OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v sredo, 2. septembra 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:
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave Občine Rogatec
Maja Kampoš, višja svetovalka II
Lavra Gregorčič, višja svetovalka III
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• poročevalci
Robert Cugmas, komandir Policijske postaje Rogaška Slatina
Marko Razboršek, inšpektor III, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina,

Rogatec in Podčetrtek
Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla
• ostali prisotni:
Sergeja Javornik, predstavnica medijev javnega obveščanja

Zaradi odsotnosti župana Občine Rogatec, g. Martina Mikoliča, je, po pooblastilu, sejo vodil g.
Anton Roškar, podžupan Občine Rogatec.
G. Roškar je uvodoma pozdravil vse prisotne, nato pa ugotovil, da je od članov občinskega sveta
odsoten g. Fredi Ferčec (ki je na sejo prispel ob 17.10 uri) ter da je občinski svet sklepčen. Nato
je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec ter
odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 7.7.2015
2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
7.7.2015
3. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2014
4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec in Podčetrtek za leto 2014
5. Letno poročilo Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla za leto 2014
6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri
Jelšah in Kozje, 2. obravnava
7. Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015
8. Predloga sklepov o imenovanju:
− nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Rogatec
− člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah

9. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne
agencije Sotla
10. Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto
2015 med področji proračunske porabe
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
1. ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 7.7.2015
G. Roškar je dal v obravnavo zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
7.7.2015, k vsebini katerega člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Roškar je dal predlog obravnavanega zapisnika na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 7.7.2015.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC Z DNE 7.7.2015
G. Roškar je dal v obravnavo poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec z dne 7.7.2015, k vsebini katerega člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Roškar je dal predlog obravnavanega poročila na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec z dne 7.7.2015.
3. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE ROGAŠKA SLATINA V LETU 2014
G. Roškar je besedo predal g. Robertu Cugmasu, komandirju Policijske postaje Rogaška Slatina,
ki je v nadaljevanju člane občinskega sveta seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Rogaška
Slatina v letu 2014.
G. Roškar je odprl razpravo.
G. Viktorja Božaka je zanimalo, kako potekajo priprave na pričakovani val beguncev skozi občino
Rogatec ter kako konkretno poteka sodelovanje med Policijsko postajo Rogaška Slatina ter
Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek ter ali
komandir meni, da bi naloge, ki jih opravlja redarstvo, lahko opravila tudi policija.
G. Cugmas je poudaril, da je, po ocenah tveganja, realno za pričakovati val beguncev tudi v
občini Rogatec, vendar zaenkrat tega še ni za zaznati. Hkrati je k sodelovanju pri reševanju
navedene problematike, ko bo to potrebno, pozval tudi lokalno skupnost. Glede sodelovanja
policijske postaje z medobčinskim inšpektoratom je g. Cugmas povedal, da med sabo zelo dobro
sodelujejo, hkrati pa je poudaril, da je za uspešno zagotavljanje varnosti prav gotovo prednost,
če za del varnosti poskrbi tudi lokalna skupnost preko inštitucije, kot je medobčinski inšpektorat,
saj se na ta način pridobi še več informacij.
G. Roškar se je g. Robertu Cugmasu zahvalil za poročanje.
G. Roškar je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s Poročilom o
delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2014.

4. POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN PODČETRTEK ZA LETO 2014
G. Roškar je besedo predal g. Marku Razboršku, inšpektorju Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, ki je v nadaljevanju člane občinskega
sveta seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec in Podčetrtek za leto 2014.
G. Roškar je odprl razpravo, v kateri je g. Razboršek odgovoril na vprašanja ge. Mojce Šmit in g.
Martina Koreza glede konkretnih lokacij, kjer naj bi bila uvedena sprememba prometne
signalizacije ter ali pri pregledu cest ugotavljajo oz. preverjajo tudi preglednost na posameznih
delih cest ter ali imajo izdelan spisek prioritetnih lokacij, ki so nepregledne.
G. Roškar se je g. Marku Razboršku zahvalil za poročanje.
G. Roškar je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s Poročilom o
delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in
Podčetrtek za leto 2014.

5. LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA ZA LETO 2014
G. Roškar je besedo predal ge. Bojani Žaberl, direktorici Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla,
ki je v nadaljevanju člane občinskega sveta seznanila z Letnim poročilom Javnega zavoda
Razvojna agencija Sotla za leto 2014.
G. Roškar je odprl razpravo, v kateri je g. Fredi Ferčec predlagal oz. apeliral, da bi se na območju
občine Rogatec v čim krajšem možnem času pristopilo k izgradnji kolesarske steze, ki bo občino
Rogatec povezala s kolesarskimi stezami v sosednjih občinah.
G. Roškar se je ge. Bojani Žaberl zahvalil za poročanje.
G. Roškar je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim
poročilom Javnega zavoda razvojna agencija Sotla za leto 2014.

6. PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ROGAŠKA SLATINA,
ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE, 2. OBRAVNAVA
G. Roškar je dal v 2. obravnavo predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri
Jelšah in Kozje ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri
Jelšah in Kozje, sprejme v 2. obravnavi. Z 8 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil v prisotnosti
dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v 2. obravnavi.

7. PREDLOGA SKLEPOV O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2015
G. Roškar je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji 3. redni seji, dne 20.8.2015,
obravnavali 23 predlogov, ki so prispeli na javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu
2015. G. Bukšek je člane občinskega sveta najprej seznanil s predlogom komisije, da bi Občina
Rogatec v letu 2015 namesto ene podelila dve plaketi občine, saj člani komisije menijo, da si
plaketo zaslužita dva predlagana kandidata, nato pa podal predloge za podelitev letošnjih
občinskih priznanj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v letu
2015:
- denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 600,00 EUR, podeli Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Donačka Gora,
- priznanje Občine Rogatec podeli g. Ivanu Firerju ml., stan. Celjska cesta 64, Rogatec,
- plaketa Občine Rogatec podeli g. Vladimirju Vekiću, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec, ter da
se
- plaketa Občine Rogatec podeli Klubu malega nogometa Dobovec.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog, da se, v skladu s 6. členom Odloka o podeljevanju
priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95 in 63/00) na podlagi javnega razpisa o
podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015, št. 094-0001/2015, z dne 8.7.2015, podelita 2
plaketi občine. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme, v skladu s 6. členom Odloka o podeljevanju
priznanj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 72/95 in 63/00), sklep, da se na podlagi
javnega razpisa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015, št. 094-0001/2015,
z dne 8.7.2015, podelita 2 plaketi občine.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015. Z 12
glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
I.
DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 600 EUR, se v letu 2015 podeli
PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU DONAČKA GORA.
II.
PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2015 podeli g. IVANU FIRERJU ml., stan. Celjska
cesta 64, Rogatec.
III.
PLAKETI Občine Rogatec se v letu 2015 podelita g. VLADIMIRJU VEKIĆU, stan. Ulica
Mersijev 8, Rogatec in KLUBU MALEGA NOGOMETA DOBOVEC.
Glede na podani predlog o ponovni proučitvi oz. določitvi ustreznejših oz. konkretnejših kriterijev
za podelitev oz. odvzem posameznih občinskih priznanj, so člani občinskega sveta v nadaljevanju
izrazili svoja mnenja glede navedene tematike. Predlagano je bilo, da se do naslednjega leta
zadeva uredi, da podani predlog prouči Statutarno pravna komisija, ki nato pripravi predlog za
obravnavo na občinskem svetu.

8. PREDLOGA SKLEPOV O IMENOVANJU:
- NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ROGATEC
- ČLANA SVETA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH
G. Roškar je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je podal predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, sprejet na 3. redni seji, dne 20.8.2015, da se za nadomestno članico
Občinske volilne komisije Občine Rogatec, namesto Draga Granerja, imenuje Cvetka Kos, stan.
Steklarska ulica 17, Rogatec, ter da se v svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot
predstavnico Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2015 – 2019, imenuje Agata Tepeš, stan.
Pot k ribniku 15, Rogatec.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal predlog o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine
Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Dragu Granerju, Ulica bratov Šanda 2,
Rogatec, zaradi odstopa prenehal mandat namestnika članice Občinske volilne
komisije Občine Rogatec.
II.
Za nadomestno namestnico članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec v
mandatnem obdobju 2015 – 2019 se imenuje Cvetka Kos, Steklarska ulica 17,
Rogatec.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog, da se v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot
predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Agato Tepeš, Pot k ribniku 15, 3252
Rogatec, za mandatno obdobje 2015 - 2019. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Rogatec v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot
predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Agato Tepeš, Pot k ribniku 15,
3252 Rogatec, za mandatno obdobje 2015 - 2019.
II.
Imenovana nastopi mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda.

9. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORICE
RAZVOJNE AGENCIJE SOTLA
G. Roškar je besedo predal g. Viliju Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji 3. redni seji, dne 20.8.2015,
obravnavali vlogo Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla za podajo soglasja k imenovanju Bojane
Žaberl za direktorico Razvojne agencije Sotla. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da poda soglasje k imenovanju Bojane
Žaberl za direktorico Razvojne agencije Sotla.

G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal na glasovanje predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju Bojane Žaberl,
stan. Gallusova ulica 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorico Razvojne agencije Sotla, za
mandatno obdobje 2015-2019. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju Bojane Žaberl, stan.
Gallusova ulica 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorico Razvojne agencije Sotla, za
mandatno obdobje 2015-2019.

10. PREDLOGI SKLEPOV ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE
ROGATEC ZA LETO 2015 MED PODROČJI PRORAČUNSKE PORABE
G. Roškar je besedo predal ge. Lavri Gregorčič, ki je v nadaljevanju pojasnila, da smo dne
20.08.2015 z Ministrstva za okolje in prostor prejeli obvestilo o dodelitvi sredstev za odpravo
posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav v septembru 2014 in sicer za
naslednje plazove: na JP 858301 – Artič, na JP 859221 – Fric, na LC 358031 Kurji vrh –
Žahenberc, ter na JP 858431 – Potočnik. Z Ministrstva za okolje in prostor bomo za sanacijo
navedenih plazov prejeli 26.001,10 EUR sredstev, 6.696,24 EUR pa mora občina zagotoviti lastnih
sredstev iz proračuna za leto 2015.
Posledično prerazporejamo za vsak posamezni plaz potrebna sredstva iz proračunskih postavk, za
katere smo ocenili, da bo realizacija do konca leta nižja, kot smo predvideli, in sicer s sklepom Priloga št. 3 za prerazporeditev sredstev:
- za sanacijo plazu na LC 358031 Kurji vrh – Žahenberc prerazporejamo 1.854,73 EUR iz PP
421325,
- za sanacijo plazu na JP 858431 Potočnik prerazporejamo 1.802,04 EUR iz PP 421333.
S predlogi sklepov za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije se bodo iz proračunske
rezervacije zagotovila finančna sredstva:
- za sanacijo plazu na JP 858301 Artič, 547,08 EUR,
- za sanacijo plazu na JP 859221 Fric, 1.492,39 EUR.
S predlogi sklepov za povečanje proračuna iz namenskih sredstev povečujemo proračun Občine
Rogatec za leto 2015, zaradi dodelitve državnih sredstev ( Ministrstvo za okolje in prostor), kot
poseben transfer z državne ravni občini, za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav v
septembru 2014 naslednje proračunske postavke:
- 422312 Sanacija plazu na LC 358041 – Log za 45.206,16 EUR,
- 422316 Sanacija plazu na JP 858431 Potočnik za 7.082,00 EUR,
- 422314 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh – Žahenberc za 7.321,50 EUR,
- 422315 Sanacija plazu na JP859221 Fric za 5.674,50 EUR,
- 422313 Sanacija plazu na JP858301 Artič za 5.923,10 EUR.
Posledično se za plazove, kjer so se sredstva prerazporedila na investicijske odhodke, dopolni tudi
Načrt razvojnih programov Občine Rogatec, je zaključila ga. Gregorčič.
G. Roškar je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Roškar je dal obravnavane predloge prerazporeditev na glasovanje. Z 12 glasovi ZA so bili
soglasno sprejeti naslednji sklepi

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA
IZ NAMENSKIH SREDSTEV

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 422312)
Konto (podkonto)
Naziv
Znesek v EUR
7400 0434
Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za odpravo
45.206,16
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
45.206,16
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
---------------------------------------------------------------------------------------------------B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):

422312 Sanacija plazu na LC 358041 - Log
Konto (podkonto)
4204 02

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek v EUR
45.206,16

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA
IZ NAMENSKIH SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 422313)
Konto (podkonto)
Naziv
Znesek v EUR
7400 0434
Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za odpravo
5.923,10
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
5.923,10
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
---------------------------------------------------------------------------------------------------B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):

422313 Sanacija plazu na JP858301 Artič
Konto (podkonto)
4204 02

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek v EUR
5.923,10

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA
IZ NAMENSKIH SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 422315)
Konto (podkonto)
Naziv
Znesek v EUR
7400 0434
Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za odpravo
5.674,50
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
5.674,50
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):

