OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 18. junija 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:
Martin Mikolič, župan
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• ostali prisotni:
Marko Razboršek, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje,
mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o.,
Marjeta Stefanovski, OKP Rogaška Slatina d.o.o.,
Boštjan Pantner, komandir Policijske postaje Rogaška Slatina,
Bogdan Narat, Policijska postaja Rogaška Slatina,
Vlado Pušaver, predsednik Sveta KS Donačka Gora,
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da
so prisotni vsi člani občinskega sveta, ter da je občinski svet sklepčen. Nato je dal v obravnavo
predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ob tem pa opozoril na
nastalo napako pri vsebini priloženega gradiva k 5. točki dnevnega reda, kjer sta namesto
predlogov sklepov o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, kar je predmet obravnave 5. točke dnevnega reda,
pomotoma navedena predloga sklepov, ki bosta obravnavana pri predhodni, to je 4. točki
dnevnega reda.
G. Mikolič je odprl razpravo glede predlaganega dnevnega reda, v katero se ni vključil nihče od
članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
Dnevni red:
1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019 in 1.
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
15.4.2019 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019
3. Predlog Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza haloških občin«, 1. in 2.
obravnava ter seznanitev s Strateškimi smernicami za razvoj turizma na območju
Haloz in Dodatkom k Strateškim smernicam, kot strokovnima podlagama za
ustanovitev interesne zveze
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4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. in 2. obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. in 2. obravnava
6. Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
7. Predlog sklepov o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota
vrtec, za šolsko leto 2019/2020 in o potrditvi fleksibilnega normativa
8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2019
9. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018
10. Mnenje k preoblikovanju Pošte Rogatec v pogodbeno pošto
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
1. ZAPISNIK 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 15.4.2019
IN 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 24.4.2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 15.4.2019 in zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019,
h katerima člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019 in
zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019, na glasovanje. Z 11
glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019 in 1.
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019.

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 15.4.2019 IN 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 24.4.2019
G. Mikolič je dal v obravnavo poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 15.4.2019, in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec, z dne 24.4.2019, ter odprl razpravo.
V zvezi z vprašanjem g. Fredija Ferčeca, ali je ravnatelj VIZ OŠ Rogatec, g. Viljem Prevolšek, v
skladu z zahtevo župana Občine Rogatec, na občinsko upravo dostavil pogodbo o najemu
kredita, je g. Mikolič pojasnil, da predmetna pogodba občinski upravi ni bila posredovana.
G. Mikolič je dal poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z
dne 15.4.2019, in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 24.4.2019, na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 15.4.2019 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019.
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3. PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI INTERESNE ZVEZE OBČIN «ZVEZA HALOŠKIH
OBČIN«, 1. IN 2. OBRAVNAVA TER SEZNANITEV S STRATEŠKIMI SMERNICAMI ZA
RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU HALOZ IN DODATKOM K STRATEŠKIM
SMERNICAM, KOT STROKOVNIMA PODLAGAMA ZA USTANOVITEV INTERESNE
ZVEZE
G. Mikolič je povedal, da so nas pred dobrim letom nekatere haloške občine povabile k
sodelovanju na področju promoviranja turistične ponudbe tega območja, tako haloškega kot tudi
območja občine Rogatec. Glede na to, da ima ta haloški del prav gotovo velik potencial naravnih
lepot kot tudi kulturno zgodovinskih znamenitosti, občina Rogatec pa pri tem nič ne zaostaja, še
več, na posameznih področjih izstopamo, menimo, da bi bilo smiselno sodelovati in kot celovito
geografsko zaključeno celoto to območje tudi skupno promovirati. Prvi koraki so že narejeni, in
sicer so aktivnosti skupno pričeli izvajati gostinci, če pa hočemo, da bomo v prihodnje skupno
nastopali s projekti, za katere pričakujemo denar tudi od države oz. od EU, se moramo pravno
formalno organizirati, zaradi česar se predlaga ustanovitev interesnega združenja, o katerem
vsebinsko govori tudi ustanovitveni akt, katerega imamo danes pred sabo.
G. Mikolič je besedo predal g. Izidorju Kitaku, predsedniku Odbora za gospodarstvo in turizem, ki
je povedal, da odbor sodelovanje Občine Rogatec s šestimi haloškimi občinami vsekakor podpira
in s tem tudi sprejem predlaganega odloka. Poudaril je, da velik skupni turistični potencial tega
območja vidi tudi sam, ter omenil, da se je v skupno promocijo in trženje gostincev s tega
območja vključilo tudi Gostišče pod Goro.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Vili Bukšek je poudaril, da je to samo še ena od dodatnih oblik skupnega trženja, ki bo Zavodu
za kulturo, turizem in razvoj Rogatec omogočala aktivno sodelovanje, s skupnim povezovanjem
pa bomo v našo občino gotovo pritegnili še več obiskovalcev.
Tudi g. Viktor Božak je izrazil pozitivno mnenje glede sprejema predlaganega odloka v upanju, da
bo s predlagano obliko sodelovanja naštetih občin interes za obisk naših krajev še povečan.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza
Haloških občin« obravnava po hitrem postopku. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih
članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin
«Zveza Haloških občin« po hitrem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza Haloških občin«
v 1. in 2. obravnavi. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza
Haloških občin« v 1. in 2. obravnavi.

4. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE
OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN KOZJE, 1. IN
2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je besedo predal g. Marku Razboršku, vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je v nadaljevanju
3

podrobneje pojasnil razloge za spremembo sedanjega Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Navedel je, da je s spremembo Zakona o financiranju
občin na novo opredeljena višina sofinanciranja skupnih občinskih organov, ki zmanjšuje to višino
glede na število nalog, ki jih skupni občinski organ opravlja po dosedanjem zakonu. To pa za nas
pomeni z dosedanjega 50 % le še 35 % sofinanciranje. Zato se predlaga, da zraven dosedanjih
nalog skupni občinski organ opravlja še naloge s področja varstva okolja, urejanja prostora in
urejanja prometa, kar bi zadostovalo za višino dosedanjega sofinanciranja s strani države.
G. Mikolič je omenil, da je bila s strani države že pred desetimi leti, predvsem z namenom
zmanjševanja stroškov, občinam ponujena rešitev z ustanavljanjem skupnih občinskih organov,
se pravi, da se nekatere naloge skupnega pomena izvajajo za več občin. S predlagano rešitvijo
bomo ohranili dosedanjo višino potrebnega sofinanciranja skupnega občinskega organa s strani
občin.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje obravnava po skrajšanem postopku. Z 11 glasovi
ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška
Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v 1. in 2. obravnavi. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti
dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v 1. in 2. obravnavi.

5. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, 1. IN 2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je Svet ZD Šmarje pri
Jelšah, skladno z dejstvom, da se je splošno-kadrovska in računovodska služba prenesla v ZD
Šmarje pri Jelšah, ter da je z opravljanjem navedene dejavnosti pričel zdravstveni dom sam,
sprejel sklep, da se občinam soustanoviteljicam predlaga, da se 7. člen Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki določa dejavnosti, skladne z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti, dopolni z dejavnostjo M 69.103 Druge pravne dejavnosti in M
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje. Ga. Kampoš
Čuček je dodala, da se, glede na to, da gre za manj zahtevno spremembo oz. dopolnitev odloka,
predlaga, da se predmetni odlok obravnava po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah obravnava po skrajšanem
postopku. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v 1. in 2. obravnavi. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti
dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v 1. in 2. obravnavi.
6. PREDLOG SPREMEMBE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
G. Mikolič je besedo predal mag. Bojanu Piršu, direktorju OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki je v
nadaljevanju navedel vzroke, zaradi katerih je potrebno zvišanje cen na področju vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Navedel je glavne razloge za predlagano povišanje cen storitev in sicer: povišanje stroškov
električne energije, stroškov zavarovanja celotne infrastrukture, povečanje stroškov najemnine
občinske gospodarske javne infrastrukture ter povečanje količine odpadkov, kar posledično
poveča stroške manipulacije, obdelave in odlaganja, prevoznih storitev, pogonskega goriva ter
seveda tudi povečanje stroškov dela. V nadaljevanju je navedel tudi primere višine povišanja
stroškov za posamezna gospodinjstva in večstanovanjske objekte, glede na število članov v
gospodinjstvu.
G. Mikolič je besedo predal g. Slavku Pavloviču, predsedniku Odbora za komunalo in javne
gospodarske službe, ki je povedal, da je na odboru direktor OKP Rogaška Slatina podrobneje
predstavil situacijo poslovanja v obdobju zadnjih dveh, treh let, oz. od zadnjega povišanja cen.
Trenutna situacija in višina stroškov narekujejo predlagano povišanje cen, če hočemo, da bo
javno podjetje, katerega ustanoviteljice so občine Obsotelja in Kozjanskega, normalo poslovalo.
Odbor je predlagane cene podprl ter predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o povišanju cen.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje obravnavani predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Z 9 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil v prisotnosti
dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju
gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana
v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane,
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica (del KS Laporje) in Šmarje pri
Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo:
Cena omrežnine: 7,7031 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
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Cena vodarine:

