OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 7. marca 2019, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Rogatec
Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Viljem
Prevolšek, Mojca Šmit, Andrej Turk, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric
• predstavniki občinske uprave Rogatec:
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave Občine Rogatec
Katja Mlaker, višja svetovalka I
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Lavra Gregorčič, višja svetovalka II
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• ostali prisotni:
Vlado Pušaver, predsednik Sveta KS Donačka Gora
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja
Podžupanja Občine Rogatec, ga. Mojca Šmit, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, pojasnila,
da bo zaradi odsotnosti župana, g. Martina Mikoliča, današnjo sejo vodila ona.
Po ugotovitvi, da so prisotni vsi člani občinskega sveta, ter da je občinski svet sklepčen, je
pojasnila, da so člani sveta na mizo pred sejo prejeli dodatno gradivo, in sicer pojasnilo glede
zakonitosti prekinitve 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, imenovanje člana sveta
zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina in obrazec glede privolitve članov občinskega sveta za
obdelavo osebnih podatkov.
Nato je ga. Šmit dala v obravnavo predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec ter odprla razpravo.
G. Fredi Ferčec je predlagal spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda, in sicer,
da se Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec, ki je
predlagan kot 5. točka dnevnega reda, obravnava pred 2. obravnavo Predloga Odloka o
proračunu Občine Rogatec za leto 2019, ki je predviden za obravnavo pod 3. točko dnevnega
reda. G. Ferčecu se je namreč porajalo vprašanje, kaj storiti v primeru, če, po že sprejetem
proračunu, predlagana višina cene vrtca ne bo potrjena, slednja pa je v predlogu proračuna že
upoštevana.
Ga. Mojca Šmit je pojasnila, da se, glede na dejstvo, da se na današnji seji Predlog Odloka o
proračunu Občine Rogatec za leto 2019 obravnava v 2. obravnavi, ter da v predpisanem roku ni
bilo k predlogu proračuna vloženih amandmajev, podani predlog g. Ferčeca ne more upoštevati,
tako da se glasuje o dnevnem redu, poslanem članom občinskega sveta z vabilom za 3. redno
sejo Občinskega sveta Občine Rogatec.
Ga. Mojca Šmit je dala predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec
na glasovanje. Z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED
1. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 5.2.2019

1

2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne
5.2.2019
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019, 2. obravnava
4. Predlog sklepa o potrditvi Lokalnega programa kulture Občine Rogatec za obdobje
2019-2022
5. Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec
6. Predlog sklepa o imenovanju članov občasnega delovnega telesa Občinskega sveta
Občine Rogatec – Odbora za mlade
7. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec
8. Predlog sklepa o uskladitvi meje Občine Rogatec z Občino Rogaška Slatina
9. Pobude in vprašanja
10. Razno
Pred nadaljevanjem seje je ga. Mojca Šmit prosila g. Viljema Prevolška, da se je v nadaljevanju,
pri obravnavi točk dnevnega reda, ki se tičejo VIZ OŠ Rogatec, zaradi nasprotja interesov
(ravnatelj VIZ OŠ Rogatec – član občinskega sveta) vzdrži razprave in glasovanja.
1. ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 5.2.2019
Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec z dne 5.2.2019 ter odprla razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
Ga. Mojca Šmit je dala predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
5.2.2019, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 5.2.2019.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC Z DNE 5.2.2019
Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 2. redne seje
Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 5.2.2019 ter odprla razpravo, v katero se ni vključil
nihče od članov sveta.
Ga. Mojca Šmit je dala predlog poročila o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec, z dne 5.2.2019, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z
dne 5.2.2019.
3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019, 2.
OBRAVNAVA
Ga. Mojca Šmit je dala v 2. obravnavo predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019.
Besedo je predala ge. Lavri Gregorčič, ki je pojasnila spremembe, ki so bile vnesene v
obravnavani predlog proračuna glede na 1. obravnavo predloga proračuna. Prihodkovna stran se
je povečala za 144.938,53 evrov, in sicer smo večji del teh sredstev planirali kot prejeta sredstva
iz državnega proračuna za sanacijo plazu Gobec Donačka Gora, 3.000,00 evrov pa za nabavo
polnilne postaje za električna vozila. Glede na to, da bi bilo smotrno zraven traktorja nabaviti še
določeno opremo kot priključke za vzdrževanje javnih površin, smo za 13.000,00 evrov povečali
kredit za nabavo slednjih. Glede na navedene spremembe na prihodkovni strani so se povečali
2

tudi odhodki in sicer v skupni višini 157.953,53 evrov. Največjo postavko predstavlja sanacija
plazu Gobec Donačka Gora. Ker mora občina za odpravo posledic naravnih nesreč zagotoviti
finančne vire na postavki Rezerve za plačilo projektne dokumentacije in poplačilo davka, je prišlo
tudi na tem kontu do povečanja višine finančnih sredstev. Del teh sredstev smo prenesli s
postavke Zimska služba (vse tri krajevne skupnosti), glede na letošnjo milejšo zimo. Na področju
občinske uprave smo zmanjšali sredstva za plače zaposlenih, ker so bila, zaradi napake, v 1.
