OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 13. aprila 2017, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Rogatec
Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Agica Kunstek, Jolanda
Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar
• 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 II
• ostali prisotni:
Andreja Strašek, predstavnica medijev javnega obveščanja
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je uvodoma pozdravil vse prisotne in pojasnil, da sta se
ga. Šmit in g. Korez opravičila. Manjkala sta tudi g. Božak in g. Ferčec, ki sta se seji pridružila
kasneje. Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je g. Mikolič dal v razpravo dnevni red. V
razpravo se ni vključil nihče od prisotnih članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog dnevnega reda. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
DNEVNI RED
1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017
2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
26.1.2017
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa
proračuna Občine Rogatec za leto 2016
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2. obravnava
5. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri
Jelšah
6. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
7. Predlog sklepa za imenovanje člana Nadzornega sveta OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
8. Pobude in vprašanja
9. Razno
1. ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 26.1.2017
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 26.1.2017, h kateremu člani sveta niso izrazili pripomb.
Pri tej točki dnevnega reda se je seje udeležil g. Božak.
G. Mikolič je dal predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
26.1.2017 na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017.
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2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 26.1.2017
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017, h kateremu člani sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 26.1.2017 na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 26.1.2017.
3. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGATEC O PREGLEDU IZKAZOV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016
Pri tej točki dnevnega reda se je seje udeležil g. Ferčec.
G. Mikolič je pozdravil g. Petra Šturbeja, predsednika Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je v
nadaljevanju podal Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov zaključnega
računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016. Ob koncu podaje poročila je g. Šturbej poudaril, da
Nadzorni odbor Občine Rogatec pri pregledu pravilnosti priprave Zaključnega računa proračuna
Občine Rogatec za leto 2016 ni ugotovil nepravilnosti, saj je Občina pri njegovi pripravi upoštevala
zahteve Zakona o javnih financah in ostalih predpisov, prav tako pa nadzorni odbor ni podal nobenih
priporočil in predlogov.
G. Mikolič je po podaji poročila predlagal prehod na naslednjo točko, s čimer so se člani občinskega
sveta strinjali, nato pa odprl razpravo glede 3. in 4. točke skupaj.
V razpravo glede Poročila Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov zaključnega
računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016 se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s Poročilom Nadzornega
odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa Občine Rogatec za leto 2016.

4. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016, 1.
IN 2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je uvodoma povzel, da so bile v lanskem letu realizirane zakonsko obvezne naloge in večji
del ostalih planiranih nalog ter v nadaljevanju izpostavil pomembnejše projekte, realizirane in tiste v
teku. Glede ceste Trlično in ukinitve dveh nezavarovanih železniških prehodov je pojasnil, da smo
imeli v proračunu, na osnovi sporazuma z Direkcijo RS za infrastrukturo, planiranih 170.000 EUR, ki
pa so bili s strani Ministrstva RS za infrastrukturo nakazani direktno izvajalcu za celotno izvedbo
gradbenih del. Dela so v zaključni fazi, predviden zaključek le-teh je konec meseca.
V proračunu smo imeli planirana finančna sredstva tudi za namen podjetniškega inkubatorja, vendar
razpis še ni bil izveden. Tretji večji projekt je bil izgradnja tribun, s katerim pa na Fundaciji za šport
nismo uspeli, zato smo nabavili montažne tribune, tako da smo navedeno, v okviru lastnega deleža,
realizirali. Realizirali smo tudi dokaj pomemben projekt nove javne razsvetljave, v skladu z normativi
glede svetlobnega onesnaževanja, na relaciji Zupanc – Gorenje ter komunalno uredili cono S5, kjer
imamo investitorje za gradbene parcele, za katere upamo, da bodo svoje namere realizirali. Izvedena
so bila dela na področju vzdrževanja lokalnih cest ter na področju oskrbe s pitno vodo in odpadnimi
vodami. Vse ostalo je bilo v mejah planiranega.
G. Mikolič je dodal, da sta zaključni račun v določenem segmentu pregledala tudi revizijska družba
Munera, računovodenje, poslovno svetovanje d.o.o. in Nadzorni odbor Občine Rogatec.
V razpravo glede Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016 se ni vključil nihče od
članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016
obravnava po skrajšanem postopku. Z 8 glasovi ZA in O PROTI je bil sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto
2016 po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016 v 1. in 2.
obravnavi. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016
v 1. in 2. obravnavi.