0,6290 EUR/m³ (brez DDV)

2. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju
gospodarske javne službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen
izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo
javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
2a. Odvajanje komunalne odpadne vode:
Cena omrežnine: 2,7938 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena odvajanja: 0,1512 EUR/m³ (brez DDV)
2b. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena omrežnine: 0,0915 EUR/m³ (brez DDV)
Cena odvajanja: 0,0548 EUR/m³ (brez DDV)
2c. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami
Cena omrežnine:
0,5969 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena povezana z greznicami oz. MKČN: 0,4658 EUR/m³ (brez DDV)
2d. čiščenje komunalne odpadne vode
Cena omrežnine: 4,2965 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV)
Cena čiščenja: 0,5230 EUR/m³ (brez DDV)
2e. čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena omrežnine: 0,0820 EUR/m³ (brez DDV)
Cena čiščenja: 0,1174 EUR/m³ (brez DDV)
3. Občinski svet Občine Rogatec potrjuje nove cene storitve na področju
gospodarske javne službe – zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
in biološko razgradljivih odpadkov v višini cene, kot je prikazana v
Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo
javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
3a. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih
odpadkov)
Cena infrastrukture: 0,0091 EUR/kg (brez DDV)
Cena zbiranja:
0,2825 EUR/kg (brez DDV)
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3b.

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

Cena infrastrukture: 0,0079 EUR/kg (brez DDV)
Cena zbiranja:
0,1287 EUR/kg (brez DDV)
4. Občinski svet Občine Rogatec z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja
storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v
občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah potrjuje tudi preračun količine posameznih vrst storitev
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike, kot je
predstavljeno v elaboratu in sicer:

masa odpadkov v kg
obračunska prostornina v m³
sodilo za preračun v kg/m³

zbiranje
zbiranje biološko
določenih vrst
razgradljivih
komunalnih
odpadkov
odpadkov
987.500
7.125.445
30.288
6.257
235,26
157,82

5. Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1.7.2019.
Glede na to, da sta poročevalca k 9. točki dnevnega reda – »Poročilo o delu Policijske postaje
Rogaška Slatina v letu 2018«, že prispela, je g. Mikolič predlagal, da se kot naslednjo točko na
dnevni red uvrsti »Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018«, s čimer so se
člani občinskega sveta strinjali.
7. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE ROGAŠKA SLATINA V LETU 2018
G. Mikolič je besedo predal g. Boštjanu Pantnerju, komandirju Policijske postaje Rogaška Slatina,
ki je v nadaljevanju člane občinskega sveta podrobneje seznanil z vsebino Poročila o delu
Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018. Ob koncu je g. Pantner izpostavil dobro
sodelovanje Policijske postaje Rogaška Slatina z Občino Rogatec, za kar se je g. Mikoliču
zahvalil.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero so se vključili nekateri člani občinskega sveta. Go. Mojco
Šmit je zanimala količina odpadkov, ki jih v naši občini za sabo puščajo migranti, g. Andrej Turk
je, glede na prometni kaos v naši občini v lanskoletni turistični sezoni, apeliral na maksimalno
pripravljenost in ustrezno organiziranost policije v tem času letos, menil pa je tudi, da je nadzor
prometa s strani policije v naši občini, predvsem v Brezovcu, preoster. Tudi g. Izidor Kitak se je
pridružil mnenju g. Turka v zvezi z apelom po večji organiziranosti in pripravljenosti policije na
območju občine Rogatec v prihajajoči turistični sezoni, prisotna policista pa je seznanil s
konkretno lokacijo, kjer so se, kolikor je bil obveščen, skrivali migranti. G. Viktorja Božaka je
zanimal način, kako policisti odkrivajo ilegalne migrante, glede na dejstvo, da je na naših cestah
še vedno večje število tovornjakov, ki sodijo na avtocesto, pa ga je zanimalo tudi, kdo voznike
tovornjakov kontrolira ter kdo lahko njihovo vožnjo po naših cestah prepreči. G. Fredi Ferčec se je
predstavnikoma policije zahvalil, da skrbijo na našo varnost, pohvalil pa je tudi njihovo delo v
občini Rogatec v času lanske turistične sezone, ko so v največji poletni vročini usmerjali turiste in
skrbeli za prometni red.
V nadaljevanju je g. Boštjan Pantner odgovoril na vprašanja članov občinskega sveta. Pojasnil je,
da kakršnihkoli odpadkov za ilegalnimi migranti, pri čemer sodelujejo tudi z lovci, niso našli, v
zvezi z organiziranostjo policije v času prihajajoče turistične sezone pa je pojasnil, da so bili na
skupnem sestanku z županom, g. Martinom Mikoličem, dorečeni ukrepi, da bo promet reguliran
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oz. ustavljen že prej, pred Rogatcem. Na ta način bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da ne bo
prihajalo do zastojev v samem trgu, na mejnih prehodih, pa tudi skozi Žahenberc. Glede nadzora
prometa v Brezovcu, je g. Pantner pojasnil, da na tej lokaciji ne opravljajo izključno kontrole
prometa, ampak je njihov namen tudi izvajanje kontrole v zvezi z ilegalnimi migracijami. Dodal je,
da s podatki o masovnih prestopih ilegalnih migrantov na območju občine Rogatec ne
razpolagajo. Komandir se je zahvalil za podatek o skrivališču za migrante, hkrati pa pozval vse
prisotne, kot tudi občane, da v primeru kakršnihkoli informacij o ilegalnih migrantih le-te sporočijo
policiji, saj jim je vsaka informacija dobrodošla.
G. Mikolič je poudaril, da smo zaposleni na občini, kadar je to potrebno, v kontaktu s policijo, ter
da dobro sodelujemo, za kar se je predstavnikoma Policijske postaje Rogaška Slatina zahvalil. V
nadaljevanju je tudi g. Mikolič navedel podrobnosti glede predvidenih ukrepov o ureditvi prometa
v naši občini v prihajajoči turistični sezoni, dogovorjenih na skupnem sestanku s predstavniki
policije, povedal pa je tudi, da smo v zvezi s potrebo po rešitvi navedene problematike dopis
poslali Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za infrastrukturo ter predsedniku vlade, ki nas
je obvestil, da je za rešitev navedene zadeve zadolžil pristojni resor Ministrstva za infrastrukturo.
G. Mikolič je dodal, da smo na Direkcijo RS za infrastrukturo podali predlog za prekvalifikacijo
lokalne ceste skozi Žahenberc v državno cesto. G. Mikolič je ob koncu podal predlog o večji
