OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek,
19. decembra 2013, ob 17.30 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., Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Zvonko
Vražić
• predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
Nataša Lavrič, v. d. tajnika Občine Rogatec
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Maja Kampoš, svetovalka II
Lavra Gregorčič, strokovna sodelavka VII/1
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• poročevalci:
dr. Ljubo Vošnjak, zunanji strokovni sodelavec družbe Čas d.o.o.
mag. Bojan Pirš, direktor JP OKP Rogaška Slatina
Marjeta Stefanovski, JP OKP Rogaška Slatina
G. Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, je uvodoma pozdravil vse prisotne, nato pa
ugotovil, da je od članov občinskega sveta odsoten g. Viljem Prevolšek. (G. Prevolšek
je na sejo prispel ob 17.41 uri). G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen,
nato pa dal v obravnavo predlog dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec, h kateremu člani občinskega sveta niso podali pripomb.
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
14.11.2013
2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 14.11.2013
3. Predlog Skupnega občinskega programa varnosti Občine Rogaška Slatina,
Občine Rogatec in Občine Podčetrtek
4. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogatec, 1. obravnava
5. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Občini Rogatec v letu 2014
6. Predlog mnenja ustanovitelja k imenovanju ravnatelja VIZ III. OŠ Rogaška
Slatina
7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina,
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane,
2. obravnava
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8. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 2. obravnava
9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe oskrbe s
pitno vodo
10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene
storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode
11. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v
občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki
12. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
družbe Simbio d.o.o. in potrditve nove cene obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov
13. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
družbe Simbio d.o.o. in potrditve nove cene odlaganja določenih vrst
komunalnih odpadkov
14. Pobude in vprašanja
15. Razno

1. ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z
DNE 14.11.2013
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec z dne 14.11.2013, k vsebini katerega člani sveta niso izrazili
pripomb.
G. Mikolič je dal predlog obravnavanega zapisnika na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je
bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
14.11.2013.

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 14.11.2013

2

G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 17. redne seje
Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 14.11.2013, k vsebini katerega člani sveta
niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predlog poročila na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec z dne 14.11.2013.

3.

PREDLOG SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE
ROGAŠKA SLATINA, OBČINE ROGATEC IN OBČINE PODČETRTEK

G. Mikolič je besedo predal dr. Ljubu Vošnjaku, zunanjemu strokovnemu sodelavcu
družbe Čas d.o.o., ki je v nadaljevanju članom občinskega sveta podrobno predstavil
vsebino predloga Skupnega občinskega programa varnosti Občine Rogaška Slatina,
Občine Rogatec in Občine Podčetrtek.
G. Mikolič je dodal, da je obravnavani predlog Skupnega občinskega programa
varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek, dne
5.12.2013, obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki, glede
na to, da k predloženi vsebini člani sveta niso podali pripomb, predlog skupnega
občinskega programa varnosti v tej vsebini predlaga v obravnavo in sprejem
občinskemu svetu.

Ob 17.41 uri je na sejo prispel g. Viljem Prevolšek.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog Skupnega občinskega programa varnosti Občine Rogaška
Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Skupni občinski program varnosti
Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek.

4.

