OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 12. februarja
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
Vinko Kurent, direktor Mikrodata GIS, d.o.o.
• ostali prisotni:
Sergeja Javornik, Marijana Novak, Snežana Prebil, Tina Vengust, predstavnice medijev

javnega obveščanja
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi,
da so prisotni vsi člani občinskega sveta, ter da je občinski svet sklepčen, je dal v obravnavo
predlog dnevnega reda 4. 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 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.12.2014
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z
dne 23.12.2014
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, 2. obravnava
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, 2. obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Rogatec, 1. in 2. obravnava
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec
7. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška
Slatina, d.o.o.
8. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbene šole Rogaška
Slatina
9. Predlog Sklepa o višini enkratne študijske pomoči študentom na študijski
izmenjavi
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10. Predlog Sklepa o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski
kredit
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2014
12. Pobude in vprašanja
13. Razno

1. ZAPISNIK 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE
23.12.2014
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 23.12.2014, h kateremu člani sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predlog zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
23.12.2014, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
23.12.2014.

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ROGATEC Z DNE 23.12.2014
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 23.12.2014, h kateremu člani sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 23.12.2014, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec z dne 23.12.2014.
3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015, 2.
OBRAVNAVA
4. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016, 2.
OBRAVNAVA
G. Mikolič je predlagal, da bi obravnavo naslednjih dveh točk dnevnega reda, t. j. drugo
obravnavo predloga Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 ter predloga Odloka o
proračunu Občine Rogatec za leto 2016, združili ter o njiju skupaj razpravljali. G. Mikolič je
nato navedel aktivnosti, ki so se v mesecu decembru oz. januarju dogajale na Vladi RS glede
usklajevanja višine povprečnine, ki je osnova za izračun t. i. primerne porabe. Po
dolgotrajnih pogajanjih med vlado in reprezentativnima združenjema občin, t. j. ZOS in SOS,
je bil podpisan dogovor o višini povprečnine, ki bo v prvi polovici leta znašala 525 evrov, v
drugi polovici pa 500 evrov. Hkrati je vlada pripravila zakon o uravnoteženju javnih financ za
občine, s katerim bi naj občinam zmanjšali stroške. G. Mikolič je povedal, da predlagani
ukrepi, konkretno za našo občino, pomenijo zmanjšanje stroškov v višini treh oz. štirih tisoč
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evrov, istočasno pa so nam z zmanjšanjem povprečnine vzeli 50.000 evrov. Sicer je vlada
obljubila, da bo do konca poletja predlagala še dodatne ustrezne ukrepe. Vsled navedenega
smo temu primerno korigirali osnutek proračuna, torej višino povprečnine za leto 2015 v prvi
polovici leta 525 evrov, v drugi polovici 500 evrov, v letu 2016 pa smo ohranili višino 525
evrov, saj bo, v kolikor se bo povprečnina znižala, morala vlada, glede na obljube, občinam
v enakem obsegu zmanjšati stroške. Za pripravo predloga proračuna za 2. obravnavo je
občinska uprava na osnovi statuta zavzela stališča do podanih predlogov in pripomb k
predlogu proračuna, izraženih pri obravnavni predloga proračuna na seji občinskega sveta,
na sejah odborov in komisij kot tudi k pripombam in predlogom, ki jih je v času javne
razprave podala stranka SMC. Večji del podanih predlogov oz. pripomb je bilo upoštevanih,
kar je obrazloženo v prilogi proračuna. G. Mikolič je poudaril, da pri 2. obravnavi predloga
proračuna po poslovniku razprave ni, je pa k besedi pozval predsednike odborov oz. komisij,
ki so obravnavale osnutek proračuna, v kolikor želijo še kaj dodati, oz. člane občinskega
sveta, v kolikor želijo obrazložiti svoj glas.
G. Viljem Prevolšek je povedal, da je stranka SMC k osnutku proračuna podala določene
predloge oz. pobude, od katerih predlog za uvedbo sejnin za člane svetov krajevnih
skupnosti ni bil upoštevan, s čimer se v SMC ne strinjajo. V stranki tudi menijo, da bi morala
občina več narediti za možnost individualnih gradenj, o čemer pa po njihovem mnenju
obravnavni proračun ne govori, tako da bodo člani občinskega sveta iz vrst SMC glede
predloga proračuna v tem smislu tudi glasovali.
