OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 23. februarja 2016,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec
Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica
Kunstek, Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar, Mojca Šmit
• predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Maja Kampoš, višja svetovalka II
Lavra Gregorčič, višja svetovalka III
• ostali prisotni:
Snežana Prebil, Andreja Strašek, predstavnici medijev javnega obveščanja
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in po ugotovitvi,
da je občinski svet sklepčen, dal v obravnavo predlog dnevnega reda. V razpravo se ni
vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog dnevnega reda. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
DNEVNI RED
1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1.
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2015
2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z
dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
22.12.2015
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2.
obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska
univerza Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava
5. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v občini Rogatec za leto 2015
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
1. ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE
1.12.2015 IN 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE
22.12.2015
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
22.12.2015, h katerima člani sveta niso izrazili pripomb.
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G. Mikolič je dal predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2015, na
glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.12.2015
in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2015.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ROGATEC, Z DNE 1.12.2015 IN 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ROGATEC, Z DNE 22.12.2015
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 22.12.2015, h katerima člani sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
22.12.2015. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
22.12.2015.
3. PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO
2016, 1. IN 2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je uvodoma pojasnil, da smo v letu 2014 pripravili dvoletni proračun, proračun za
leto 2015 in leto 2016. Proračuna za leto 2015 nismo popravljali, saj smo ga večji del
realizirali. Kar je bilo odstopanja je občinski svet sprejel ustrezne sklepe. Za investicije v
proračunu za leto 2016 je bil zastavljen zgolj okvir. Glede na načrt razvojnih programov za 4letno obdobje je bilo tako slednje potrebno popraviti. Prilagodili smo tako vsebinski kot tudi
finančni okvir investicij, glede na možnost črpanja finančnih sredstev, bistvenih sprememb,
kar se tiče zakonsko predpisanih nalog, pa v predlogu rebalansa proračuna ni.
V nadaljevanju je izpostavil investicije, glede katerih so svetniki že dopolnjevali načrt
razvojnih programov, kar je sedaj tudi vključeno v rebalans: ukinitev nezavarovanih nivojskih
železniških prehodov, postajališče za avtodome, podjetniški inkubator, nizkoenergetski vrtec
Rogatec, pločnik Dobovec in nabava gasilskega vozila za PGD Dobovec. Prešel je na
projekte, kjer je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in dana prednost sodelovanju
obmejnih občin, zunaj je namreč razpis Intereg Slovenija – Hrvaška, na katerega bomo
kandidirali z ureditvijo Trškega jedra ter drugimi projekti, s pomočjo Zavoda za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec. Na koncu je omenil še investicijo v tribune ob nogometnem
igrišču, park ob Strmolu (projektna dokumentacija), regijski projekt kolesarske povezave ter
košarkarsko igrišče pri OŠ Rogatec.
Pri rebalansu proračuna za leto 2016 je bilo potrebno upoštevati znižano glavarino ter lastne
deleže investicij, s katerimi se prijavljamo na razpise. Prijavljamo se na vse razpise, ki so
nam na razpolago in upamo, da bomo vsaj pri nekaterih uspešni. V rebalans smo tako
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vključili predvsem zadeve, o katerih smo razpravljali na zadnjih sejah. Proračun je podrobno
pripravila ga. Gregorčič.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Božak se je strinjal, da popravki res niso veliki, da se spreminja vse kar je potrebno.
Dodatno pojasnilo je želel v zvezi z razpolaganjem z nepremičninami, in sicer kaj bo s
prostori starega TIC-a, staro železnino, funkcionalnostjo poročne dvorane v Trgu ter koliko
praznih stanovanj ima v lasti Občina Rogatec, glede na to, da so stroški tudi za prazna
stanovanja, v zvezi s projektom obvoznica Rogatec pa ga je zanimalo ali so bila pridobljena
soglasja vseh lastnikov ob Draganji. V zvezi s staro železnino je predlagal, da se malo še
počaka s prodajo, glede na to, da imamo v planu ureditev trškega jedra. Cena bi bila
posledično večja, ko bo trško jedro urejeno, saj meni, da je cena prenizka za relativno dobro
lokacijo.