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI ROGATEC, 1.
OBRAVNAVA

G. Mikolič je besedo predal ga. Maji Kampoš, ki je uvodoma pojasnila, da je bil
veljavni Odlok o občinskih cestah, ki smo ga sprejeli leta 2000 ter leta 2005 dopolnili,
sprejet na osnovi Zakona o javnih cestah. Slednjega je leta 2010 nadomestil Zakon o
cestah, ki je bil dopolnjen 2012, na osnovi katerega je bilo potrebno pripraviti nov
predlog odloka o občinskih cestah. Tako novi predlog odloka, ki je danes v obravnavi,
vsebuje le tista določila, ki se nanašajo neposredno na občinske ceste, in niso zajeta
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že v samem zakonu. S predlagano vsebino odloka se je seznanil tudi Odbor za
komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja, ki je podal stališče, da je
vsebina primerna za obravnavo na občinskem svetu. Občine Podčetrtek, Rogaška
Slatina in Rogatec imamo skupen občinski organ inšpekcijske in redarske službe, zato
smo predmetni odlok pripravile oz. uskladile vse tri občine skupaj. Predlaga se
sprejem odloka po dvofaznem postopku, tako da lahko v primeru dopolnitev le-te za
drugo obravnavo uskladimo.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Viljem Prevolšek izpostavil problematiko parkiranja vozil v trgu, kjer nekateri
vozniki vozila parkirajo dobesedno na vozišču.
Na vprašanje g. Antona Polajžarja, kdo lahko predlaga kategorizacijo posamezne
ceste oz. preklic kategorizacije, sta g. Mikolič in ga. Lavrič odgovorila, da so se po
uvedbi lokalne samouprave na osnovi tedanje zakonodaje vse ceste, ki so imele javni
značaj, ne glede na lastništvo, kategorizirale. Danes pa lahko, glede na veljavno
zakonodajo, kategoriziramo le tiste novozgrajene ceste, ki so v lasti občine. Je pa
res, da lahko občina, na pobuda lastnika že kategorizirane ceste, na kateri se
pojavljajo problemi, kategorizacijo ukine.
G. Mikolič je dal predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogatec, v 1. obravnavi,
na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini
Rogatec v 1. obravnavi.

5.

PREDLOG SKLEPA O USKLADITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
KOMUNALNIH TAKS V OBČINI ROGATEC V LETU 2014

G. Mikolič je besedo predal ga. Nataši Lavrič, ki je pojasnila, da je potrebno vrednost
točke, ki je osnova za izračun taksne obveznosti, skladno z Odlokom o komunalnih
taksah v občini Rogatec, letno uskladiti z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. V
letu 2013 se je vrednost točke za izračun taksne obveznosti uskladila in znašala 0,70
EUR. V skladu z določbami navedenega odloka se Občinskemu svetu Občine Rogatec
predlaga v sprejem Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
občini Rogatec v letu 2014 v višini 1,3 %, ob upoštevanju indeksa rasti cen
življenjskih potrebščin v obdobju oktober 2012 – oktober 2013, korigirana vrednost
točke za leto 2014 pa bi tako znašala 0,71 EUR.
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri je ga. Lavrič pojasnila, da se predmetna točka
nanaša le na izračun komunalnih taks, ne pa tudi na izračun višine komunalnega
prispevka.
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G. Mikolič je dal predlog sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Rogatec v letu 2014 na glasovanje. Z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma
PROTI je bil sprejet naslednji
SKLEP
O USKLADITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNIH TAKS
V OBČINI ROGATEC V LETU 2014
1.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2014
znaša 0,71 EUR.
2.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za
izračun višine komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2013, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/12.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS,
uporabljati pa se začne s 01.01.2014.

6.

PREDLOG MNENJA USTANOVITELJA K IMENOVANJU RAVNATELJA
VIZ III. OŠ 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 9.
dopisni seji, dne 11.12.2013, glede na dejstvo, da se je na razpis za delovno mesto
ravnatelja VIZ III. OŠ Rogaška Slatina prijavila le ena kandidatka, ki izpolnjuje vse
predpisane pogoje, sprejeli sklep, s katerim predlagajo Občinskemu svetu Občine
Rogatec, da k imenovanju Apolonije Kunštek, stanujoče Zgornje Sečovo 9, Rogaška
Slatina, za ravnateljico VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, za mandatno dobo petih let,
poda pozitivno mnenje.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se poda pozitivno mnenje k imenovanju
Apolonije Kunštek, stanujoče Zgornje Sečovo 9, Rogaška Slatina, za ravnateljico VIZ
III. OŠ Rogaška Slatina, za mandatno dobo petih let. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje pozitivno mnenje k imenovanju
Apolonije Kunštek, stanujoče Zgornje Sečovo 9, Rogaška Slatina, za
ravnateljico VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, za mandatno dobo petih let.

7.

PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČIN
ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC,
KOZJE, BISTRICA OB SOTLI IN POLJČANE, 2. OBRAVNAVA
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G. Mikolič je besedo predal mag. Bojanu Piršu, direktorju JP OKP Rogaška Slatina, ki
je pojasnil, da je vsebina predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in
Poljčane za 2. obravnavo, v primerjavi s 1. obravnavo, spremenjena oz. dopolnjena
le z dopolnitvami oz. spremembami v nekaterih členih, pri katerih gre dejansko za
prepis iz uredbe.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, v
2. obravnavi, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na
območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec,
Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane v 2. obravnavi.

8.

PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČIN ROGAŠKA SLATINA,
ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE IN BISTRICA OB
SOTLI, 2. OBRAVNAVA

G. Mikolič je besedo predal mag. Bojanu Piršu, direktorju JP OKP Rogaška Slatina, ki
je pojasnil, da je, tako kot pri prejšnji točki, vsebina Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje
pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli za današnjo 2. obravnavo
dopolnjena le z dopolnitvami oz. spremembami, pri katerih gre za prepis iz uredbe.
Dodal je, da je edina odprta zadeva ostalo vprašanje glede ravnanja z grezničnimi
goščami, konkretno, ali se lahko tudi slednje, zraven blata iz malih čistilnih naprav,
vozijo na deponijo gošč ČN Rogaška Slatina.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Martin Korez je, čeprav se je vsebina pripombe nanašala na eno od naslednjih
točk dnevnega reda, podal pripombo v zvezi s plačevanjem storitve čiščenja greznic.
Sporno se mu zdi, da se bo storitev obračunava mesečno za obdobje treh let, kar
pomeni, da bo moral uporabnik storitev plačati vnaprej. Prav tako se mu zdi vrednost
storitve čiščenja greznic previsoka, glede na, po njegovem mnenju, dejansko
vrednost opravljene storitve, sporno pa se mu zdi tudi, da je višina cene, ne glede
na dolžino prevoza, enotna za vsa gospodinjstva na območju vseh šestih občin.
Mnenju g. Koreza se je pridružil tudi g. Viljem Prevolšek.
Mag. Pirš je pojasnil, da konkretna vsebina predloga izhaja iz uredbe, določila katere
veljajo za celotno Slovenijo.
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G. Mikolič je dal predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, v 2. obravnavi, na glasovanje. Z 11 glasovi ZA in 1
glasom PROTI je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v
2. obravnavi.

9.

PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
OSKRBE S PITNO VODO V OBČINAH BISTRICA OB SOTLI, KOZJE,
PODČETRTEK, POLJČANE, ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN ŠMARJE
PRI JELŠAH IN POTRDITVE NOVE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO

10. PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE V OBČINAH BISTRICA OB SOTLI, KOZJE, PODČETRTEK, ROGAŠKA
SLATINA, ROGATEC IN ŠMARJE PRI JELŠAH IN POTRDITVE NOVE CENE
STORITVE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE
11. PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINAH BISTRICA OB
SOTLI, KOZJE, PODČETRTEK, ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN ŠMARJE
PRI JELŠAH IN POTRDITVE NOVE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
12. PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV DRUŽBE SIMBIO D.O.O.
IN POTRDITVE NOVE CENE OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
13. PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV DRUŽBE SIMBIO D.O.O.
IN POTRDITVE NOVE CENE ODLAGANJA DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV

7

G. Mikolič je besedo predal g. Velimirju Novaku, predsedniku Odbora za komunalo,
gospodarske javne službe in varstvo okolja, ki je povedal, da so člani odbora vsebine,
ki so predmet obravnave pri naslednjih petih točkah dnevnega reda, obravnavali na
svoji 8. redni seji, dne 3.12.2013. Po tem, ko je članom odbora obravnavano vsebino
podrobno predstavil mag. Bojan Pirš, direktor JP OKP Rogaška Slatina, se je
predvsem glede predlaganih novih cen razvila obširna razprava. Odbor o podanih
predlogih ni odločal, ampak je sprejel sklep, da predlagane predloge obravnava in o
njih odloči občinski svet.
G. Mikolič je besedo predal mag. Bojanu Piršu, direktorju JP OKP Rogaška, ki je
predlagal, da bi k naslednjim točkam dnevnega reda, t. j. od 9. do 13. točke
dnevnega reda, podal skupno obrazložitev. G. Pirš najprej pojasnil skupna izhodišča
glede oblikovanja elaboratov v skladu z zahtevami Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, s katero
se je pristojnost potrjevanja cen v celoti prenesla na lokalne skupnosti oz. občinske
svete. Elaborati prikazujejo vstopne stroške javnega podjetja pri zagotavljanju javne
službe in jih je potrebno enkrat letno posredovati pristojnemu ministrstvu. Ponovno
jih je potrebno predlagati v potrditev zgolj, če bi cena odstopala za 10% v plus ali
minus.
Glede oskrbe s pitno vodo je pojasnil, da so v ceno omrežnine po novem vključeni
stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, uredba pa je spremenila
tudi faktorje za izračun omrežnine za posamezne velikosti vodomerov, pri tem se
tako fiksni del cene oskrbe s pitno vodo ceni, variabilni del cene pa draži.
V zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih odpadnih voda je
predstavil predvsem strošek odvajanja in čiščenja odpadne padavinske vode s streh.
Do spremembe je prišlo tudi pri ravnanju z grezničnimi goščami in odvozom blata iz
malih čistilnih naprav, tako da se ta storitev ne zaračuna več ob izvedbi, pač pa se te
storitve obračunavajo glede na porabo pitne vode, obračun pa se izvaja mesečno.
Pri storitvah ravnanja s komunalnimi odpadki je poudaril, da so bile cene potrjene na
občinskih svetih že v letu 2009 in nato s strani države zamrznjene. V letu 2013 bi
lahko le-te dvignili, vendar so se temu izognili, v letu 2014 pa je cene potrebno
uravnati. Pojasnil je tudi novo zaračunavanje storitev zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v kg.
Ob koncu je g. Pirš predstavil še skupen mesečni strošek 4-članske družine po
predlaganih novih cenah, v odvisnosti od predpostavke z ali brez bioloških odpadkov.
G. Mikolič je odrl razpravo k obravnavanim točkam dnevnega reda.
V zvezi z vprašanjem ge. Jelke Bilušić je mag. Bojan Pirš pojasnil, da bo na
položnicah obračun komunalnih odpadkov prikazan v kg, saj tako predpisuje uredba.
Glede na to, da javno podjetje nima možnosti tehtanja odpadkov, bo izračun sicer
prikazan v kg, osnova za izračun pa bo, tako kot doslej, število oseb v gospodinjstvu.
G. Fredi Ferčec je menil, da bi bilo najbolje spremeniti ustanovitveni akt JP OKP
Rogaška Slatina, tako da bi o višini cen posameznih storitev odločali župani in ne
občinski svet. Dejal je, da zvišanja cen ne bo podprl.
V zvezi z razpravo g. Ferčeca je g. Mikolič poudaril, da ima JP OKP Rogaška Slatina
organe, tako organe upravljanja kot organe nadzora, ki morajo skrbeti za to, da
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podjetje posluje pozitivno, poslovanje pa je prav gotovo odvisno od cen storitev. Po
mnenju g. Mikoliča je, vsled prej omenjenega, oz. če bi zadevo poenostavili,
pravzaprav vseeno, kdo odloča o povišanju cen, bistveno je to, da so cene primerne