---------------------------------------------------------------------------------------------------B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):

422315 Sanacija plazu na JP859221 Fric
Konto (podkonto)
4204 02

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek v EUR
5.674,50

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA
IZ NAMENSKIH SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 422314)
Konto (podkonto)
Naziv
Znesek v EUR
7400 0434
Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za odpravo
7.321,50
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
7.321,50
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
---------------------------------------------------------------------------------------------------B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):

422314 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc
Konto (podkonto)
4204 02

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek v EUR
7.321,50

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA
IZ NAMENSKIH SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 422316)
Konto (podkonto)
Naziv
Znesek v EUR
7400 0434
Ministrstvo za okolje in prostor-sredstva za odpravo
7.082,00
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
7.082,00
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
---------------------------------------------------------------------------------------------------B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):

422316 Sanacija plazu na JP 858431 Potočnik
Konto (podkonto)
4204 02

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek v EUR
7.082,00

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

421325 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,…

Konto (K)
4205 013

Naziv
Znesek v EUR
Investicijsko vzdrževanje in obnove na področju
1.854,73
komunale, ceste
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
1.854,73

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
A) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K)
4204 02

422314 Sanacija plazu na LC 358031 Kurji vrh - Žahenberc

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

Znesek v EUR
1.854,73

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

1.854,73

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

421333 Obč.lok.ceste, JP in c.infr. – tek.odh.-KS Dobovec

Konto (K)
Naziv
4025 032
Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
1.802,04
1.802,04

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
B) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K)
4204 02

422316 Plaz na JP 858431 - Potočnik

Naziv
Rekonstrukcije in adaptacije

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
1.802,04
1.802,04

SKLEP ZA KORIŠČENJE SREDSTEV SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (SPR) - PRORAČUNSKA POSTAVKA (SM): 442310
– SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA, PODKONTO: 4090 00 – Splošna proračunska
rezervacija
Stanje sredstev SPR (EUR)
8.720,82

Predlagano znižanje SPR (EUR)
1.492,39

Novo stanje SPR (EUR)
7.228,43

A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
422315 Sanacija plazu na JP 859221 Fric
Konto (podkonto)
Naziv
4204 02
Rekonstrukcije in adaptacije
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
1.492,39
1.492,39

SKLEP ZA KORIŠČENJE SREDSTEV SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (SPR) - PRORAČUNSKA POSTAVKA (SM): 442310
– SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA, PODKONTO: 4090 00 – Splošna proračunska
rezervacija
Stanje sredstev SPR (EUR)
9.267,90

Predlagano znižanje SPR (EUR)
547,08

Novo stanje SPR (EUR)
8.720,82

A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
422313 Sanacija plazu na JP 858301 Artič
Konto (podkonto)
Naziv
4204 02
Rekonstrukcije in adaptacije
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
547,08
547,08

11. POBUDE IN VPRAŠANJA
12. RAZNO
G. Viljema Prevolška je zanimalo, kakšna je možnost za napeljavo javnega vodovoda do
planinskega doma na Donački Gori. G. Roškar je dejal, da se bo glede navedenega pozanimal.
V zvezi z oporečnostjo pitne vode na območju Donačke Gore in Tlak, glede česar so bili krajani
obveščeni preko Radia Štajerski val, je g. Martin Korez opozoril, da v navedenem primeru JP OKP
Rogaška Slatina svoje naloge ni opravilo tako, kot bi moralo, saj o navedenem niso pisno
opozorili vrtca Donačka Gora. Apeliral je, da se na JP OKP Rogaška Slatina pošlje pisno opozorilo,