G. Mikolič je pojasnil, da naj bi TIC ostal, kjer je in bi tako naj funkcioniral tudi v trgu, saj je
glede podajanja informacij boljše, da je teh več, delno pa naj bi bil ob določenih dnevih
namenjen društvu upokojencev za program »Starejši za starejše«. Poročna dvorana v Trgu
je bila potrebna, da smo lahko v skladu z zakonodajo ponudili brezplačne prostore za
poroke, sicer bi se lahko vsi zastonj poročali na gradu. Poročno dvorano v Trgu lahko
izkoristimo tudi za predstavitev oziroma prezentacije naše občine turistom. Kar se tiče
praznih stanovanj, pa jih občina trenutno nima. Stanovanja so prazna zgolj določeno
obdobje, ob izselitvi prejšnjih najemnikov in vselitvi novih, kar zaradi izpolnitve vseh
obveznosti včasih traja nekoliko predolgo, tudi 3 do 4 mesece. V lanskem letu smo naredili
kar nekaj preselitev. Glede obvoznice je pojasnil, da so na Agenciji RS za vode, v zvezi s
prestavitvijo vodotoka Draganje ter na Ministrstvu za kulturo, v zvezi s kulturno-varstvenim
režimom opravili veliko delo, saj smo jih končno uspeli prepričati, da gre lahko obvoznica pod
Strmolom. Zaenkrat se dogovarjamo kako bi obvozili ta del trga. Ker pa gre za državno
cesto, bo potrebno sporazum skleniti z Ministrstvom za infrastrukturo.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec
za leto 2016, obravnava po skrajšanem postopku. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o rebalansu proračuna Občine
Rogatec za leto 2016 po skrajšanem postopku.

……

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za
leto 2016, v 1. in 2. obravnavi. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec
za leto 2016 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 leto 2016, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2016, Letni program športa v
občini Rogatec za leto 2016) v 1. in 2. obravnavi.
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4. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JZ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA
G. Mikolič je za dodatno pojasnilo predlaganih sprememb odloka besedo predal ge. Kampoš,
ki je pojasnila, da se s predlagano spremembo dodaja nova dejavnost, ki javnemu zavodu
prinaša nova sredstva, s čimer bo omogočeno vlaganje v nekomercialne programske
dejavnosti na področju socialnega vključevanja odraslih ter medgeneracijskega sodelovanja.
Gre za to, da se javnemu zavodu omogoči kandidiranje preko razpisov Evropske unije in
resornega ministrstva. Dejavnost, ki se dodaja, se glasi »drugo socialno varstvo brez
nastanitve za starejše in invalidne osebe.«
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
ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina 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 ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina 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
ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. obravnavi.
5. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORICE
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH
G. Mikolič je uvodoma pojasnil, da smo to točko dnevnega reda obravnavali že na
decembrski seji in da jo ponavljamo, ker Občina Šmarje pri Jelšah ni podala soglasja k
imenovanju, zaradi česar je bil razpis ponovljen. Besedo je predal ge. Nunčič, kandidatki za
direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki je bila vabljena na kratko predstavitev
programa dela in razvoja ZD Šmarje pri Jelšah.
Ga. Nunčič je predstavila tako dosedanje delo in rezultate kot tudi načrte za prihodnost. Med
načrti za prihodnost je izpostavila neprestano izboljševanje zdravstva uporabnikov in
promocijo preventive, dvig zadovoljstva in kakovostnejši strokovni razvoj zaposlenih,
finančno stabilnost zavoda, zagotovitev ustreznih delovnih in tehnoloških pogojev za
zagotavljanje zdravstvenih storitev ter pridobivanje kadrov, predvsem kritičnih, to je novih
specializantov družinske medicine. Glede investicij v zdravstvene postaje, konkretneje v
zdravstveno postajo Rogatec je pojasnila, da bi bilo potrebno obnoviti kurilnico, sanitarije in
zobno ambulanto. V kolikor bo s strani organov in na svetu zavoda to potrjeno, bodo kar
nekaj sredstev namenili za ta del. Izpostavila je še, da je prioritetnega pomena na ravni
zavoda vzpostavitev sedeža dispanzerja za mentalno zdravje, v katerem se izvajajo
preventivne in kurativne psihološke in logopedske zdravstvene storitve.