obravnavi predloga proračuna navedena previsoka sredstva. Nadalje smo na tem področju
povečali sredstva za nakup traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin ter za polnilnico za
električna vozila. Na novo smo vnesli finančna sredstva za regijsko štipendijsko shemo ter za
pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred. Do manjših sprememb je prišlo tudi na nekaterih
drugih postavkah.
Ga. Mojca Šmit je pojasnila, da pri današnji 2. obravnavi predloga Odloka o proračunu Občine
Rogatec za leto 2019, glede na to, da k slednjemu ni bilo vloženih amandmajev, ni razprave,
imajo pa člani občinskega sveta možnost obrazložitve svojega glasu. Nato je ga. Šmit članom
občinskega sveta predala besedo, v kolikor želi kdo od njih obrazložiti svoj glas.
G. Fredi Ferčec je povedal, da bo glasoval proti predlogu proračuna, in sicer iz več razlogov.
Dejal je, da je predloženi predlog proračuna kopija prejšnjega proračuna, razen kar se tiče
kulture. Predlog proračuna ne vsebuje nobenih načrtov za gospodarstvo, šport, turizem, v njem
tudi ni upoštevan podani predlog glede obnove Gornjega gradu Rogatec, skratka, po besedah g.
Ferčeca predlog proračuna ne zajema nobenih dolgoročnih planov, ampak je omejen le na en
mandat. Glede na to, da je bilo doslej v turizem vloženih veliko finančnih sredstev, vlaganja pa so
predvidena tudi v prihodnje, se sprašuje, koliko denarja dobimo iz tega naslova nazaj. Prav tako
je menil, da je razvoj turizma usmerjen nekako na območje med dvorcem Strmol in muzejem na
prostem, medtem ko smo v tem pogledu »izpustili« Donačko goro ter sam trg Rogatec. Pogreša
tudi pripravo predloga odloka o turistični taksi, zanimalo pa ga je tudi glede ureditve razmerij oz.
statusa glede upravljanja Konjeniškega centra Strmol Rogatec, v katerega je bilo lansko leto
vloženih 90.000,00 evrov.
Ga. Brigita Vodušek je dejala, da bo glasovala proti predlogu proračuna, v nadaljevanju pa je
pojasnila razloge za to. Povedala je, da sta od njenih podanih predlogov in pobud v predloženem
predlogu proračuna upoštevana le predloga glede sanacije cestišč oz. bankin ter glede izgradnje
polnilnice za električna vozila. Nikjer v proračunu pa ni zasledila upoštevanja ostalih predlogov,
saj v proračunu ni predvidenih nagrad za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, vrtov, za okrasitev
krožišča z umetninami domačih umetnikov, za gospodarstvo ni načrtovanih nobenih sredstev,
tudi glede izgradnje vrtca so se ustavile vse aktivnosti, kar je zanjo povsem nesprejemljivo, glede
predloga sprememb pri javnih delih pa je njena pobuda upoštevana v dveh delih.
G. Viktor Božak je dejal, da bo glasoval za predlog proračuna, saj je le-ta pripravljen v skladu s
potrebami občanov. Poudaril je, da so želje sicer eno, dejanske možnosti pa drugo. Po njegovem
mnenju bi bilo v prihodnje vsekakor potrebno razmišljati o izgradnji doma za ostarele, o zaključku
izvedbe vsebin v športnem parku, o izgradnji gasilskega doma v Rogatcu itd. Glede na to, da ima
občinski svet štiriletni mandat, so v proračunu, kar se tiče investicij, določene prioritete, prav pa
je, da so člani občinskega sveta podali svoje predloge, za katere upa, da jih bo v prihodnje
možno upoštevati.
Ga. Mojca Šmit je dala na glasovanje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 v
2. obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine
Rogatec 2019, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2019, Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za
leto 2019, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2019, Letni program športa v Občini
Rogatec za leto 2019). Z 9 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 v
2. obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine
Rogatec 2019, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2019, Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih
cest za leto 2019, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2019, Letni program
športa v Občini Rogatec za leto 2019).