glede poslovanja, kar pomeni, da iz občinskih proračunov ne pokrivamo izgube.
Seveda je možno tudi, da se odloči drugače, da se novih cen ne potrdi. To pa bi
pomenilo, da bi morali finančna sredstva zagotoviti v občinskem proračunu.
Mag. Bojan Pirš je v zvezi z v vprašanjem g. Antona Polajžarja odgovoril, da veljajo
iste cene komunalnih storitev v občinah, kjer storitve opravlja JP OKP Rogaška
Slatina.
G. Viljem Prevolšek je poudaril, da bi moralo javno podjetje v prvi vrsti izkoristiti vse
razpoložljive notranje rezerve, da cen ne bi bilo potrebno dvigovati. Res je, da
odpadke proizvajamo vsi, torej moramo tudi vsi skrbeti za čisto okolje. Osnovno
vodilo bi moralo biti, da imamo čim bolj čisto okolje in da za to čim manj plačamo.
G. Viktor Božak, sicer tudi član Nadzornega sveta JP OKP Rogaška Slatina, je v
nadaljevanju predstavil situacijo glede predvidnega povišanja cen. Poudaril je, da so
skozi argumentirano razpravo člani nadzornega sveta ugotovili, da bi brez povišanja
cen javno podjetje poslovalo negativno, torej je potrebno predlagane cene sprejeti,
če želimo, da bo lahko javno podjetje poslovalo brez občinskih subvencij. V razpravi
je med ostalim poudaril, da občine veliko vlagajo tudi v posodobitev vodovodnih kot
tudi kanalizacijskih sistemov. Dejal je, da bo, glede na predhodno navedena dejstva,
glasoval za.
G. Martin Korez je ponovno opozoril, da je cena odvoza grezničnih gošč absolutno
previsoka glede na dejanski strošek, polega tega da bi se naj plačala celo v naprej.
Dejal je, da povišanja cen ne bo podprl. Prav tako je predlagal, da bi, s ciljem, da bi
stroške zmanjšali, katero od storitev ukinili oz. zmanjšali število odvozov, npr. pri
rumeni vreči.
G. Anton Roškar je poudaril, da je povišanje cen v današnjih časih zelo nepopularna
aktivnost, saj imajo ljudje vedno manj denarja. Glede na to, da je cene dejansko
potrebno zvišati, je predlagal, da je smiselno razmišljati o možnostih, kako finančno
pomagati tistim občanom, ki so pomoči resnično potrebni, in povišanih stroškov
dejansko nimajo od kod plačati.
G. Vincenc Bele je menil, da bi bilo tudi smiselno preveriti porabo finančnih sredstev
tistih, ki sredstva prejemajo iz občinskega proračuna.
G. Viljem Prevolšek je menil, da je prav, da o povišanju cen odloča občinski svet,
hkrati pa poudaril, da je potrebno nenehno iskati ustrezne rešitve, pa tudi nove
tehnologije, s ciljem, da bi bile cene komunalnih storitev čim manjše.
Ob koncu razprave je g. Mikolič povzel, da je za socialno ogrožene ljudi vsekakor
potrebno poskrbeti, torej je prav, da skuša biti Slovenija socialna država. Prav tako je
menil, da mora biti socialna pomoč omogočena tistim, ki stroškov res niso zmožni
plačevati, za izvajanje česar mora dosledno skrbeti Center za socialno delo. V
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konkretnem primeru je po njegovem mnenju pravičnejši sistem ta, da se pomaga
tistim, ki denarja res nimajo.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog novih cen storitve na področju gospodarske
javne službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o
oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Z 10
glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil v prisotnosti 12 članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske
javne službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu
oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo: Cena omrežnine: 6,1420 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena vodarine: 0,5690 EUR/m³ (brez DDV)
II. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1.1.2014.