G. Viktor Božak, predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, je povedal, da so se člani
odbora pri obravnavi predloga proračuna v razpravi osredotočili predvsem na postavke, ki se
tičejo odbora. Za 5.000 evrov je povečana postavka za sofinanciranje čistilnih naprav, kar je
dokaj malo, upajo pa na morebitno povečanje sredstev na tej postavki ob rebalansu
proračuna, povišan pa je tudi znesek finančnih sredstev, namenjenih za samozaposlitev. G.
Božak je povedal, da glede predlaganih sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti zagovarja
stališče, ki ga je izrazil že na prejšnji seji občinskega sveta. Člani svetov krajevnih skupnosti,
ki so neposredno izvoljeni, so, po njegovem mnenju, glede na to, da ne prejemajo sejnin, v
podrejenem položaju v primerjavi z vsemi ostalimi, ki sejnine prejemajo, zaradi česar tudi
niso dovolj motivirani za delo oz. sodelovanje v krajevni skupnosti. Zaradi navedenega
podpira predlog o uvedbi sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, v čemer je poudaril, da
gre za simbolične zneske, skupno cca 2.500 EUR na leto. G. Božak je dejal, da bo predlog
proračuna vsekakor podprl, vendar pa je predhodno moral povedati prej izraženo mnenje.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za
leto 2015 v 2. obravnavi z vsemi prilogami. S 7 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil v
prisotnosti vseh članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
2015 v 2. obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih
programov Občine Rogatec 2015-2018, Kadrovski načrt za leto 2015, Načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015, Letni plan
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leti 2015 in 2016, Letni program za
kulturo Občine Rogatec za leto 2015, Letni program športa v občini Rogatec za
leto 2015).
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za
leto 2016 v 2. obravnavi z vsemi prilogami. S 7 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil v
prisotnosti vseh članov sveta sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto
2016 v 2. obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih
programov Občine Rogatec 2016-2019, Kadrovski načrt za leto 2016, Načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2016, Letni plan
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leti 2015 in 2016, Letni program za
kulturo Občine Rogatec za leto 2016, Letni program športa v občini Rogatec za
leto 2016).
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Rogatec za leti 2015 in 2016, za nepremičnine pod vrednostjo
20.000,00 EUR, sprejme župan. Z 8 glasovi ZA je bil v prisotnosti vseh članov sveta sprejet
naslednji
SKLEP
I. Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za
leto 2015, za nepremičnine pod vrednostjo 20.000,00 EUR, sprejme župan.
II. Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za
leto 2016, za nepremičnine pod vrednostjo 20.000,00 EUR, sprejme župan.

5. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA
OBMOČJE OBČINE ROGATEC, 1. IN 2. OBRAVNAVA

G. Mikolič je uvodoma pozdravil g. Vinka Kurenta, direktorja družbe Mikrodata GIS, d.o.o.,
izdelovalca spremembe programa opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno
opremo za območje občine Rogatec. Nato je besedo predal ge. Nataši Lavrič, ki je uvodoma
povedala, da gradivo k obravnavanemu predlogu odloka vsebuje obrazložitev ter poročilo o
spremembi programa opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za
območje občine Rogatec, ki ga je, kot izdelovalec, pripravila družba Mikrodata GIS, in o
katerem bo, v kolikor bodo člani občinskega sveta želeli, pozneje kaj več povedal g. Vinko
Kurent.
V nadaljevanju je ga. Lavrič povzela vsebino obrazložitve, pri čemer je poudarila, da je
Občina Rogatec v letu 2010 sprejela Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec, s katerim je zagotovila ustrezne
osnove za odmerjanje komunalnega prispevka, merila in način odmere ter druga določila v
zvezi s komunalnim prispevkom pa je opredelila v Odloku o komunalnem prispevku v Občini
Rogatec, ki se ne spreminja.