Ga. Mojca Šmit je dala na glasovanje predlog, da dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, za nepremičnine pod vrednostjo 20.000,00 EUR,
sprejme župan. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, za
nepremičnine pod vrednostjo 20.000,00 EUR, sprejme župan.
4. PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI LOKALNEGA PROGRAMA KULTURE OBČINE
ROGATEC ZA OBDOBJE 2019-2022
Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog Lokalnega programa kulture Občine Rogatec za
obdobje 2019 – 2022, ter v nadaljevanju pojasnila, da vsebina slednjega zajema naloge Občine
Rogatec na področju kulture, stanje na področju kulture z opredelitvijo ciljev, v okviru katerega so
navedene vse ljubiteljske kulturne dejavnosti, javni zavodi na področju kulture, kulturna dediščina
in infrastruktura, muzejske zbirke in prireditve na območju občine Rogatec, nenazadnje pa
program zajema tudi cilje Občine Rogatec na področju kulture ter proračunsko financiranje
kulturnih dejavnosti. Ga. Mojca Šmit je poudarila, da se potreba po sprejetju Lokalnega programa
kulture Občine Rogatec kaže že dalj časa, nato pa odprla razpravo.
G. Fredi Ferčec je dejal, da pozdravlja vsebino predmetnega lokalnega programa kulture Občine
Rogatec, hkrati pa je menil, da bi bilo potrebno podobne programe pripraviti tudi za ostala
področja, kot so šport, turizem, gospodarstvo itd, zato je apeliral na pristojne, da se to uredi. G.
Ferčec je dejal, da se vidi, da so zaposleni na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec z
imenovanjem ge. Mojce Šmit za podžupanjo dobili dobro podaljšano roko, prosil pa je tudi, ali je
možno dobiti v vednost zapisnik sestanka, na katerem so se na povabilo podžupanje v januarju
sestali predstavniki društev in predsedniki krajevnih skupnosti.
Ga. Mojca Šmit je dejala, da bo omenjeni zapisnik članom občinskega sveta posredovala preko
elektronske pošte.
Ga. Mojca Šmit je dala vsebino Lokalnega programa kulture Občine Rogatec za obdobje 2019 –
2022 na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z vsebino Lokalnega programa kulture
Občine Rogatec za obdobje 2019 – 2022 in ga potrdi.
5. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V
OBČINI ROGATEC
Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Rogatec, nato pa pojasnila, da je VIZ OŠ Rogatec Občini Rogatec poslal predlog za
povišanje cen posameznih programov predšolske vzgoje v višini od pribl. 12 do 20 %. Predmetni
predlog povišanja cen je na svoji seji, dne 18.2.2019, obravnaval Odbor za negospodarstvo ter
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javne službe družbenih dejavnosti, in prisotne članice so, po obravnavi predloga ter predhodnem
posvetu in v dogovoru z vodjo VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, sprejele predlog, da se cene
programov predšolske vzgoje povečajo za 10 %. Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti tako predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da predlagani sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec potrdi.
Ga. Šmit je besedo predala ge. Agati Tepeš, ki je dodatno pojasnila, da je bil v prvotnem
predlogu VIZ OŠ Rogatec o povišanju cen programov predšolske vzgoje upoštevan še predviden
dvig plač v prihodnjem novembru.
Ga. Mojca Šmit je odprla razpravo.
G. Fredi Ferčec je dejal, da bo glasoval proti obravnavanemu predlogu. Izrazil je začudenje, da je
VIZ OŠ Rogatec podal predlog enormnega povišanja cen programov vrtca, izračunan na
decimalke natančno, medtem ko je Občina Rogatec predlagala kar »na okroglo« 10 % povišanje
cen. V nadaljevanju je g. Ferčec omenil možnost koriščenja notranjih rezerv v zavodu (kuhinja),
izpostavil pa je tudi problematiko likvidnostnih težav zavoda ter izrazil zaskrbljenost, kje bomo
vzeli sredstva za odpravo le-teh.
Ga. Mojca Šmit je ponovno pojasnila, da je bilo, po predhodnem usklajevanju z vodjo VIZ OŠ
Rogatec, Enota Vrtec, izoblikovano mnenje oz. predlog, da je najbolj smotrno, da se cena
programov predšolske vzgoje za vse starostne skupine poveča za 10 %, nato pa besedo predala
ge. Agati Tepeš, ki je v nadaljevanju pojasnila podrobnosti v zvezi z oblikovanjem predloga
povišanja cen programov predšolske vzgoje ter okoliščinami v zvezi s tem, ob koncu pa dodala,
da je vse navedeno podrobno pojasnjeno tudi v zapisniku Odbora za negospodarstvo ter javne
službe družbenih dejavnosti, priloženem v gradivu za sejo k tej točki dnevnega reda.