G. Mikolič je odprl razpravo glede predstavljenega programa dela ge. Nunčič za novo
mandatno obdobje.
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G. Prevolšek je izpostavil slabosti logopedske obravnave v okviru zdravstva. Za otrokov
razvoj bi bilo boljše, da logopedinje vrnete nazaj v šolo, bližje otrokom.
Ga. Nunčič mu je pojasnila, da so pred dvema letoma dobili program dispanzer za mentalno
zdravje, v okvir katerega sodi tudi logopedinja. Program je predpisala država in določila, da
se zagotavlja po zdravstvenih standardih. Preventiva se tako zagotavlja preko zdravnikov, ki
izvajajo preventivo otrok. Oni so tisti, ki ocenijo ali je pri otroku potreba po dodatni obravnavi.
V Rogatcu preventivo izvaja dr. Lončarjeva. V primeru, da slednji ugotovijo potrebo po
kurativi, se ta izvede v prisotnosti staršev z logopedinjo. V smislu, da bi to storitev zagotavljali
večkrat in da bi logopedinja delala sama z otroci, ni v skladu s standardi zdravstva. Se bodo
trudili, da bodo čakalne vrste in možnosti obiska boljše, tako da si zagotovijo večje številko
logopedinj, saj je trenutno v programu le ena.
Go. Bilušić je zanimalo, zakaj v Rogatcu ni posebne čakalnice za otroke.
Ga. Nunčič je pojasnila, da velja ločitev ambulante na zdrave in bolne otroke, za pediatrične
dispanzerje. V manjših sredinah, kjer pediatričnega dispanzerja ni, so strokovne usmeritve
prilagojene in kolikor je njej znano, ni neposredne zahteve, da se ti prostori zagotavljajo.
Delo v ambulanti družinske medicine se da urediti s sistemom naročanja, tako da pride do
čim manj srečevanja zdravih in bolnih otrok.
G. Ferčeca je zanimala možnost dežurne službe v Rogaški Slatini, v popoldanskem in
nočnem času ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Ga. Nunčič je pojasnila, da si želi država popolnoma spremeniti sistem izvajanja nujne
medicinske pomoči in dežurne službe z vzpostavitvijo urgentnih centrov ter z vzpostavitvijo
satelitskih urgentnih centrov na primarni ravni. Urgentni center v Celju že dela. Skupaj z
občinami ustanoviteljicami in vsemi koncesionarji so pripravili kar nekaj pripomb na to temo,
saj novem sistemu ne bo zagotovljena tolikšna kvaliteta kot je v trenutnem sistemu. S
satelitskim urgentnim centrom, ki naj bi bil v Šmarju pri Jelšah, naj bi imeli presiromašne
ekipe in ne bi mogli zagotavljati storitev v obsegu kot se zagotavljajo sedaj. Glede na
področje, ki ga je potrebno obvladovati, so predlagali, da bi bilo v Rogaški in na Kozjanskem
zagotovljeno vsaj nujno reševalno vozilo z ustreznim kadrom. Žal mora reči, da niso bili
najbolj uspešni. Vseh šest občin, zdravstveni dom in koncesionarji, bodo morali delovati
skupaj, da si bodo pridobili tisti del državnega denarja, ki bo ohranil vsaj enako kvaliteto. Kar
se tiče pa dodatne dežurne službe, pa so vzpostavljene dežurne ambulante, žal za 6 ur, več
ne gre in okrepljena centralna dežurna služba z dvema zdravnikoma, v času od 7 ure zjutraj
do 7 ure zvečer. Da bi to lahko izvajali na dodatnih lokacijah, pa žal ni niti zdravnikov niti
denarja dovolj.
G. Božak je izpostavil preventivne programe, ob čemer ga je zanimalo ali je kakšen
preventivni program za bolezni pljučnega raka in prostato. Glede logopedske obravnave je
komentiral, da gredo standardi v naši državi v smeri slabših storitev za uporabnika in da bi se
moralo vendarle najti neko vmesno rešitev. Glede tega, da se isto kandidatko potrjuje že
drugič pa je dejal, da bi bilo primerno, da jo najprej potrdi Občina Šmarje pri Jelšah. Je pa
vesel, da so svetniki lahko slišali načrte za naprej in da so zadeve dobro zastavljene, je še
dodal.