Ga. Lavrič je pojasnila, da Zakon o prostorskem načrtovanju v zvezi z opremljanjem stavbnih
zemljišč opredeljuje dva ključna instrumenta, in sicer program opremljanja stavbnih zemljišč
in komunalni prispevek. Občina pripravi program opremljanja za obstoječo komunalno
opremo, s katerim zagotovi predvsem ustrezne podlage za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo. Tak program opremljanja se sprejme za celotno območje
občine, v njem pa se ovrednoti vsa obstoječa komunalna oprema. Obstoječi program
opremljanja je bil izdelan za celotno območje Občine Rogatec in je upošteval vso obstoječo
komunalno infrastrukturo, ki jo je v skladu z zakonskimi določili mogoče šteti za komunalno
opremo, in sicer do leta 2008 (javne občinske ceste, vključno s pločniki in z javnimi parkirišči,
javni vodovod ter javna kanalizacija).
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Ob spremembah stanja komunalne opremljenosti (novozgrajena komunalna oprema investicije) ali ob spremembah občinskega prostorskega načrta (spremembe površine
stavbnih zemljišč) mora pristojni organ občinske uprave ugotoviti spremembe, podatke
uskladiti in na novo preračunati v sklopu sprememb odloka. Razlog za sprejem sprememb
odloka so torej sprememba oziroma povečanje površin stavbnih zemljišč, ki so nastale po
sprejemu novega Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec v obračunskih območjih
za posamezne vrste komunalne opreme, kjer je možna priključitev, ter nova vlaganja občine
v pripravo stavbnih zemljišč in urejanje komunalne opremljenosti v območjih, kjer le te še ni
bilo v obdobju po sprejemu od leta 2008 do septembra 2014 (širitev omrežja javnega
vodovoda na območju naselij Log – Dobovec, ločitev mešanega sistema na meteorno in
fekalno kanalizacijo – Rogatec vzhod ter zamenjava vodovodnih cevi na primarnem
vodovodu).
Ga. Lavrič je povedala, da je posledica novih vrednosti trenutno 4,56 % znižanje
komunalnega prispevka občanov, ob koncu pa poudarila, da bo občina s sprejemom Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Rogatec uskladila podlage z obstoječim stanjem ter
zagotovila ustrezne osnove za odmerjanje komunalnega prispevka.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Rogatec obravnava po skrajšanem postopku. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Rogatec po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Rogatec v 1. in 2. obravnavi. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Rogatec v 1. in 2. obravnavi.
6. PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE
ROGATEC

FINANČNIH SREDSTEV IZ
ZAPOSLOVANJA V OBČINI

G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš, ki je pojasnila, da je bil do 30.6.2014 še v
veljavi Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
zaposlovanja v občini Rogatec, ker pa se je izteklo finančno obdobje 2007-2013 in s tem
veljavnost shem državnih pomoči, je bilo potrebno navedeni pravilnik uskladiti z Uredbo
komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013.
Pojasnila je, da določila, ki opredeljujejo namen, upravičence, upravičene stroške in njihovo
višino, instrumente in pogoje dodeljevanja finančnih sredstev ostajajo enaka. Spreminja se
navedba zakonske podlage za pripravo novega predloga Pravilnika, ter spreminjajo oziroma
dodajajo se določene definicije pojmov.
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Predlog Pravilnika je bil skupaj s priglasitvijo poslan Komisiji za nadzor nad državnimi
pomočmi, v okviru Ministrstva za finance, ki na predlog Pravilnika ni imela pripomb in je
izdala mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči. Občinskemu svetu Občine Rogatec se
vsled tega predlaga, da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec.
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠČINE JAVNEGA PODJETJA OKP
ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da je komisija na svoji 2. dopisni seji, dne 28.1.2015, v
zvezi s pozivom Občine Rogatec oblikovala predlog za imenovanje člana skupščine javnega
podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.. Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec,
da se za članico skupščine OKP Rogaška Slatina, d.o.o., imenuje Lavra Gregorčič, stan.
Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se v skupščino javnega podjetja OKP
Rogaška Slatina, d.o.o., kot predstavnica ustanoviteljice Občine Rogatec, za mandatno
obdobje štirih let, imenuje Lavra Gregorčič, Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, ki nastopi
mandat z dnem konstitutivne seje skupščine. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška
Slatina, d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Lavro
Gregorčič, Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, za mandatno obdobje štirih let.