Ga. Mojca Šmit je dala predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini
Rogatec na glasovanje. Z 10 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil v prisotnosti 12 članov sveta
sprejet naslednji
SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec
1.
V Občini Rogatec se določijo cene posameznih programov predšolske vzgoje ter znašajo
za
CELODNEVNE PROGRAME v trajanju 6 do 9 ur
- oddelkov I. starostnega obdobja (starost otrok 1-3 let) ……………………….487,06 EUR,
- oddelkov II. starostnega obdobja (starost otrok 4-5,6 let)….……..……..……396,68 EUR,
- kombiniranih oddelkov……………………...…….……….…………..……..…….420,11 EUR.
2.
Ta sklep se uporablja od 11.3.2019.
3.
Ta sklep se skupaj z novo lestvico cen po plačilnih razredih objavi na oglasni deski
osnovne šole in vrtca.
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6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV OBČASNEGA DELOVNEGA TELESA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC – ODBORA ZA MLADE
Ga. Mojca Šmit je besedo predala g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je povedal, da komisija, ki je predlog za imenovanje članov
Odbora za mlade oblikovala na svoji 2. seji, dne 26.2.2019, predlaga Občinskemu svetu Občine
Rogatec, da se v Odbor za mlade za mandatno obdobje 2018 -2022 imenujejo: Mojca Šmit, kot
predsednica, ter člani Vili Bukšek, Brigita Vodušek, Anamarija Tepeš in Mateja Ozvaldič.
Ga. Šmit je odprla razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
Ga. Šmit je dala na glasovanje predlog, da se v Odbor za mlade za mandatno obdobje 2018 2022 imenujejo: Mojca Šmit, Vili Bukšek, Brigita Vodušek, Anamarija Tepeš in Mateja Ozvaldič. Z
12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
V Odbor za mlade se za mandatno obdobje 2018 – 2022 imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.

Mojca Šmit
Vili Bukšek
Brigita Vodušek
Anamarija Tepeš
Mateja Ozvaldič

Tlake 59, Rogatec
Žahenberška cesta 1, Rogatec
Žahenberc 40a, Rogatec
Pot k ribniku 15
Vinska pot 5

predsednica
član
članica
članica
članica

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA SVETA ZAVODA VIZ
OŠ ROGATEC
Ga. Mojca Šmit je besedo predala g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pojasnil, da je VIZ OŠ Rogatec zaradi odstopa
dosedanjega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, imenovanega s strani ustanoviteljice, Občine
Rogatec, slednjo pozval k imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je predmetni predlog obravnavala na
svoji 2. seji, predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot
nadomestnega člana za preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Antona Šturbeja, stan. Ceste
73, 3252 Rogatec.
Ga. Šmit je odprla razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
Ga. Mojca Šmit je dala na glasovanje predlog, da se v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot
nadomestnega člana za preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Antona Šturbeja, stan. Ceste
73, 3252 Rogatec. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti 12 članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot nadomestnega člana za
preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Antona Šturbeja, stan. Ceste 73, 3252 Rogatec.
8. PREDLOG SKLEPA O USKLADITVI MEJE OBČINE ROGATEC Z OBČINO ROGAŠKA
SLATINA
Ga. Mojca Šmit je besedo predala ge. Nataši Lavrič, ki v nadaljevanju pojasnila problematiko
glede poteka meje med dvema sosednjima občinama na določenem območju, ki se pojavlja v
marsikaterih občinah v Sloveniji, saj obstoječi podatki o mejah občin v registru prostorskih enot in
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podatki o pripadnosti parcel posamezni občini, vodeni v zemljiškem katastru, niso skladni. Zaradi
navedenega je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin določil
poseben enkraten postopek uskladitve podatkov o mejah občin v obeh evidencah, torej
usklajenega poteka mej občin z mejami parcel v zemljiškem katastru. Manjša odstopanja so se
pojavila tudi na meji med občino Rogatec in občino Rogaška Slatina in strokovni službi obeh
občin sta po pregledu pridobljenih podatkov Geodetske uprave RS ugotovili, da je predmet
usklajevanj parcela št. 397, k.o. 1172-Strmec, ki se po predlogu Geodetske uprave RS nahaja na
območju občine Rogatec, v prostorskih aktih pa je zajeta v občini Rogaška Slatina. Predlog
poteka meje se popravi tako, da je osnova za mejo med občinama meja med katastrskima
občinama 1172-Strmec in 1173-Tlake. Ga. Nataša Lavrič je dejala, da je v skladu z navedenim
pripravljena tudi vsebina sklepa, ki je predložena v obravnavo ter sprejem občinskemu svetu.