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog novih cen storitve na področju gospodarske
javne službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v višini
cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki
ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. (V času glasovanja v
dvorani ni bil prisoten g. Viljem Prevolšek.) Z 8 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je
bil v prisotnosti 11 čanov sveta sprejet naslednji
SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske
javne službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v višini
cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki
ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih
površin:
Cena omrežnine: 1,6360 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena odvajanja: 0,0752 EUR/m³ (brez DDV)
2. odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena omrežnine: 0,0060 EUR/m³ (brez DDV)
Cena odvajanja: 0,0355 EUR/m³ (brez DDV)
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Cena omrežnine:
1,0322 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena povezana z greznicami oz. MKČN: 0,2607 EUR/m³ (brez DDV)
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4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se
uporabnikom zaračunava skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih
površin
Cena omrežnine: 4,4931 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena čiščenja: 0,3071 EUR/m³ (brez DDV)
6. čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena omrežnine: 0,0117 EUR/m³ (brez DDV)
Cena čiščenja: 0,1404 EUR/m³ (brez DDV)
II. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1.1.2014.

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog novih cen storitve na področju gospodarske
javne službe – ravnanja s komunalnimi odpadki v višini cene, kot je prikazana v
Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina
d.o.o.. (V času glasovanja v dvorani ni bil prisoten g. Viljem Prevolšek.) Z 8 glasovi
ZA in 2 glasovoma PROTI je bil v prisotnosti 11 čanov sveta sprejet naslednji
SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju
gospodarske javne službe – ravnanja s komunalnimi odpadki v višini cene, kot je
prikazana v Elaboratu oblikovanje cene izvajanja storitev gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno
podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO, embalaža, ločeno
zbrani odpadki razen BIO)
Cena javne infrastrukture 0,0101 EUR/kg (brez DDV)
Cena zbiranja:
0,2729 EUR/kg (brez DDV)
2. zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
Cena javne infrastrukture: 0,0006 EUR/kg (brez DDV)
Cena zbiranja:
0,1050 EUR/kg (brez DDV)
II. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1.1.2014.

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog novih cen storitve na področju gospodarske
javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov, kot je prikazana v
Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odlaganja
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga je pripravila družba Simbio d.o.o.. (V času
glasovanja v dvorani ni bil prisoten g. Viljem Prevolšek.) Z 10 glasovi ZA je bil v
prisotnosti 11 čanov sveta sprejet naslednji
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SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju
gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov,
kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev
gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov,
ki ga je pripravila družba Simbio d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0519 EUR/kg, od
tega je:
cena javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg
cena storitve 0,02289 EUR/kg.
II. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1.1.2014.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog novih cen storitve na področju gospodarske
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, kot je prikazana v
Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga je pripravila družba Simbio d.o.o.. Z 10
glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil v prisotnosti 12 čanov sveta sprejet naslednji
SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
ki ga je pripravila družba Simbio d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:
Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov je 0,07843 EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture
0,02601 EUR/kg in
cena storitve 0,05242 EUR/kg.
Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih odpadkov je
0,07481 EUR/kg, od tega je cena javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in
cena storitve 0,02891 EUR/kg.
II. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1.1.2014.

14.
15.

POBUDE IN VPRAŠANJA
RAZNO

G. Mikolič je besedo predal ge. Lavri Gregorčič, ki je pojasnila, da se Zavod za
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, zaradi izpada finančnih sredstev s strani
Ministrstva za kulturo, ubada s finančnimi težavami, zato smo pripravili predlog
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prerazporeditve finančnih sredstev, s katerim bi Občina Rogatec v letu 2013 zavodu
zagotovila 24.000 EUR, seveda pa bi v letu 2014 Občina Rogatec zavodu sredstva za
enako višino zmanjšala. Ga. Gregorčič je pojasnila tudi, da je Zavod za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec v letu 2013 za občino izvajal nekatere naloge, ki jih je
prvotno v proračunu planirala občina, prav tako pa so bili preko zavoda zaposleni
javni delavci, ki so za občino opravljali različna komunalna dela. Vse skupaj pomeni
finančno obveznost občine do zavoda v višini 23.285,76 EUR. Podrobneje je vse
prikazano v pripravljeni tabeli, ki se nahaja v gradivu. Sredstva v navedeni višini bi
prerazporedili na konto dotacije zavodu.
G. Mikolič je odprl razpravo.
Na vprašanje g. Fredija Ferčeca, ali so, glede na situacijo, ki se je zgodila v letu
2013, v letu 2014 v proračunu predvidena finančna sredstva za izvajanje podobnih
nalog zavoda za občino (med ostalim tudi pustna povorka), je g. Mikolič odgovoril, da
ne, vendar bomo to uredili z rebalansom proračuna.
V razpravo se je vključil tudi g. Vili Bukšek, direktor Zavoda za kulturo, turizem in
razvoj Rogatec, ki je tudi sam poudaril finančne težave zavoda. Pojasnil je, da
ministrstvo za ureditev statusa muzeja na prostem nima pravega posluha, kljub
temu, da je muzej v državni lasti. Ob koncu je izrazil upanje, da bo ta zadeva v letu
2014 rešena, ter da bo muzej vpisan v razvid slovenskih muzejev, s čimer bo tudi
financiranje s strani ministrstva veliko lažje.
V razpravo sta se vključila tudi g. Viljem Prevolšek, ki je poudaril potrebo po
racionalizaciji poslovanja v zavodu ter koriščenju notranjih rezerv, ter g. Viktor Božak,
ki je izrazil potrebo po kvalitetni preureditvi občinske spletne strani, glede na to, da
so bila v ta namen predvidena določena finančna sredstva, sploh pa, ker je stran
prenove vsekakor potrebna. G. Vili Bukšek in ga. Nataša Lavrič sta pojasnila, da je
priprava nove spletne strani Občine Rogatec v zaključni fazi.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev v višini
24.000,00 EUR v proračunu Občine Rogatec za leto 2013. Z 11 glasovi ZA je bil v
prisotnosti 12 članov sveta sprejet naslednji
SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
441930 –Vrtec Rogatec- tekoči transferi
Konto (K)
4119 21
4133 020