II. Imenovana nastopi mandat z dnem konstitutivne seje skupščine.
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA GLASBENE ŠOLE
ROGAŠKA SLATINA
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš, ki je pojasnila, da v skladu z odlokom o
ustanovitvi predmetnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda predstavnike ustanoviteljic
v svetu zavoda imenujejo občinski sveti občin, in sicer Rogaška Slatina enega predstavnika,
Šmarje pri Jelšah enega predstavnika ter Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec skupaj
enega predstavnika. Občine, ki imajo skupnega predstavnika, ga imenujejo vsaka za eno
mandatno obdobje. Glede na to, da je Občina Rogatec imenovala g. Viljema Prevolška kot
predstavnika za mandatno obdobje 2011-2015, pred tem pa Občina Bistrica ob Sotli
predstavnico za mandatno obdobje 2007-2011, je za pripravo predloga za imenovanje člana
pristojna Občina Podčetrtek. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Podčetrtek je tako pripravila predlog sklepa, da se v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška
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Slatina, kot predstavnica občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec, imenuje Mojca Amon,
stanujoča Virštanj 69, Podčetrtek, zaposlena v občinski upravi Občine Podčetrtek, na
delovnem mestu višje svetovalke za splošne in evropske zadeve.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška
Slatina, kot predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec, za mandatno obdobje
štirih let, imenuje Mojco Amon, Virštanj 69, 3254 Podčetrtek, ki nastopi mandat z dnem
konstitutivne seje skupščine. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
I. Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, kot
predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec, imenuje Mojco Amon,
Virštanj 69, 3254 Podčetrtek, za mandatno obdobje štirih let.
II. Imenovana nastopi mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda.

9. PREDLOG SKLEPA O VIŠINI ENKRATNE ŠTUDIJSKE POMOČI ŠTUDENTOM NA
ŠTUDIJSKI IZMENJAVI
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je pojasnila, da smo konec preteklega leta na
občinsko upravo prejeli prošnjo za denarno pomoč pri kritju stroškov študijske izmenjave. Glede
na to, da v proračunu za ta namen ni bilo posebej predvidenih sredstev, je bilo s strani strokovne
službe predlagano, da se odpre nova proračunska postavka in se določena sredstva namenijo tudi
za sofinanciranje študijskih izmenjav, saj se vedno več študentov, tudi iz Občine Rogatec, odloči
za študijske izmenjave. Stroški študija v tujini so seveda večji, je pa to tudi neka vrsta promocije
domačega kraja - Občine Rogatec kot tudi Slovenije, pa tudi dodatna spodbuda našim
študentkam in študentom k uspešnejšemu delu. Pojasnila je, da je bila predmetna zadeva
obravnavana na seji Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, kjer je bila
s strani članov odbora tudi podprta in predlagana višina študijske pomoči študentom na izmenjavi
glede na kriterij trajanja študijske izmenjave, ne glede na državo, oziroma kraj udeležbe.
Predlagano je bilo, da se študentom, ki imajo prebivališče v Občini Rogatec dodeli največ 300
EUR za čas polletne študijske izmenjave (en semester) in sicer v odvisnosti od trajanja (do 2
meseca – 100 EUR, od 2 do 4 mesece – 200 EUR, od 4 do 6 mesecev – 300 EUR). V primeru
daljše izmenjave se enkratna študijska pomoč ustrezno poviša. V letih 2015 in 2016 bi za ta
namen zagotovili po 1.500 EUR.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Viljem Prevolšek je predlog o enkratni študijski pomoči študentom na študijski izmenjavi
pozitivno ocenil, zanimalo pa ga je, kje bo informacija objavljena. Predlagal je tudi, da bi se
razmislilo o možnosti oblikovanja sklada za štipendiranje, podobno kot v nekaterih občinah.
Tudi g. Viktor Božak je predlog pozitivno označil. Zanimalo ga je, ali je bila na občino že
podana kakšna vloga, koliko je vlog in kateri študenti so to. Poudaril je, da so izkušnje
študentov na izmenjavi vsekakor pozitivne ter dobrodošle, hkrati pa je pripomnil, kako
pomembno bi bilo, če bi (omenjeni pa tudi ostali) študenti po končanem študiju imeli
možnost zaposlitve v občini Rogatec.