Ga. Nunčič je glede preventivnih programov poudarila, da obstaja vnaprej določen sistem
preventivnih pregledov, znotraj katerih se iščejo dejavniki tveganja, ki so najbolj značilni za
ženske in tisti, ki so najbolj značilni za moške. Bo pridobila odgovor ali obstaja konkretna
delavnica na to temo. Glede kombinacije pri logopedskih zdravstvenih storitvah, da bi
zaposlena sama delala z otroki v vrtcu, bo nedvomno dala na strokovne organe. Kolikor je
delala na postopkih uvajanja dispanzerja, je bilo stališče zdravstvene stroke jasno in
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nedvoumno, tako počnejo tudi drugi sosednji zdravstveni domovi, Celjski, Šentjurski,
Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica.
G. Mikolič je izpostavil, da smo Zdravstveno postajo Rogatec racionalizirali s pomočjo
direktorice, da sta v objektu dva nova najemnika, in sicer samostojna podjetnica, ki opravlja
kozmetične storitve ter optik. Obnovljena je bila tudi lekarna. Kar se tiče dežurne službe na
območju Obsotelja in Kozjanskega, ki jo občine zagotavljajo kot nadstandard, zadeve zadnji
dve leti normalno tečejo. Dodal je še, da v zadnjih dveh mandatih s poslovanjem javnega
zavoda ni bilo težav kot so bile prej.
G. Mikolič se je ge. Nunčič zahvalil za predstavitev in pojasnila ter prosil predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za poročilo seje, ki jo je slednja imela
na to temo.
G. Bukšek je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na
osnovi predložene dokumentacije, sprejela sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu, da
poda soglasje k imenovanju Irene Nunčič za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah.
G. Mikolič je odprl razpravo glede predloga sklepa, v katero se ni vključil nihče od svetnikov.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog soglasja k imenovanju Irene Nunčič za direktorico
javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let. Z 12
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju Irene Nunčič, univ. dipl.
ekon. in univ. dipl. prav., stanujoče Belo 2a, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorico
javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let.
6. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJEGOVIH UČINKIH V OBČINI ROGATEC ZA LETO
2015
G. Mikolič je besedo predal ge. Lavrič.
Ga. Lavrič je pojasnila, da moramo ministrstvu, pristojnemu za energijo, vsako leto poročati o
izvajanju načrta iz lokalnega energetskega koncepta, ki smo ga sprejeli v letu 2011. V
nadaljevanju je predstavila aktivnosti v letu 2015. Izdelana je bila projektna dokumentacija
PGD za nizkoenergetski vrtec v Rogatcu ter energetske izkaznice za objekte v javni rabi
oziroma stanovanja in objekte, ki so bili predmet prodaje, kjer je bilo po zakonu to obvezno.
Na spletni strani Občine Rogatec so se občani lahko seznanili kako varčevati z energijo,
preko člankov, ki jih je pripravil energetski upravljavec na temo: »Kako učinkovito
ogrevamo«, »Sanacija ovoja stavbe«, »Zamenjava stavbnega pohištva«. Za naslednje leto
načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije PZI za nizkoenergetski vrtec v Rogatcu, še
naprej nameravamo osveščati občane o energetski varčnosti oz. ravnanju z viri ter izdelati
dodatne energetske izkaznice za objekte, ki so predmet prodaje, najema in za vse javne
objekte nad 250 m2 v lasti lok. skupnosti.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od svetnikov.
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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 njegovih učinkih v občini Rogatec za leto 2015.
7. POBUDE IN VPRAŠANJA
8. RAZNO
G. Mikolič je odprl razpravo. Nihče od članov sveta ni želel razpravljati, zato je sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 18.25 uri.
Številka: 0070-0002/2016-15
Datum: 14.4.2016
Zapisnik sestavila:
Maja Kampoš

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

7