Naziv
Znesek v EUR
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih
storitev staršev
18.624,09
MS fiksni + splošni
4.562,38

441910 –Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah
Konto (K)
4119 21

Naziv
Znesek v EUR
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih
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storitev staršev
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

813,53
24.000,00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A)DODAJ (povečanje plana)NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
441840 –Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Konto (K)
4133 020

Naziv
MS fiksni + splošni

Znesek v EUR
24.000,00
24.000,00

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev v višini
23.285,76 EUR v proračunu Občine Rogatec za leto 2013. Z 12 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
421620 –Novoletna okrasitev
Konto (K)
Naziv
4021 9991
Novoletna okrasitev

Znesek v EUR
2.286,13

431661-Izgradnja otroških igrišč
Konto (K)
Naziv
4204 01
Novogradnje

Znesek v EUR
2.475,81

441850-Knjižnica Rogaška Slatina
Konto (K)
Naziv
4133 003
Plače
4133 021
MS drugi materialni stroški
4133 026
Nakazilo za nakup knjig

Znesek v EUR
4.068,27
403,88
747,87

431855-Malo igrišče z umetno travo
Konto (K)
Naziv
4025 03
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
4205 016
Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov

Znesek v EUR
572,70
2.000,00

442010-Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih
Konto (K)
Naziv
4119 09
Regresiranje oskrbe v domovih

Znesek v EUR
3.809,67

442020-Oskrbni stroški v domovih za ostarele
Konto (K)
Naziv
4119 09
Regresiranje oskrbe v domovih

Znesek v EUR
3.781,63

410645-Občinska uprava- materialni stroški
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Konto (K)
4020 03

Naziv
Znesek v EUR
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

4021
4022
4022
4029

Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Poštnina in kurirske storitve
Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo

997
01
06
030

701,80
551,56
1.009,71
424,25
452,48

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
(421620,431661,441850,431855,442010,442020,410645)

23.285,76

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A)DODAJ (povečanje plana)NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
441840 –Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Konto (K)
4133 021

