pa se seveda ne moremo zadolževati.  
 
G. Mikolič je poudaril, da kot prioriteto še vedno smatra vrtec. Glede na finančno konstrukcijo pa 
je potrebno počakati na ugodnejši trenutek glede financiranja. Če se sedaj zadolžimo v 
potrebnem obsegu, občina v prihodnjem mandatu ne bo mogla izvrševati niti zakonsko obveznih 
nalog.  
 
Ga. Pavlovič se je strinjala, da se trenutno uredi kuhinja, izgradnja vrtca pa odloži za leto, dve. 
 
G. Prevolšek je dejal, da so argumenti za nov vrtec znani. Obstoječi vrtec je zastarel, energetsko 
potraten, narejen za tri oddelke, v njem pa so štirje. Namen je, da staršem približamo vzgojno-
varstveno organizacijo, da jim olajšamo življenje. V stavbo starega vrtca ni smiselno vlagati. V 
kolikor se projekt sedaj ustavi, novega vrtca še vsaj tri leta na bo. Vrtca bi se morali lotiti sedaj ali 
pa že pred dvema letoma. Predlagal je, da se še malo pogleda ali se da ponoviti razpis, znižati 
ceno ipd.. Kar se kuhinje tiče, pa je izrazil stališče, da je ta zelo potrebna, vrednost tovrstne 
obnove pa da se giba okrog 500.000,00 EUR.  
 
G. Mikolič je dodatno pojasnil, da mora biti glede na 23. člen Zakona o financiranju občin do 
15.6.2017 jasno opredeljeno, v kaj bomo investirali, glede na lastne vire. Npr. ta sredstva bi lahko 
prerazporedili za posodobitev kuhinje, ki je pogoj tudi za vrtec na tej lokaciji. V kolikor ne bomo 
predložili investicijskega programa, teh sredstev ne bomo dobili. Okvirni predračun za obnovo 
kuhinje, in sicer za gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije, znaša 180.000,00 EUR, 
preostanek pa predstavlja tehnološka oprema za cca 140.000,00 EUR.  
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Ga. Kunstek je izrazila mnenje, da Občina Rogatec resnično potrebuje nov vrtec, res pa je, da 
finančna konstrukcija trenutno ni idealna. Je na stališču, da se lahko najdejo rešitve, npr. da se 
javni razpis ponovi, se izvedejo dodatna pogajanja, prevetri projekt tako, da je še v okvirih 
zahtevanega s strani Eko-sklada. Vse to bo trajalo kakšno leto dni, v vmesnem času pa se lahko 
obnovi kuhinja.  
G. Ferčec je izrazil strinjanje z go. Kunstek, da se pristopi na novo k celotni stvari in v roku enega 
leta pripravi novi razpis. 
 
G. Mikolič je sklenil razpravo s pojasnilom, da bo v teh dneh pridobljen projektantski predračun, 
na podlagi katerega bo znana končna cena obnovitvenih del kuhinje. Na tej podlagi bomo 
pripravili finančno konstrukcijo za obnovo kuhinje v okviru načrta razvojnih programov in v kolikor 
bo ta potrjen izvedli veliko javno naročilo. Dodal je še, da je potrebno, glede na to, da so dela 
možna zgolj v mesecu juliju in avgustu, z vsemi postopki pohiteti, zato bi se načrt razvojnih 
programov sprejemal na dopisni seji, čemur nihče od svetnikov ni ugovarjal. 
 
 
2. PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU - 

SOCIALNA OSKRBA ZA LETO 2017 
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Bilušić, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti, ki je pojasnila, da je odbor na svoji redni seji obravnaval vlogo Centra za 
socialno delo Šmarje pri Jelšah za soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za leto 2017. Na tej podlagi in na podlagi dejstva, da občina vseskozi sofinancira velik 
delež cene uporabnikom, odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da predmetno 
ceno potrdi v nespremenjeni višini za uporabnike.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu – socialna oskrba. 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: 

- ob delavnikih: 13,60 EUR na efektivno uro, 
- ob nedeljah in v nočnem času: 19,04 EUR na efektivno uro, 
- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 20,01 EUR na efektivno uro. 

  
II. 

Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba 
subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 8,98 EUR na efektivno uro ob 
delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 12,70 EUR na efektivno uro ter na državni 
praznik ali dela prost dan 13,24 EUR na efektivno uro. 
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 4,30 EUR  na efektivno uro, 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 zagotovila 94,41 
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. 
31/16, dne 29.04.2016. 
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VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 01.06.2017. 
 
3. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

JZ REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE 
 
G. Mikolič je besedo predal g. Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Slednji je pojasnil, da je komisija na dopisni seji, dne 22.5.2017, obravnavala 
priloženo gradivo in glede na edino kandidatko, ki se je prijavila na prosto delovno mesto, 
Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da poda soglasje k imenovanju ge. Katje Esih, 
dosedanje direktorice, za direktorico javnega zavoda JZ Regijsko študijsko središče, v novem 
mandatu. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega 
zavoda JZ Regijsko študijsko središče. 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 JZ Regijsko študijsko 
središče, za mandatno obdobje petih let. 
 

4. RAZNO 
 
G. Mikolič je pod točko razno izpostavil, da je, kot je že predsednica Odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti pojasnila, gradivu priložen tudi predlog sklepa o pomoči 
družini za kritje stroškov celodnevne prehrane otroka, vključenega v razvojni program vrtca 
centra za sluh in govor Maribor v letu 2017, ki ga je predlagal odbor. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o pomoči družini. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji  

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec se strinja, da se družini, za zaprošeno pomoč za kritje 
stroškov celodnevne prehrane otroka, vključenega v razvojni program vrtca centra za sluh 
in govor Maribor v letu 2017, zagotovijo sredstva v okvirni višini 400,00 EUR. 
 
G. Mikolič je v nadaljevanju predstavil predlog sklepa za prerazporeditev sredstev, ki so ostala 
neporabljena v okviru javnega razpisa na področju kmetijstva, iz naslova urejanja kmetijskih 
zemljišč in pašnikov ter besedo predal predsedniku Odbora za kmetijstvo, g. Polajžarju. Slednji je 
pojasnil, da se dogaja že več let, da sredstva na tej postavki ostajajo neporabljena, ker se kmetje 
iz različnih razlogov ne lotijo tovrstne investicije. Na ta način, s prerazporeditvijo, pa lahko nato ta 
sredstva povsem upravičeno porabimo. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2017. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

 
SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017 
 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

431132 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 



 5

                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov,… 5.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 5.000,00 
 
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov,… 2.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 2.000,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov,… 2.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 2.000,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov,… 1.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 1.000,00 

 
G. Mikolič je pojasnil, da so svetniki na mizo prejeli tudi pisni odgovor OKP Rogaška Slatina 
d.o.o., glede označevanja zabojnikov za odpadke in čiščenja le-teh. 
 
Pod točko razno je bilo še nekaj razprave glede izgradnje vrtca, v katero so se vključili g. 
Prevolšek, g. Božak, g. Korez in g. Ferčec.  
 
Go. Šmit je zanimalo, ali je preko razpisov na voljo kaj sredstev za obnovo kulturnih spomenikov, 
npr. stare šole v trgu, ki bi bila potrebna obnove in ali drži, da bomo letošnji državni praznik 
obeležili s prireditvijo. 
 
G. Mikolič je poudaril, da je stara šola polno zasedena in da je bila vsako leto prireditev ob 
državnem prazniku. Dodal je, da so se letos za ta namen povezala društva in Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec ter besedo predal g. Bukšku. 
 
G. Bukšek je potrdil, da je stara šola povsem polna. V njej imajo svoje prostore posamezna 
društva, obrtniki in podjetniki. Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot upravljavec tega 
objekta, vseskozi skrbi, da je funkcionalen in da ne propada. Kar pa se proslave tiče, bo ta 
potekala v petek, 23.6.2017, zvečer, na ploščadi oziroma tržnici pri gasilskem domu Rogatec. 
 
Seja je bila končana ob 18.40 uri. 
 
Številka: 0070-0005/2017-11/2 
Datum: 29.6.2017 
 
Zapisnik sestavila:                                                               
Maja Kampoš 
višja svetovalka I           Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r. 

                 ŽUPAN 

421333 Obč.lok.ceste, JP in ces.infr.-tek.odh.-KS DOBOVEC 

421332 Obč.lok.ceste, JP in ces.infr.-tek.odh.-KS DON.GORA 

421331 Obč.lok.ceste, JP in ces.infr.-tek.odh.-KS ROGATEC 