Ga. Agata Tepeš je pojasnila, da bo obvestilo o možnosti pridobitve enkratne študijske
pomoči študentom na študijski izmenjavi skupaj s priloženo vlogo objavljena na spletni strani
občine, v nadaljevanju pa je navedla tudi podatke o prispelih vlogah. G. Mikolič je poudaril,
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da bodo do predmetne pomoči upravičeni vsi študenti, ki bodo podali vlogo in bodo ustrezali
pogojem, ne glede na število podanih vlog.
G. Mojca Šmit je predlagala, da bi se zaradi boljše obveščenosti študentov obvestilo objavilo
tudi v Rogaških novicah oz. kje drugje, podprla pa je tudi predlog g. Prevolška glede sklada
za štipendiranje. G. Mikolič je dejal, da lahko obvestilo nekajkrat objavimo tudi v mesečnem
napovedniku, ki ga izdaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
Ga. Agica Kunstek je predlagala, da bi na višino odobrene pomoči, poleg kriterija trajanja
študijske izmenjave, vplivala tudi oddaljenosti države, v katero gre študent na izmenjavo.
Eno od vlog je na občino namreč posredovala tudi njena hči, ki se je odločila za študijsko
izmenjavo v Avstraliji v Melbournu, kjer bo predstavljala Slovenijo in seveda tudi Občino
Rogatec.
V zvezi s predlogom ge. Kunstek so svoja mnenja v nadaljevanju razprave izrazili ga. Agata
Tepeš, g. Viljem Prevolšek, g. Anton Roškar ter g. Mikolič, ki je ob koncu predlagal, da se
danes glasuje o prvotno predlaganem predlogu. Sprejeti sklep je nato možno v prihodnje
kadarkoli dopolniti.
G. Mikolič je dal predlagani sklep o višini enkratne študijske pomoči študentom na študijski
izmenjavi na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o višini enkratne študijske pomoči študentom na študijski izmenjavi
1.
Študentom s stalnim prebivališčem v Občini Rogatec, ki se udeležijo študijske
izmenjave v tujini in za ta namen zaprosijo za finančno pomoč in predložijo ustrezna
dokazila, se na podlagi odločbe občinske uprave izplača enkratna študijska pomoč v
višini največ 300 evrov za čas polletne študijske izmenjave in sicer v odvisnosti od
trajanja:
do 2 meseca 100 €,
od 2 do 4 mesece 200 €,
od 4 do 6 mesecev 300 €.
Določilo 1. odstavka te točke se smiselno uporabi v primeru dalj časa trajajoče
študijske izmenjave.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Rogatec,
uporablja pa se od 1.1.2015.

10. PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU PLAČILNEGA RAZREDA STARŠEM, KI IMAJO
STANOVANJSKI KREDIT
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je pojasnila, da v občini Rogatec že od
februarja 2007 dodatno subvencioniramo plačilo vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit.
Določba zadnjega veljavnega sklepa o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo
stanovanjski kredit, št.: 0070-0007/2011-22 z dne 22.12.2011, izhaja iz kriterijev, ki jih je za
pridobitev stanovanjskega kredita za mlade družine upošteval stanovanjski sklad. Glede na
spremenjene razmere in pogoje na področju stanovanjskih kreditov Stanovanjskega sklada
RS, je potrebno formalno spremeniti oziroma popraviti besedilo navedenega veljavnega
sklepa, o čemer so bili, med drugim, seznanjeni tudi člani Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti, ki so soglašali, da občina plačilo vrtca staršem še naprej
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dodatno subvencionira. Predlagano je bilo, da so ob upoštevanju zakonskih pogojev do
dodatne subvencije v obliki znižanja enega plačilnega razreda za prvega otroka upravičeni
starši, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema (nakup hiše,
gradnja hiše, gradnja stanovanja…) na območju Občine Rogatec.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog sklepa o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski
kredit, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit
1.
V Občini Rogatec se starše za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po
stanovanjskem kreditu za prvo reševanje stanovanjskega problema, razvrsti en
plačilni razred nižje, kot bi izhajalo iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Določilo 1. odstavka te točke se uporabi za starejšega otroka, v primeru, če je v
vrtec vključen več kot en otrok iz družine.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o znižanju plačilnega
razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit, št.: 0070-0007/2011-22 z dne
22.12.2011, ki se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Rogatec,
uporablja pa se od 1.3.2015.

11. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA
LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI
ROGATEC ZA LETO 2014
G. Mikolič je besedo predal ge. Nataši Lavrič, ki je pojasnila, da je izvajalec lokalnega
energetskega koncepta, v primeru Občine Rogatec je to podjetje ENERGO - JUG d.o.o., na
podlagi Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, dolžan
najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o njegovem izvajanju, ga v obravnavo predložiti
občinskemu svetu, nato pa ga posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo. Iz poročila,
ki je v seznanitev predloženo članom občinskega sveta, je razvidno, da so bile v letu 2014
opravljene naslednje aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2014: izvedba projekta
Energetska sanacija POŠ Dobovec (izolacija zunanjega ovoja stavbe - fasada, zamenjava
stavbnega pohištva, izolacija stropne plošče proti neizkoriščenemu podstrešju), zamenjava
kotla na POŠ Dobovec, prav tako pa je občina v letu 2014 širšo javnost obveščala o
učinkoviti rabi energije s članki, ki jih je pripravil energetski upravljavec, in sicer z objavo na
spletni strani Občine Rogatec ter objavo na oglasni deski na temo: »Kako učinkovito
ogrevamo«, »Sanacija ovoja stavbe«, »Zamenjava stavbnega pohištva«, »Sanacija streh«.
Pripravili sta se tudi zloženki, »Sanacija ovoja stavbe, Zamenjava stavbnega pohištva«,
»Učinkovita raba toplotne energije v eno ali večstanovanjski hiši«. Ga. Lavrič je dodala, da so
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naloge, ki so v okviru Akcijskega načrta LEK predvidene v letu 2015, v izvajanju, in da so
zajete v proračunu Občine Rogatec za leto 2015.
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 o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2014.

12. POBUDE IN VPRAŠANJA
13. RAZNO
G. Mikolič je člane občinskega sveta obvestil o aktivnostih, ki jih je morala občina nujno
izvesti zaradi nastanka nekaterih zemeljskih plazov v mesecu septembru 2014, predvsem pa
ob nastanku obsežnega plazu v Logu, ki se je po obilnem deževju v mesecu januarju letos še
dodatno aktiviral. Občina je naročila izvedbo sanacijskih elaboratov za 4 manjše plazove ter
projekt za izvedbo sanacije plazu v Logu, katerega sanacija je ocenjena na 90.000 evrov. G.
Mikolič je člane občinskega sveta obvestil, da so bila, glede na nujnost zadeve, ter glede na
to, da občinski proračun še ni bil sprejet, finančna sredstva v višini 1.531 evrov za projekt
PZI ter 1.460 evrov za sanacijski elaborat vzeta iz proračunske rezerve.
V zvezi z vprašanjem g. Viljema Prevolška, ali oz. kdaj se predvideva ureditev javnega
vodovoda do Rudijevega doma na Donački gori, je g. Mikolič pojasnil, da imamo v letošnjem
letu v proračunu namenjena sredstva za ureditev vodovoda Žahenberc ter Sv. Jurij (pod
glavno cesto) ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega omrežja
Donačka gora - visoka cona. S tem projektom bomo reševali problem vodooskrbe v
višinskem predelu Donačke gore (vikendi) in v tej rešitvi bo zajet tudi Rudijev dom.
G. Fredija Ferčeca je zanimalo, ali se predvideva zamenjava obstoječih žarnic javne
razsvetljave oz. reflektorjev z varčnejšimi (sončne celice..), predlagal je, da se članom
Odbora za šport predstavi projekt izgradnje tribun oz. slačilnic, predlagal pa je tudi, da se v
proračunu predvidi nabava novega, zmogljivejšega traktorja za potrebe komunalnega
urejanja v občini, glede na to, da je obstoječi dotrajan oz. preslab.
G. Anton Roškar je prav tako izrazil potrebno po novem traktorju, saj obstoječi ni primeren
za pluženje snega na pločnikih, frezanje snega na igriščih, za daljše vožnje, npr. v Log itd..
Dejal je, da bo pridobil primerne ponudbe za nabavo novega traktorja. V nadaljevanju je g.