naj v prihodnje v podobnih situacijah obveščanje izvajajo bolj dosledno. G. Viljem Prevolšek je
dodal, da tudi na VIZ OŠ Rogatec ni bil obveščen o navedeni zadevi.
V zvezi z asfaltiranjem občinskih cest, ki se izvaja v tem obdobju, je g. Korez menil, da so
navedena dela ponekod neustrezno izvedena. Zanimalo ga je, ali se je izvajalec del zavezal, da
bo dela izvedel kvalitetno.
V zvezi s pripombo glede obveščanja JP OKP Rogaška Slatina glede oporečnosti pitne vode je g.
Roškar menil, da je pripomba na mestu. Kar se tiče asfaltiranja cest, pa je pojasnil, da se pri
vsakem delu, ki ga občina izvaja, izvaja nadzor, prevzem izvedenih del pa se izvede šele po
odpravi vseh morebitnih nepravilnosti oz. napak. Dodal je, da navedena dela še niso prevzeta, saj
je potrebno predhodno odpraviti morebitne pomanjkljivosti.
G. Viktor Božak je dejal, da bo predmetni problem glede obveščanja izpostavil na seji Nadzornega
sveta JP OKP Rogaška Slatina, nato pa člane sveta seznanil z vsebino pisne pobude za ponovno
postavitev ekoloških otokov v Rogatcu, ki jo je prejel po elektronski pošti. S podano pobudo o
ponovni postavitvi ekoloških otokov so se strinjali tudi člani občinskega sveta.
G. Fredi Ferčec je želel pisno obrazložitev glede tematike odpisa dolgov občanom, predvsem ga je
zanimalo, ali je Občina Rogatec pristopila k podpisu sporazuma o odpisu dolgov, v zvezi s čimer
je dne 28. avgusta 2015 naslovil dopis na Občino Rogatec ter na direktorja JP OKP Rogaška
Slatina.
V zvezi z vprašanjem g. Ferčeca je ga. Lavra Gregorčič najprej navedla vsebino zakonske
določbe, ki opredeljuje upravičence do odpisa dolgov. Pojasnila je, da je dolg po zakonu veljavna
in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot
12 mesecev ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina. Dolgovi se odpišejo
tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemniki: denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1.
oziroma 2. dohodkovnega razreda ali prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in
hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino. Prav tako se dolgovi
lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči,
varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka. Dolžnik po zakonu ne more biti fizična oseba,
nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Ga. Gregorčič je najprej poudarila, da lahko Občina Rogatec podpiše sporazum le za odpis dolgov
do VIZ OŠ ROGATEC (prehrana, vrtec), vse ostale dolgove pa zakon izključuje. Nato je pojasnila,
da je Občina Rogatec takoj po sprejetju zakona pričela z aktivnostmi in od VIZ OŠ Rogatec
pridobila podatke o številu dolžnikov, ki imajo do VIZ OŠ Rogatec »stare« dolgove. Teh dolžnikov
je osem, dolg pa v skupni višini znaša 3.181,26 EUR. Ko bo občina podpisala sporazum, bodo ti
dolžniki, v kolikor bodo izpolnjevali prej omenjene pogoje, lahko na VIZ OŠ Rogatec podali vlogo
za odpis dolga. Za ugotavljanje, ali oseba izpolnjuje pogoje, bo na voljo aplikacija, s katero bo
šola preverila vsakega vlagatelja. Občina Rogatec mora po podpisu sporazuma določiti
maksimalni znesek, ki se lahko odpiše posamezniku dolžniku (npr. FURS ima določeno, da se
posamezniku lahko odpiše le 50 evrov). Okoliške občine so v večina primerih določile znesek 200
evrov na posameznika. Dolžniki bodo lahko oddali vloge na VIZ OŠ Rogatec do 31. oktobra
2015. Obrazci za odpis dolgov so na voljo na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, na Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Rdečem križu, Karitasu in Zvezi
prijateljev mladine Slovenije. Vse informacije in dodatna pojasnila o ukrepu so na voljo na
posebni spletni strani www.paketpomoci.si ali po telefonu 080 20 02. Ga. Gregorčič je povedala,
da smo z VIZ OŠ Rogatec prejeli pojasnilo, da je vseh osem predmetnih dolgov v izvršbah ter da
je šola na čakalnih listah za poplačilo dolga. Dodala je, da do današnjega dne nobeden izmed
navedenih dolžnikov ni izkazal interesa za odpis dolga po tem zakonu, z VIZ OŠ Rogatec pa smo
prejeli obvestilo, da dolgove, ki niso izterljivi, odpišejo.

