
 

OBČINA ROGATEC                                                                                                                               
Občinski svet                                                                                                            
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15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v sredo,  
03. aprila 2013, 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., 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 
• poročevalec: 
Andrej Krivec, predsednik Nadzornega odbora Občine Rogatec 
• ostali: 
Anja Deučman, Sergeja Javornik, Marijana Novak; predstavniki medijev javnega 
obveščanja  
 
Odsoten član občinskega sveta: Viljem Prevolšek 
 
G. Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, je uvodoma pozdravil vse prisotne, nato pa 
ugotovil, da je od članov občinskega sveta odsoten g. Viljem Prevolšek, ki je svojo 
odsotnost pred sejo opravičil. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, 
nato pa je zaradi opravičene odsotnosti ravnatelja VIZ OŠ Rogatec predlagal 
umaknitev 5. točke dnevnega reda z dnevnega reda, t. j. Letno poročilo VIZ OŠ 
Rogatec za leto 2012.  
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog dnevnega reda z umaknitvijo 5. točke 
dnevnega reda, t. j. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2012, h kateremu člani 
občinskega sveta niso podali pripomb. G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 15. 
redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji   
 
DNEVNI RED:  

1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
18.02.2013  

2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 18.02.2013  

3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov 
Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2012  

4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2012, 
1. in 2. obravnava  



 

5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 
2012  

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava  

7. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu - socialna oskrba  

8. Predlog o spremembi območja naselja Donačka Gora  
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
10. Pobude in vprašanja 
11. Razno  

 
1. ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z 
DNE 27.12.2012 IN 3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ROGATEC Z DNE 18.02.2013 

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 18.02.2013, k vsebini katerega člani sveta niso izrazili pripomb.  
 
G. Mikolič je dal predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z 
dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
18.02.2013 na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
Sprejme se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
18.02.2013. 
 
 
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 27.12.2012 IN 3. IZREDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 18.02.2013 

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec z dne 18.02.2013, k vsebini katerega člani sveta niso izrazil 
pripomb.  
 
G. Mikolič je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 18.02.2013, na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji  

SKLEP 
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec z dne 18.02.2013. 
 



 

 
3. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGATEC O PREGLEDU 
IZKAZOV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA 
LETO 2012 

 
G. Mikolič je predal besedo g. Andreju Krivcu, predsedniku Nadzornega odbora 
Občine Rogatec, ki je v nadaljevanju podal Poročilo Nadzornega odbora Občine 
Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 
2012. G. Krivec je pojasnil, da je nadzorni odbor na svoji seji pregledal in obravnaval 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012, da je bil pregled formalnega 
značaja, saj so vse postavke podrobno obrazložene in da nadzorni odbor ni zaznal 
nepravilnosti. Zaključil je, da nadzorni odbor do Zaključnega računa proračuna za 
leto 2012 nima zadržkov. 
 
G. Mikolič se je g. Adreju Kivcu zahvalil za poročanje ter ga prosil za njegovo 
prisotnost tudi pri ostalih točkah dnevnega reda. 
 
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s 
Poročilom Nadzornega odbora o pregledu izkazov Zaključnega računa 
proračuna Občine Rogatec za leto 2012.  
 
 
4. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA 
LETO 2012, 1. IN 2. OBRAVNAVA 

 
G. Mikolič je uvodoma povedal, da zaključni račun proračuna bistveno ne odstopa od 
veljavnega proračuna za leto 2012, glede na to, da smo popravek omenjenega 
proračunu sprejeli v mesecu oktobru. Takrat se je že jasno vedelo, katere naloge se 
bodo lahko realizirale in katere ne, pri čemer je imel g. Mikolič v mislih predvsem 
investicije. Poudaril je, da so vse planirane investicije odvisne predvsem od državnih 
in evropskih sofinancerskih sredstev, in glede na to, da za nekatere še nismo prejeli 
sklepov, bodo te realizirane v prihodnjem letu. Najpomembnejša investicija v letu 
2012 je bila izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo, velika pridobitev pa so 
bila tudi nova vozila za gasilce iz Rogatca in Donačke gore. Zraven ostalih manjših 
realiziranih projektov je občina, kot ustanoviteljica, nemoteno zagotavljala finančna 
sredstva za proračunske porabnike, da so lahko le–ti izvajali svoje programe. 
Zaključni račun je pregledala tudi revizijska hiša M-Revizija in svetovanje, d.o.o., ter, 
kot že rečeno, Nadzorni odbor Občine Rogatec.      
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se Zaključni račun proračuna 
Občine Rogatec za leto 2012 obravnava po skrajšanem postopku. Z 11 glasovi ZA je 
bil soglasno sprejet naslednji  
 



 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Zaključni račun proračuna Občine 
Rogatec za leto 2012 po skrajšanem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se Zaključni račun proračuna 
Občine Rogatec za leto 2012 sprejme v 1. In 2. obravnavi. Z 11 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine 
Rogatec za leto 2012 v 1. in 2. obravnavi. 
 