Roškar člane občinskega sveta seznanil z aktivnostmi, ki potekajo v zvezi z iskanjem
najprimernejše rešitve za prehod na varčnejšo varianto javne razsvetljave, ki bo hkrati, z
vidika svetlobnega onesnaževanja, tudi okolju prijaznejša. Po besedah g. Roškarja bo
konkretna zadeva, ko bo tako daleč, predstavljena tudi članom občinskega sveta.
Ga. Mojca Šmit je izrekla pohvalo glede izvedbe proslave na dvorcu Strmol ob slovenskem
kulturnem prazniku. Pripomnila je le, da je pri proslavi pogrešala Zavod za kulturo, turizem in
razvoj Rogatec, zanimalo pa jo je tudi, kdo je dal pobudo, da proslavo organizira Knjižnica
Rogaška Slatina. Ga. Agata Tepeš poudarila, da temu ni tako, saj organizator proslave, na
kateri so v kulturnem programu sodelovali učenci VIZ OŠ Rogatec in Glasbene šole Rogaška
Slatina, Knjižnica Rogaška Slatina ter Mešani pevski zbor KD Anton Stefanciosa Rogatec, ni
bila Knjižnica Rogaška Slatina, ampak Občina Rogatec oz. Zavod za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec, ki je poskrbel za tehnično plat izvedbe proslave, glede izbire programa oz.
nastopajočih pa se je s strani občine dogovorila sama osebno.
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Go. Mojco Šmit je zanimalo, ali je ureditev Šmitove spominske sobe že v teku proučevanja,
na koga se je občina oz. zavod v zvezi s tem obrnil ter kdaj lahko pričakuje poročilo o tem. V
zvezi z dopisom, s katerim je Direkcija RS za ceste zavrnila vlogo za omejitev hitrosti na
cesti proti Florijanskemu mostu, je ga. Mojca Šmit poudarila, da je potrebno s podanim
predlogom vztrajati ter vlogo na direkcijo ponovno nasloviti, prosila pa je tudi za vpogled v
vsebino vloge, ki jo je občina poslala direkciji. Ob koncu je ga. Šmit izrazila tudi zadovoljstvo
glede predvidene prireditve oz. pustnega rajanja za otroke, ki bo na pustni torek
organizirano v dvorani grajske pristave, opravičila pa se je tudi, ker ji je ob vsakodnevni
nenehni naglici nekako »ušel« podatek, da je bil organizator proslave ob kulturnem prazniku
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
Glede predmetnega predloga za omejitev hitrosti, je g. Mikolič poudaril, da tovrstne zadeve,
ki jih tudi po strokovni plati pozna, prouči ter ureja medobčinski inšpektor, tako je tudi
predmetno vlogo Direkciji RS za ceste poslal medobčinski inšpektor. G. Roškar je dodal, da
medobčinski inšpektor ob vsaki podani pobudi s strani občanov po predhodnem terenskem
ogledu zadevo prouči, pripravi ustrezno vlogo in jo pošlje ustrezni instituciji, ki šele po tem,
ko si zadeve na terenu ogledajo tudi njeni predstavniki, poda ustrezen odgovor.
G. Vili Bukšek je pojasnil, da je ob pustu organizirano pustno rajanje za otroke v obliki, kot jo
je bilo, glede na dane razmere, možno organizirati, glede predloga za ureditev Šmitove
spominske sobe v muzeju na prostem pa je pojasnil, da so s podanim predlogom takoj
seznanili pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje ter se z vodjo enote, go. Danijelo
Brišnik, dogovorili za obisk v Rogatcu dne 18.2.2015, ko se bodo o predlogu podrobneje
pogovorili.
Ga. Mojca Šmit je nato izpostavila problematiko uničevanja asfaltnih površin pri odvozu smeti
z velikimi tovornjaki na cestah, ki niso v lasti občine, ampak so last posameznih občanov, ki
so preplastitev ceste plačali sami. Zanimalo jo je, ali je možen odvoz smeti z manjšimi
tovornjaki. G. Mikolič je dejal, da je komunalna služba OKP Rogaška Slatina organizirana
tako, da je odvoz smeti možen tudi z manjšimi tovornjaki. Ge. Šmit je predlagal, da se glede
konkretne zadeve obrne na JP OKP Rogaška Slatina.
Seja je bila končana ob 18.40 uri.
Številka: 0070-0003/2015-16
Datum: 08.4.2015
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