Ga. Šmit je odprla razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
Ga. Mojca Šmit je dala predlog sklepa o uskladitvi meje Občine Rogatec z Občino Rogaška
Slatina na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o uskladitvi meje Občine Rogatec z Občino Rogaška Slatina
1. člen
S tem sklepom se spremeni predlagana meja med občinama Rogatec in Rogaška Slatina
tako, da se parcela št. 397, k.o. 1172-Strmec prenese iz območja občine Rogatec v
območje Občine Rogaška Slatina.
2. člen
Sprememba občinske meje je prikazana v obrazcu 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 106107-1 z
dne 15.2.2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
9. POBUDE IN VPRAŠANJA
V zvezi z vprašanjem ge. Brigite Vodušek, ali ima Občina Rogatec v lasti, kot nepremičnine, tudi
kaj gozdov, je ga. Nataša Lavrič pojasnila, da smo, kolikor ve, vse gozdove, ki jih je občina
dobila, tudi prodali, bomo pa zadeve v zvezi s tem še preverili.
V nadaljevanju je ga. Vodušek predlagala, da se takoj prične z aktivnosti za izvedbo pustovanja v
naslednjem letu, saj se nikakor ne more sprijazniti z dejstvom, da se v občini Rogatec v času
pusta nič ne dogaja. Predlagala je, da se že danes sprejme sklep o imenovanju organizacijskega
odbora za izvedbo pustovanja naslednje leto, da se pustovanje (s sodelovanjem otrok) vključi v
letni načrt VIZ OŠ Rogatec ter letni načrt Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Ga.
Vodušek je menila, da je bila s tem, ko v občini že toliko let nimamo pustovanja, narejena velika
škoda, ki jo bo težko popraviti. Predlagala je, da se društvom sodelovanje v pustovanju postavi
kot pogoj za pridobitev finančnih sredstev iz proračuna Občine Rogatec.
Enakega mnenja kot ga. Vodušek je bil tudi g. Izidor Kitak, ki je menil, da bi bilo prav, da
organizacijo pustovanja prevzame Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec s partnerji, npr. s
Krajevno skupnostjo Rogatec, pravega pustovanja pa po njegovem mnenju ne more biti brez
sodelovanja društev in brez otrok VIZ OŠ Rogatec. Slednji se pustovanja še posebej veselijo in si
ga želijo, saj je za otroka preobrazba v pustno šemo posebno doživetje.
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Ga. Mojca Šmit je povedala, da je bilo o izvedbi pustovanja v občini Rogatec v prihodnje govora
tudi že na januarskem sestanku, na katerem so bili prisotni predstavniki društev in klubov,
predsedniki krajevnih skupnosti ter predstavniki VIZ OŠ Rogatec, Zavoda za kulturo, turizem in
razvoj Rogatec ter Občine Rogatec. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bi izvedbo pustovanja,
glede organizacije, oblike in poteka katerega se bomo še dogovorili, prevzela Krajevna skupnost
Rogatec, v pustovanju pa bi sodelovali člani društev in klubov. Vsi pa si predvsem želimo, da bi v
pustovanju sodelovali tudi otroci, to pa si želijo tudi oni sami, je poudarila ga. Šmit, zato je k
besedi povabila prisotnega g. Viljema Prevolška, ravnatelja VIZ OŠ Rogatec, da pove svoje
mnenje glede možnosti sodelovanja osnovnošolskih otrok v pustovanju naslednje leto. Ob koncu
je ga. Šmit poudarila, da moramo gojiti odnos do naše tovrstne dediščine, ter obljubila, da se bo
sama trudila v tej smeri, seveda pa pričakuje tudi pomoč in sodelovanje ostalih.
G. Viljem Prevolšek je dejal, da lahko konkreten odgovor na zastavljeno vprašanje glede
sodelovanja otrok v pustovanju poda le na osnovi podrobnih podatkov o konceptu izvedbe
pustovanja, katerega oblika mora biti seveda takšna, da je primerna za sodelovanje otrok (npr.
sodelovanje otrok na pustovanju z dogajanjem na tovornjakih po njegovem mnenju ni primerno),
zatorej pričakuje čim prejšnje imenovanje organizacijskega odbora za izvedbo pustovanja ter
določitev podrobnih pravil oz. koncepta za izvedbo same prireditve.