 
5. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 

ROGATEC ZA LETO 2012 
 
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 2012. 
 
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 z 
Letnim poročilom Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 
2012.  
 
6. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, 1. IN 2. OBRAVNAVA 
 
G. Mikolič je besedo predal ga. Maji Kampoš, ki je pojasnila, da se predlagana 
sprememba odloka nanaša na sestavo sveta zavoda. Zaradi uskladitve z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonom o zavodih se s 
predlogom odloka število članov poveča iz štiri na pet, tako da se v svet zavoda 
imenuje še en predstavnik uporabnikov, opredeljeno pa je nadalje tudi imenovanje 
predstavnika uporabnikov. Glede na to, da je bil predlog predhodno že usklajen z 
občinami ustanoviteljicami, se predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina obravnava po 
skrajšanem postopku. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina po 
skrajšanem postopku. 
 



 

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. obravnavi.  Z 11 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. 
obravnavi. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE 

STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU - SOCIALNA OSKRBA 
 
G. Mikolič je besedo predal ga. Lavri Gregorčič, ki je pojasnila, da je Občina Rogatec, 
tako kot vsako leto, prejela vlogo Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah za 
soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna 
oskrba«. Glede na manjšo spremembo v ceni oziroma znižanje cene, Odbor za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ni bil sklican, prav tako cena za 
uporabnika ostaja nespremenjena, zato smo posledično predlog uvrstili na 15. redno 
sejo Občinskega sveta Občine Rogatec. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se sprejme Sklep o soglasju k ceni 
socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu - socialna oskrba v predloženi 
vsebini. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
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 13,30 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev 
proračuna Občine Rogatec v višini 50 % storitve za 6,65 EUR na efektivno uro. Po 
odbitih subvencijah znaša cena storitve za uporabnika 6,65 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 2,35 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 107,33 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. 81/12, dne 29.10.2012. 
 

VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 01.04.2013. 
 
8. PREDLOG O SPREMEMBI OBMOČJA NASELJA DONAČKA GORA  
 
G. Mikolič je besedo predal ga. Maji Kampoš, ki je pojasnila, da je Geodetska uprava 
RS pri uskladitvi njihovih evidenc ugotovila, da nadomestna stanovanjska stavba na 
parceli št. 78, k.o. Donačka Gora, po legi spada v naselje Sv. Jurij in ne v naselje 
Donačka Gora, kjer ji je bila prej določena hišna številka Donačka Gora 13. V sled 
tega je zaradi lažje in boljše orientacije v naselju in glede na dovoz, ki je iz smeri 
Donačka Gora, predlagala spremembo meje naselja, kot je razvidno iz njihovega 
kartografskega prikaza oz. elaborata. Občina Rogatec je v skladu z Zakonom o 
določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, na tej 
osnovi pripravila osnutek Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora, ki je 
bil skupaj z grafično prilogo in obrazložitvijo ter mnenjem Geodetske uprave RS 
objavljen na spletni strani Občine Rogatec več kot 15 dni. Na podlagi slednjega je 
Občina Rogatec pozvala zainteresirano javnost k podaji pripomb, mnenj, predlogov. 
V roku je prispela ena pripomba, in sicer s strani g. Krivca. V zvezi z njo je občina 
pridobila mnenje Geodetske uprave RS, katera pri prvotnem predlogu vztraja, ravno 
iz tega razloga, ker imata stavbi na parceli št. 78 in parceli št. 51/2 isti dovoz iz 
naselja Donačka Gora, poleg tega ta sprememba ne vpliva ne na območje katastrske 
občine, kot tudi ne na lastništvo parcel. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
V dokaj obsežni razpravi, ki je sledila, so člani občinskega sveta izrazili svoja mnenja 
glede predloga, podanega s strani Geodetske uprave RS. G. Anton Polajžar je 
izpostavil, da bi morala Geodetska uprava RS območje urediti že prej in ne šele sedaj 
posegati vanj. Ga. Bilušić je predlagala, da se upošteva predlog g. Krivca. 
G. Korez je izjavil, da je najverjetneje smiselno slediti stroki, iz stališča spora pa naj 
se g. Krivec in Kitakovi glede spremembe območja naselja dogovorijo sami. 
G. Ferčec je povedal, da se bo, ravno iz razloga sporov, glasovanja vzdržal. 