5. PREDLOG
SKLEPA
O
SOGLASJU
K
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH

IMENOVANJU

DIREKTORICE

G. Mikolič je pozdravil go. Jasno Žerak, kandidatko za direktorico Zdravstvenega doma Šmarje
pri Jelšah, ki je v nadaljevanju predstavila svoj program dela za vodenje javnega zavoda
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Pri tem je izpostavila, da so pacienti prva skrb javnega
zavoda, zato si vizijo zavoda predstavlja v maksimalnem zagotavljanju kakovostnih storitev za
paciente, maksimalnem spoštovanju posameznika, zaposlenega v zavodu, profesionalnih in
korektnih odnosih, maksimalni usmerjenosti v širše okolje, sodelovanju pri programih, ki bodo
prinašali v naše okolje novosti in izboljšanje ravni življenjskega sloga prebivalcev vseh šestih
občin ustanoviteljic. V okviru strategije razvoja pa je poudarila izvajanje zdravstvenega varstva na
primarni ravni, ki mora temeljiti na dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov. To pomeni
ohranjanje ter posodobitev dosedanjih lokacij, daljšanje časovnih dostopnosti, ambiciozen načrt
kadrov ter pridobivanje dodatnih programov, predvsem na področju ortopedije, dermatologije,
zobozdravstva, pediatričnih ambulant, preventiva na programih za mentalno zdravje ljudi.
G. Mikolič je odprl razpravo.
Ga. Bilušić je zanimalo ali kandidatka razmišlja o ponovni uvedbi 24-urnega dežurstva v Rogaški
Slatini. Ga. Žerak je pojasnila, da dežurstva ob sobotah, nedeljah in praznikih država ne financira,
to zagotavljajo občine kot nadstandard. V kolikor so občine pripravljene sofinancirati 24-urno
dežurstvo v Rogaški Slatini oziroma za to pobudo najdejo denar, ne vidi razloga, da se le-to ne
uvede.
Na vprašanje g. Božaka katera bo njena prva poteza na novem delovnem mestu, je kandidatka
odgovorila, da bo med prvimi potezami usmerjenost na pacienta, kolektiv in širšo javnost. Prvo
investicijo si želi v obnovo informacijskega sistema, saj nobenega programa na osnovi preventive
ni možno izvesti, če ne deluje spletno mesto. Nato pa korak po korak z investicijami. Glede
odnosa do alkohola na delovnem mestu, katerega je ravno tako izpostavil g. Božak, pa je
pojasnila, da mora biti stopnja tolerance do alkohola v vsaki organizaciji ničelna, kar pa ne
pomeni, da težav ni. Pri tem je izpostavila ustrezno strokovno ukrepanje v primeru tovrstnih
težav.
Go. Kunstek je v zvezi s problematiko zobozdravstva v Rogatcu, glede na dejstvo, da je slišati, da
je zobozdravnica dala odpoved, čakalna doba v Rogatcu pa je pol leta in več, zanimalo, kaj
kandidatka misli narediti na tem področju. Nadalje pa jo je zanimalo tudi, kaj namerava storiti
glede PČ, to je glede storitev za bolnike, ki imajo težave s strjevanjem krvi. Te storitve se namreč
selijo v zdravstveni dom, sedaj pa so jih opravljali kardiologi v zdravilišču Rogaška. Na
kandidatko je apelirala, da je zelo pomembno, da imajo te storitve tovrstni pacienti, ki so pretežno
starejši ljudje, bližje, kot pa v Šmarju pri Jelšah.
Ga. Žerak je v zvezi z zobozdravstvom v Rogatcu izjavila, da si želi stabilnosti v zdravstvu in da
so zdravstveni delavci na voljo dolgoročno. Na Zavodu RS za zaposlovanje je preverila, da je
trenutno 21 zobozdravnikov na zavodu in dodala, da se lahko za nedoločen čas zaposli tudi tujca
iz EU. Glede zagotavljanja storitev pacientom s težavami s strjevanjem krvi pa je pojasnila, da je
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tim možno razdeliti, tako da se po določenih dnevih zagotovi v Šmarju pri Jelšah, določenih v
Rogaški Slatini in določenih v Rogatcu. Pri tem je izpostavila, da zelo rada dela na organizaciji in
je vedno pripravljena poiskati rešitev.
Ga. Kitak je izpostavila svojo težavno izkušnjo v zvezi z izbiro zobozdravnika za sina v Rogatcu.
V nadaljevanju pa je dodala, da bi bilo, glede na dejstvo, da je v Rogaški Slatini ogromno
starejših gostov, ki so potrebni nujne pomoči, zdravniki pa obvladajo pretežno angleški jezik,
smiselno zahtevati tudi znanje nemškega ali italijanskega jezika.
V zvezi s slednjim je ga. Žerak pojasnila, da je tovrstno izobraževanje samoiniciativno ter da je v
tej smeri možno vzpostaviti sodelovanje z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.
G. Prevolšek je dejal, da je vizija kandidatke realno zastavljena, predvsem pa mu je všeč
poglavje o novih zaposlitvah, kar pa očitno ne bo čisto enostavno realizirati. Med drugim je
izpostavil tudi dejstvo, da je potrebno vse skupaj, tudi reševalno službo, približati občanom.
G. Roškarju se je predstavitev kandidatke zdela vredu. Kandidatki pa je predlagal, da bi bila