Naziv
MS drugi materialni stroški

Znesek v EUR
23.285,76
23.285,76

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

G. Mikolič je dal v obravnavo predlog spremenjenega oz. usklajenega načrta
razvojnih programov NRP za investicijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«.
Pojasnil je, da je izvajalec del izbran ter da je dokončno znana višina investicije,
zaradi česar je potrebno, glede na višino investicije v posamezni občini, uskladiti
načrte razvojnih programov v vseh občinah soinvestitoricah.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog spremenjenega oz. usklajenega načrta razvojnih programov
NRP za investicijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« na glasovanje. Z 12 glasovi
ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje spremenjen-usklajen Načrt
razvojnih programov za obdobje 2013 – 2017, projekt OB107-07-0046 –
»Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«.
2. Viri financiranja za leto 2014 se uskladijo z rebalansom proračuna za
leto 2014.
G. Mikolič je dal v obravnavo vlogo Plavčak Marije s.p., stan. Sv. Florijan 69, Rogaška
Slatina, oz. že ustaljen predlog za zmanjšanje najemnine poslovnega prostora v
poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, in sicer, da se, za obdobje enega
leta, določi mesečna najemnina v višini 50,00 EUR.
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G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se za najem poslovnega prostora v
poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec, v skupni površini 72,18
m2, za obdobje enega leta, določi mesečna najemnina v višini 50,00 EUR. Z 12
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Za najem poslovnega prostora v poslovno-stanovanjskem objektu na
naslovu Trg 8, Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, se za obdobje enega
leta, določi mesečna najemnina v višini 50,00 EUR.
G. Mikolič je odprl razpravo glede problematike oz. situacije, v kateri se je znašel
občan g. Zvonko Halužan, ki mu je pogorela stanovanjska hiša. G. Mikolič je povedal,
da so pomoč ponudili tako sosedje, gasilci kot ostali občani, bodisi z delom, materiali,
prispevki.. G. Mikolič je predlagal, da občina iz rezervnega sklada za namen delne
obnove pogorele stanovanjske hiše (plošča in streha) nameni znesek v okvirni višini
2.200,00 EUR. Predlagani znesek je seštevek določenih postavk v ponudbi št.
1312/01346, z dne 16.12.2013, Polje, d.o.o., Buče, PE Mestinje, Polje ob Sotli 8,
Buče.
V razpravo so se vključili g. Martin Korez, g. Viljem Prevolšek in g. Viktor Božak, ki so
se menili, da je prav, da se g. Halužanu pomaga.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Halužan Zvonku, stanujočemu Ptujska
cesta 33, Rogatec, iz rezervnega sklada Občine Rogatec zagotovijo finančna sredstva
za delno obnovo pogorele stanovanjske hiše (plošče in strehe), na naslovu Ptujska
cesta 33, Rogatec, v okvirni višini 2.200,00 EUR. Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Halužan Zvonku, stanujočemu Ptujska cesta 33, Rogatec, se iz rezervnega
sklada Občine Rogatec zagotovijo finančna sredstva za delno obnovo
pogorele stanovanjske hiše (plošče in strehe), na naslovu Ptujska cesta 33,
Rogatec, v okvirni višini 2.200,00 EUR.
V nadaljevanju je g. Mikolič, zvezi z vprašanji g. Vincenca Beleta, povedal, da je bila
tehtnica za živino, ki je bila v občinski lasti, prodana g. Antonu Križancu, kar se tiče
dviga cen pokopaliških storitev je pojasnil, da se višina cen pokopaliških storitev, ki
jih izvaja koncesionar Gekott d.o.o., potrjuje na občinskem svetu, pojasnil pa je tudi
glede občinskih cest, ki so v uporabi pa niso vrisane.
G. Antona Polajžarja je zanimalo, ali je, glede na to, da ima Gekott d.o.o. koncesijo
do leta 2016, v redu, da se najemne pogodbe za grobna mesta na pokopališču pri
Sv. Juriju, ki jih krajanom v tem času pošilja koncesionar, sklepajo za dobo desetih
let. G. Mikolič je dejal, da bomo zadevo preverili.
G. Viljem Prevolšek je izpostavil problematiko v zvezi z organiziranjem logopedske
službe v letošnjem šolskem letu. Poudaril je, da logopedinja svojih storitev, kot
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doslej, otrokom ne nudi več v šoli oz. v vrtcu, ampak morajo starši otroke voziti v
Rogaško Slatino, kjer ima logopedinja svojo pisarno. Menil je, da je ta sistem
zgrešen, da je na škodo otrok, pa tudi starši si morajo ta dan vzeti dopust in imajo
dodatne stroške. Izrazil je prepričanje, da bi morala logopedinja otroke, kot doslej,
obravnavati v šoli oz. v vrtcu, saj je to zanje najboljša rešitev.
V zvezi z organizacijo logopedske službe je ga. Lavra Gregorčič pojasnila, da je dobil
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v letu 2012, v okviru zdravstva, odobren
program logopedske službe, financiran s strani ministrstva. Med ostalim je poudarila,
da se teži k temu, da bi bili pri obravnavi otrok s strani logopeda prisotni tudi starši,
ki bi lahko nato doma z otrokom tudi vadili.
Ob koncu je g. Mikolič člane sveta povabil na zaključno srečanje ob koncu leta, ki bo
27. decembra v dvorani grajske pristave.
Seja je bila končana ob 19.52 uri.
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Rosana Ozvaldič

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN
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