G. Vili Bukšek se je strinjal s predlogom, da Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v
prihodnje prevzame izvedbo pustovanja v občini Rogatec v organizacijskem smislu, zato bodo na
zavodu v roku enega meseca pripravili koncept pustovanja, v zvezi s tem pa je dodal, da bi
moralo biti po njegovem mnenju sodelovanje posameznih društev v pustovanju na prostovoljni
bazi. G. Bukšek je omenil tudi, da zavod že nekaj let na pustni torek v dopoldanskem času
organizira pustovanje v grajski pristavi za predšolske otroke, kar se je izkazalo za zelo pozitivno.
Tudi g. Fredi Ferčec se je strinjal s predlogom, da že danes pričnemo z aktivnostmi za izvedbo
pustovanja v naslednjem letu. Na osnovi lastnih izkušenj je zatrdil, da je organizacija pustovanja
velik zalogaj, nato pa v nadaljevanju, za primerjavo, navedel izzive, s katerimi se je organizacijski
odbor, katerega dolgoletni član je bil tudi sam, spopadal pri izvedbi tradicionalnih pustovanj v
Rogatcu v preteklosti, po katerih smo bili znani daleč naokoli. G. Ferčec je podal tudi pobudo o
imenovanju komisije za ocenjevanje urejenosti objektov v občini ter njihove okolice, ki se je
nanašala predvsem na Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Poudaril je, da bo, glede na
to, da dajemo v občini velik poudarek razvoju turizma, na ta način naše okolje lepše in bolj
urejeno, pa tudi občani bodo imeli dodatno motivacijo za urejanje svojih domov ter okolice.
Ga. Mojca Šmit je povzela, da bo Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec pripravil koncept
izvedbe pustovanja v občini Rogatec v prihodnjem letu, tako da bo pripravljen za obravnavo na
naslednji seji občinskega sveta. Kar pa se predloga glede ocenjevanja objektov in okolice tiče, pa
so mnenja deljena, saj so to osebne zadeve vsakega posameznika in marsikdo se s
fotografiranjem ter ocenjevanjem svoje hiše ne strinja. Mogoče bi se ocenjevanje uvedlo na
nivoju zaselkov oz. vasi, ne pa za posamezne stanovanjske objekte.
G. Izidor Kitak je poudaril, da je veliko ljudi, ki pridejo od drugod, pozitivno presenečenih ter
navdušenih nad lepoto naših krajev. Predlagal je, da se sprejme strategija glede Donačke gore
kot zanimive turistične destinacije, v sklopu katere bi bilo potrebno poskrbeti tudi za zaščito in
varovanje naravnega okolja. G. Kitak se je strinjal s predlogom o ocenjevanju hiš - kdor tega ne
želi, pač ne bi sodeloval, strinjal pa se je tudi s predlogom o ocenjevanju urejenosti vasi. Po
zgledu na že ustaljeno prakso v občini Rogaška Slatina, je podal pobudo, da bi tudi Občina
Rogatec svojim občanom omogočila popust pri nakupu balkonskih rož in jih s tem vzpodbudila k
lepši urejenosti njihovih domov.
G. Viljem Prevolšek je, v razmislek, predlagal morebitno sodelovanje na mednarodnem
tekmovanju Entente florale, ki je odmevno navzven, in v sklopu katerega urejenost kraja
ocenjujejo zunanji ocenjevalci.
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Ga. Mojca Šmit se je sodelujočim v razpravi zahvalila za dobronamerne pobude. Predlagala je,
da izvedbo predloga glede ocenjevanja objektov in okolice prouči Zavod za kulturo turizem in
razvoj Rogatec, v zvezi s čemer je g. Vili Bukšek dejal, da je zavod pripravljen sodelovati tudi pri
tem projektu, vsekakor pa bo za ocenjevanje potrebno imenovati komisijo, ki bo ocenjevanje
izvedla. Ga. Šmit je predlagala, da Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec pripravi koncept
izvedbe ocenjevanja stavb in okolice, ki se nato članom občinskega sveta predstavi na naslednji
seji občinskega sveta.

10. RAZNO
Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog o pomoči staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ
OŠ Rogatec in sicer o izplačilu enkratne finančne pomoči v višini 100 evrov staršem, ki vpišejo
otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec ter staršem otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Rogatec in svojega otroka na podlagi odločbe vpišejo v prvi razred drugega
vzgojno izobraževalnega zavoda ter zaprosijo za finančno pomoč z ustreznimi dokazili.
Ga. Šmit je odprla razpravo, v kateri je bilo v zvezi z vprašanjem g. Viljema Prevolška pojasnjeno,
da so do navedene pomoči upravičeni starši vseh otrok ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ
Rogatec, kot tudi starši otrok s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v Občini Rogatec, ki na
podlagi odločbe vpišejo svojega otroka v prvi razred drugega vzgojno izobraževalnega zavoda.