G. Viljem Prevolšek je potrdil navedbe ge. Gregorčič v zvezi z obravnavano problematiko odpisa
dolgov v VIZ OŠ Rogatec.
Ga. Jelka Bilušić je povedala, da smo bili občani s strani JP OKP Rogaška Slatina pisno obveščeni,
da bo komunalno podjetje enkrat letno poskrbelo za čiščenje zunanjih zabojnikov za zbiranje
biološko razgradljivih odpadkov, česar pa ne izvajajo, kar po njenem mnenju ni prav. Podan je bil
predlog, da se o navedenem obvesti JP OKP Rogaška Slatina.
Ga. Agica Kunstek je povedala, da novo zgrajeno prečrpališče, zgrajeno v sklopu novega
vodovoda v Žahenbercu, zmanjšuje vidljivost udeležencev v cestnem prometu ob priključitvi na
žahenberško lokalno cesto, zaradi česar se krajani Žahenberca razburjajo.
G. Roškar je dejal, da bo z navedenim seznanil medobčinskega inšpektorja, ki bo zadevo preveril
na terenu.
G. Martina Koreza je zanimalo, ali kot rok za ureditev čistilnih naprav še vedno velja leto 2022, v
zvezi s čemer je ga. Lavrič poudarila, da je to bil le predlog, ter da ta termin še ni uradno potrjen.
G. Korez je poudaril, da so v ostalih državah, kar se ureditve te tematike tiče, daleč za nami.
Tako kot predhodno g. Fredi Ferčec, je tudi g. Roškar je izpostavil potrebo po ureditvi kolesarske
steze v občini Rogatec oz. pomen priključitve na kolesarsko stezo Rogaška Slatina – Podčetrtek, s
čimer so se strinjali tudi ostali člani občinskega sveta. V nadaljevanju je ga. Lavrič navedla
aktivnosti, ki so bile izvedene v zvezi s tem.
G. Viktorja Božaka je zanimalo, kako daleč je z odgovorom Slovenskih železnic glede ponovne
vzpostavitve vožnje turističnega vlaka, glede na to, da člani občinskega sveta v zvezi s tem še
vedno niso prejeli uradnega odgovora.
Ob zaključku seje je g. Roškar člane občinskega sveta ter vse prisotne povabil na osrednjo
prireditev ob letošnjem prazniku Občine Rogatec, ki bo v soboto, 5. septembra 2015, ob 17. uri, v
grajski pristavi.
Seja je bila končana ob 18.55 uri.
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OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG

ZAPISNIK
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v sredo, 28. oktobra 2015,
med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedla Maja Kampoš.
Vabilo z gradivom za 2. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti oz.
pisno po pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim telefonskim glasovanjem.
Osebno telefonsko so glasovali:
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica Kunstek,
Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Mojca Šmit
Obravnavan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Člani občinskega sveta so gradivo, t. j. vabilo za dopisno sejo z obrazložitvijo ter predlogom
sklepa, prejeli predhodno po pošti, tako da so bili z obravnavano vsebino pred izvedbo dopisne
seje seznanjeni.
1. PREDLOG SKLEPA O
LOKALNEGA POMENA

UKINITVI

STATUSA

GRAJENEGA

JAVNEGA

DOBRA

Od parcele št. 749, k.o. 1178 – Rogatec, ki je v letu 2014 pridobila status grajenega javnega
dobra, se je v letošnjem letu odmerilo stavbno zemljišče parc. št. 749/2, v izmeri 60 m2, na
katerem stoji transformatorska postaja TP Rogatec TRG 1x250 kVA. Grajeno javno dobro
lokalnega pomena (igrišče in parkirišče pri vrtcu) sedaj predstavlja parc. št. 749/1, k.o. 1178 –
Rogatec. Parcela št. 749/2, k.o. 1178 – Rogatec tako ne izpolnjuje zahtev Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju ZGO-1) glede grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, saj se na njej nahaja transformatorska postaja, zato je predmetni parceli
potrebno ukiniti status grajenega javnega dobra in uskladiti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim z
Elektro Celje d.d..
V skladu s 23. členom ZGO-1 se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena lahko
odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega organa po uradni dolžnosti izda občinska
uprava Občine Rogatec in posreduje zemljiškoknjižnemu sodišču v sprovedbo.
Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu sklepu o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet
naslednji
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se ukine parceli št. 749/2, v izmeri 60 m2,
k.o. 1178 – Rogatec, v lasti Občine Rogatec.

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, tako da se pri
navedeni nepremičnini izbriše zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Na dopisni seji so bili člani Občinskega sveta Občine Rogatec obenem seznanjeni z vlogo KMN
Dobovec, za zagotovitev finančne pomoči občine za stroške poti igralcev v Madrid, za namen
tekmovanja z najboljšimi evropskimi ekipami v Futsal ligi prvakov. Seznanjeni so bili s predlogom
dotacije v višini 2.500 EUR, s čimer so tudi soglašali.
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