njena prva naloga rešitev problematike zobozdravstva v Rogatcu.
Na podan predlog je ga. Žerak odgovorila, da je kadrovska problematika vedno na prvem mestu,
sicer se izgublja denar.
G. Mikolič je dodal, da je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah eden najpomembnejših zavodov na
območju vseh šestih občin. Tisti, ki ta zavod vodi, ima pomembne in odgovorne naloge. V zvezi s
problematiko zobozdravstva v Rogatcu je pojasnil, da je težava glede zobozdravnice, ki je bila v
Rogatcu tri leta, kompleksne narave. V zadnjih dneh smo se trudili rešiti situacijo, tako da bi čim
prej dobili zobozdravnika, ki bi v Rogatcu tudi ostal.
G. Mikolič je besedo predal še g. Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je pojasnil, da je komisija, glede na prejeto vlogo Sveta zavoda Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah in le-tej predloženo dokumentacijo, soglasno sprejela sklep, s katerim predlaga
Občinskemu svetu Občine Rogatec da izda soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved.,
roj. 11.9.1969, stanujoče Vegova ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico Zdravstvenega
doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let.
G. Mikolič je dal predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je
bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved.,
roj. 11.9.1969, stanujoče Vegova ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let.
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA VIZ III. OŠ ROGAŠKA
SLATINA
G. Mikolič je besedo predal g. Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je pojasnil, da je komisija obravnavala prejeti predlog za članico sveta zavoda in
predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da v Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, kot
predstavnico Občine Rogatec in Občine Šmarje pri Jelšah, imenuje Barbaro Korez, stanujočo
Tlake 58a, 3252 Rogatec, za mandatno obdobje štirih let.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, kot predstavnico
Občine Rogatec in Občine Šmarje pri Jelšah, imenuje Barbaro Korez, stanujočo Tlake 58a,
3252 Rogatec, za mandatno obdobje štirih let.
7. PREDLOG SKLEPA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA SVETA OKP ROGAŠKA
SLATINA, D.O.O.
G. Mikolič je besedo predal g. Bukšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je pojasnil, da komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da Skupščini
OKP Rogaška Slatina d.o.o. predlaga, da v Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot
predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Viktorja Božaka, stanujočega
Lerchingerjeva ulica 6, 3252 Rogatec, za mandatno obdobje štirih let.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog sklepa za imenovanje na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec predlaga Skupščini OKP Rogaška Slatina d.o.o., da v
Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice Občine
Rogatec, imenuje Viktorja Božaka, stanujočega Lerchingerjeva ulica 6, 3252 Rogatec, za
mandatno obdobje štirih let.
8. POBUDE IN VPRAŠANJA
9. RAZNO
Na vprašanje ge. Kunstek, kdo skrbi za vežico v Rogatcu, saj inventar v kuhinji ni več dostojen, je
odgovoril g. Mikolič, ki je pojasnil, da je kuhinjo opremila občina pred desetimi leti in jo bomo
vsekakor tudi sedaj morali mi.
G. Prevolšek je dodal, da bi bila potrebna celovita rešitev te zgodbe in objekt narediti primeren
času, kot je npr. Podlehnik.
G. Mikolič je pojasnil, da je, kar se pokopališča tiče, težava ta, da pred leti, ko je bilo lažje
pridobiti sredstva, lastniki zemljišč niso soglašali, sedaj pa, ko bi slednji soglašali, denarja ni voljo.
Sicer imamo izdelane idejne zasnove glede celotne ureditve. Potrebovali bi cca. 200.000 –
300.000 evrov.
G. Božak je na svetnike apeliral, da v kolikor bodo potrebovali kakršnokoli informacijo glede
javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., da se lahko obrnejo nanj. V tej zvezi se je oglasila
ga. Bilušić, ki bi želela pojasnilo glede čipiranja zabojnikov za smeti in glede čiščenja le-teh.
Slednje naj bi čistili enkrat letno, vendar jih po njenem mnenju ne.
G. Mikolič je še pojasnil, da bo na naslednji seji predstavljen projekt vrtec oziroma kako naprej,
glede na to, da razpis še ni zaključen. Ob koncu je vsem zaželel lepe praznike.
Seja je bila končana ob 18.05 uri.
Številka: 0070-0005/2017-11/1
Datum: 29.6.2017
Zapisnik sestavila:
Maja Kampoš
višja svetovalka II

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