Ga. Mojca Šmit je dala predlog sklepa o pomoči staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ
Rogatec na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o pomoči staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec
1.
Staršem, ki vpišejo otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec ter staršem otrok s posebnimi
potrebami, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec in svojega otroka na podlagi
odločbe vpišejo v prvi razred drugega vzgojno izobraževalnega zavoda ter zaprosijo za
finančno pomoč z ustreznimi dokazili, se na podlagi odločbe občinske uprave izplača
enkratna finančna pomoč v višini 100 evrov.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Rogatec, uporablja
pa se od 2.9.2019.
Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog, da VIZ OŠ Rogatec prične s pričetkom aktivnosti za
formiranje sedmih oddelkov vrtca za šolsko leto 2019/2020. V nadaljevanju je pojasnila, da je
predmetno temo prav tako obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti na svoji seji dne 18.2.2019, in iz zapisnika seje odbora je razvidno, da je bila na
usklajevalnem sestanku z VIZ OŠ Rogatec pripravljena simulacija vpisa otrok v vrtec v novem
šolskem letu ob upoštevanju rojstev otrok v občini v preteklem letu. Ugotovljeno je bilo, da bi naj
bilo z novimi vpisi otrok iz naše občine v novem šolskem letu v vrtec predvidoma vpisano 112
otrok. Slednje pomeni, da bi bilo za vse otroke iz občine Rogatec dovolj mest v vrtcu, če bi bilo
formiranih sedem oddelkov vrtca. Tako se občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga v
obravnavo in sprejem predlog, da VIZ OŠ Rogatec prične s pričetkom aktivnosti za formiranje
sedmih oddelkov vrtca za šolsko leto 2019/2020.
Ga. Agata Tepeš je omenila, da je bila tako na sejah občinskega sveta kot tudi na sejah Odbora
za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti tematika glede formiranja sedmih
oddelkov vrtca že večkrat obravnavana, danes pa je, glede na povišanje plač v javnem sektorju
ter glede na to, da povprečnina ne zadošča za pokritje stroškov, predlog o pričetku aktivnosti za
formiranje sedmih oddelkov vrtca za šolsko leto 2019/2020 povsem na mestu. V nadaljevanju je
ga. Tepeš navedla primerjave glede zasedenosti oddelkov vrtca v nekaterih sosednjih občinah.
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Ga. Šmit je odprla razpravo.
G. Andrej Turk je predlagal, da se z odločanjem o predlagani temi počaka do naslednje seje
občinskega sveta, ko bo znano dejansko število vpisanih otrok v vrtec, ne pa da se o tem odloča
danes zgolj na osnovi simulacije števila vpisanih otrok v vrtec.
S podanim predlogom g. Turka sta se strinjala tudi g. Viljem Prevolšek in g. Fredi Ferčec, ki je, v
primeru zmanjšanja števila oddelkov, izpostavil tudi možnost odpuščanj v VIZ OŠ Rogatec ter
posledično tudi izplačila odpravnin. G. Ferčec se je spraševal o vzrokih za upad vpisa otrok v
vrtec. Ali so življenjski pogoji v občini tako slabi, da ljudje odhajajo iz občine, ali predvideni načrti
občine v prihodnje niso dovolj razvojno naravnani? Zaključil je, da bo sam predlog vsekakor
potrdil, v kolikor bo to pomenilo znižanje cene vrtca.
Ga. Mojca Šmit je pojasnila, da gre v konkretnem primeru, ko se omenja simulacija, le za
uporabo izraza oz. poimenovanja postopka, ne pa za dejansko simulacijo, saj je podatek, koliko
otrok iz naše občine bo vpisanih v vrtec, že znan. Predlagala je, da člani sveta o podanem
predlogu glasujejo danes, v kolikor pa bo v prihodnje prišlo do sprememb, pa se bo zadeva
ponovno obravnavala. Ga. Šmit je dodala, da je ravnatelj, po njenem mnenju, že v preteklih letih
znotraj zavoda uspešno usklajeval potrebe po zamenjavi delavk v vrtcu oz. v šoli.
Glede na to, da je bil omenjen, je g. Viljem Prevolšek želel repliko. Pojasnil je, da so pogodbe
vseh zaposlenih v VIZ OŠ Rogatec sklenjene zakonito ter da so v zavodu zaposlene delavke z
dolgoletno prakso, v nadaljevanju pa je navedel konkretne možne rešitve glede pretoka v šoli
zaposlenih delavk na delovna mesta v vrtcu, hkrati pa poudaril, da je pretok delavk v obratni
smeri težko izvedljiv.