 

G. Mikolič je, glede na razpravo, pojasnil, da tudi kot Občina Rogatec stojimo na 
stališčih stroke, to pomeni, da bi bilo prav gotovo smiselno upoštevati predlog 
geodetske uprave, ki je v tovrstnih primerih tudi dolžna podati ustrezno rešitev. Res 
pa je, da končno odločitev sprejme občinski svet. Vsled tega je tudi pojasnil, da bo 
dal na glasovanje predlog Geodetske uprave RS, ki je tudi na osnovi pripombe g. 
Krivca obrazložila, da vztraja pri prvotnem predlogu.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da Občinski svet Občine Rogatec sprejme 
stališče, da se pripomba na predlog o spremembi območja naselja Donačka Gora ne 
upošteva, osnutek Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora pa se potrdi. 
Z 2 glasovoma ZA in 0 PROTI je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme stališče, da se pripomba na predlog 
o spremembi območja naselja Donačka Gora ne upošteva, osnutek Odloka 
o spremembi območja naselja Donačka Gora pa se potrdi. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
G. Mikolič je besedo predal ga. Maji Kampoš, ki je pojasnila, da je Občina Rogatec 
prejela vloge zainteresiranih strank za odkup oziroma uskladitev zemljiškoknjižnega 
stanja na parcelah, pri katerih je vknjižen status javnega dobra. S predlaganim 
sklepom se status javnega dobra pri predmetnih parcelah izbriše in vknjiži lastninska 
pravica Občine Rogatec, s čemer se omogoči Občini Rogatec sprovedba ustreznega 
postopka prodaje oziroma zemljiškoknjižne uskladitve.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se sprejme Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra v predloženi vsebini. Z 11 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. 653/2, pašnik in 
gospodarsko poslopje v izmeri 60 m², k.o. 1177 – Dobovec (ID znak: 1177-
653/2-0), parcelo št. 653/5, pašnik v izmeri 100 m², k.o. 1177 – Dobovec (ID 
znak: 1177-653/5-0), parcelo št. 653/6, pašnik v izmeri 55 m², k.o. 1177 – 
Dobovec (ID znak: 1177-653/6-0), parcelo št. 653/7, pašnik v izmeri 91 m², k.o. 
1177 – Dobovec (ID znak: 1177-653/7-0), parcelo št. 658/2, pot v izmeri 437 m², 
k.o. 1177 – Dobovec (ID znak: 1177-658/2-0 ), parcelo št. 976/5, pot v izmeri 
273 m², k.o. 1178 – Rogatec (ID znak: 1178-976/5-0). 

 
2. 

Nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa, prenehajo imeti značaj 
javnega dobra in se pri njih 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. 
 
10. POBUDE IN VPRAŠANJA 
11. RAZNO 
 
Ga. Agata Tepeš je pojasnila, da je bilo za zimsko službo zagotovljenih 46.000 evrov, 
medtem ko bi naj bili dejanski stroški okvirno okrog 70.000 evrov, saj občina še ni 
prejela vseh računov. Nekaj bi prerazporedili iz investicijskega vzdrževanja lokalnih 
cest po krajevnih skupnostih, okoli 18.000 evrov pa bi lahko pokrili iz predvidenih 
sredstev rezervnega sklada. Z 10 glasovi ZA je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec predlaga, da se za kritje višjih stroškov 
zimske službe prerazporedijo sredstva iz proračunskih postavk krajevnih 
skupnosti za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest, ostala razlika v 
okvirni višini 18 tisoč evrov pa iz predvidenih sredstev rezervnega sklada. 
 
G. Polajžarja je zanimalo, če je bil sprožen postopek uveljavitve garancije glede 
izvedbe del fasade Sv. Jurij, ker je del fasade že odpadel, saj je bilo delo očitno 
nestrokovno izvedeno. G. Mikolič je pojasnil, da si je izvajalec objekt že ogledal in da 
bo pomanjkljivosti odpravil v roku par dni, ko bo ustrezno vreme. 
 
G. Novak je dejal, da so na Odboru za komunalo, gospodarske javne službe in 
varstvo okolja člani opozorili, da na pokopališču Sv. Rok s poti med grobovi odnaša 
gramoz, kar bi bilo potrebno urediti, glede na to, da je bila ta problematika že 
večkrat izpostavljena.  
G. Mikolič je pojasnil, da se je slednje na najbolj kritičnem delu v preteklem letu 
uredilo, vsekakor pa bo pozval koncesionarja, da si zadeve skupaj ogledamo, da 
bomo lahko problematiko dokončno rešili. Prav tako bomo uredili zadeve glede 
električne omarice  v vežici Sv. Rok, na kar je opozoril g. Zvonko Vražič.    
 
Seja je bila končana ob 18.10 uri.   
 
Številka: 0070-0005/2013-17/1 
Datum: 27.06.2013 
 
  
Zapisala:                                                            Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
Maja Kampoš                                                                      ŽUPAN 
 
 
 
  
 
 