G. Izidor Kitak je dejal, da se moramo prilagoditi dejanski situaciji glede števila otrok, ki bodo
vpisani v vrtec, čeprav bi bil sam, verjame pa, da tudi vsi ostali, najbolj vesel, če bi bilo v občini
otrok več. Poudaril je, da je, z gospodarskega vidika, nelogično, da imaš nekoga zaposlenega,
zanj pa nimaš zagotovljenega dela, hkrati pa dejal, da bomo s tem, ko bomo staršem znižali
stroške vrtca, naredili nekaj dobrega.
V nadaljevanju je ga. Agata Tepeš dodatno pojasnila, da imajo druge občine oddelke v vrtcih
polno zasedene, o številu oddelkov vrtca pa se, glede na število vpisanih otrok, dogovarjajo
vsako leto sproti (npr. v Občini Podčetrtek). Ga. Tepeš je menila, da se da morebitno povečanje
števila otrok rešiti tudi s pokrivanjem zaposlenih med šolo in vrtcem.
G. Viljem Prevolšek je poudaril, da mora biti pri predšolski vzgoji otrok, ki naj bi je bili, v izogib
problemom pri vstopu v šolo, deležni prav vsi otroci, na prvem mestu strokovnost in kakovost
dela. Slednje pa je po mnenju g. Prevolška možno v največji meri doseči ravno v homogenih
oddelkih, zato se je v nadaljevanju podrobneje dotaknil te tematike, ob koncu pa ponovno
poudaril izjemen pomen dela z otroki v homogenih oddelkih, ki pa so hkrati tudi najdražji.
Ga. Mojca Šmit je dejala, da, kolikor je seznanjena, tudi mešane skupine otrok oz. skupine z
otroki različnih starosti delujejo zelo dobro (npr. po programu montessori, vrtec v Jurkloštru), res
pa je, da je v takšnih skupinah delo vzgojitelja zahtevnejše in napornejše. Tudi sama, je dejala, bi
želela, da bi bilo v občini več otrok.
Ga. Mojca Šmit je dala na glasovanje predlog, da VIZ OŠ Rogatec prične s pričetkom aktivnosti
za formiranje sedmih oddelkov vrtca za šolsko leto 2019/2020. Z 10 glasovi ZA je bil v prisotnosti
12 članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
VIZ OŠ Rogatec prične s pričetkom aktivnosti za formiranje sedem oddelkov vrtca za
šolsko leto 2019/2020.
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Ga. Mojca Šmit je dala v obravnavo predlog imenovanja predstavnika občin Bistrica ob Sotli,
Podčetrtek in Rogatec v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina. Besedo je predala ge. Katji
Mlaker, ki je pojasnila, da članom Sveta zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina v februarju
poteče mandat, zato je potrebno imenovati nove predstavnike. Občine Bistrica ob Sotli,
Podčetrtek in Rogatec imamo v navedenem svetu zavoda skupno enega predstavnika, ki ga v
vsakem posameznem mandatu predlaga druga občina. Glede na to, da je sedaj na vrsti
predstavnik iz Občine Bistrica ob Sotli, nam je slednja v obravnavo ter potrditev posredovala
predlog, da se v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, kot predstavnico občin Bistrica ob
Sotli, Podčetrtek in Rogatec, imenuje Lidijo Umek, stanujočo Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli, za
štiriletno mandatno obdobje.
Ga. Šmit je odprla razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
Ga. Mojca Šmit je dala na glasovanje predlog, da Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda
Glasbene šole Rogaška Slatina, kot predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec,
imenuje Lidijo Umek, stanujočo Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli, za štiriletno mandatno obdobje.
Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, kot
predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec, imenuje Lidijo Umek,
stanujočo Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli, za štiriletno mandatno obdobje.
Ga. Mojca Šmit je člane občinskega sveta pozvala, da danes oz. v prihodnjih dneh izpolnijo
obrazec glede privolitve za objavo posameznih osebnih - kontaktnih podatkov na spletni strani
Občine Rogatec, zaradi lažje dostopnosti članov občinskega sveta občanom.
Ob koncu je podžupanja, ga. Mojca Šmit, kot tudi nekateri člani občinskega sveta, vsem ženam
čestitala ob prihajajočem Dnevu žena, vse prisotne, kot tudi občane občine Rogatec, pa je
povabila na gledališko igro z naslovom Bog masakra, ki jo bodo 22. marca 2019 v kulturni dvorani
v Rogatcu izvedli dijaki Gimnazije Celje - Center.
Seja je bila končana ob 18.47 uri.
Številka: 0070-0003/2019-14
Datum: 15.4.2019
Zapisnik sestavila:
Rosana Ozvaldič

Mojca Šmit, prof., l. r.
PODŽUPANJA
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