kontroli parkiranih tovornih vozil na platoju pri železniški postaji Rogatec, kjer tovornjakarji naj ne
bi parkirali, saj je v ta namen namenjeno parkirišče za tovorna vozila pri bencinski črpalki.
G. Mikolič se je predstavnikoma Policijske postaje Rogaška Slatina zahvalil za podajo poročila.
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil s Poročilom o delu
Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018.
8. PREDLOG SKLEPOV O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VIZ OŠ
ROGATEC, ENOTA VRTEC, ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 IN O POTRDITVI
FLEKSIBILNEGA NORMATIVA
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je v nadaljevanju pojasnila, da smo s strani VIZ
OŠ Rogatec, Enota vrtec prejeli predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2019/2020,
pripravljene na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0002/2019-24, z dne
7.3.2019, za sedem oddelkov vrtca. Pojasnila je, da je z novim šolskim letom na podlagi vlog
staršev predviden vpis 123 otrok, od tega 114 s stalnim prebivališčem v Občini Rogatec. Na tej
podlagi je tudi pripravljena predvidena razporeditev otrok v sedem oddelkov in sicer v štiri
oddelke v Rogatcu (1. – homogeni oddelek l. starostnega obdobja, 2. in 3. – kombinirana oddelka
ter 4. – heterogeni oddelek ll. starostnega obdobja), en oddelek v Dobovcu (5. – kombinirani
oddelek) ter dva oddelka v Donački Gori (6. - heterogeni oddelek ll. starostnega obdobja in 7. homogeni oddelek l. starostnega obdobja). V tabelah je prikazana predvidena razporeditev
delovnih mest (pedagoški delavci) po oddelkih, sistemizacija delovnih mest po opisu del in nalog,
razpored delavcev in organizacija dela, zaposlitev na podlagi odločb DSP Zavoda za šolstvo RS
in informativni seznam otrok po oddelkih. Ga. Tepeš je povedala, da je bil predlog obravnavan na
skupnem sestanku s strokovno službo zavoda in ravnateljem ter na 3. seji Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, dne 6.6.2019. Za sedem oddelkov vrtca se
tako na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in ob
upoštevanju poslovalnega časa vrtca – 10 ur dnevno: od 5:30 do 15:30 ure (Dobovec), oziroma
10,75 ur dnevno od 5:15 do 16:00 ure (Rogatec in Donačka Gora), predlaga sistemizacija za
16,233 strokovnih delavcev ter 5,000 tehničnih delavcev, kar skupaj pomeni 21,233 zaposlenih.
Glede na sistemizacijo delovnih mest v preteklem šolskem letu, je predlagana nižja za 1.634
delovnih mest in zaenkrat se ne predvideva sprememba ekonomske cene programov vrtca,
veljavne od 11.3.2019 naprej (v oddelkih prvega starostnega obdobja - 487,06 €, v oddelkih
drugega starostnega obdobja - 396,68 €, in v kombiniranih oddelkih – 420,11 €). Ga. Tepeš je
dejala, da je hkrati, glede na predviden vpis otrok, predlagana potrditev fleksibilnega normativa.
Zakonsko je ustanovitelju namreč dana možnost, da glede na razmere in položaj v lokalni
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skupnosti odloči, da število otrok v posameznem oddelku predšolske vzgoje presega normativno
število za največ dva otroka, o čemer Občinski svet Občine Rogatec odloča že od leta 2004.
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti, ki je povedala, da so se člani odbora sestali na 3. redni seji, dne 6.
junija 2019, na kateri so obravnavali sistemizacijo delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota Vrtec
za leto 2019/2020 ter fleksibilni normativ, na seji odbora pa je bila podana tudi pobuda ge. Brigite
Vodušek o apelu na vodstvo VIZ OŠ Rogatec, da se vrata matične šole v Rogatcu odprejo eno
uro prej, to je ob 6.30 uri, za katero predlaga obravnavo pri točki razno. Člani odbora predlagajo
občinskemu svetu, da sprejeme sklep o podaji soglasja k predlagani sistemizaciji delovnih mest v
VIZ OŠ Rogatec – Enota Vrtec za leto 2019/2020 ter sklep o potrditvi fleksibilnega normativa za
največ dva otroka v posameznem oddelku vrtca. Občinskemu svetu predlagajo tudi obravnavo
podane pobude, da se vrata matične šole v Rogatcu odprejo prej, to je ob 6.30 uri.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Andreja Turka je zanimalo, kako bo s kasnejšim vpisom otrok v vrtec, recimo oktobra, glede
na to, da se bo pod Donačko Goro en oddelek vrtca zaprl, obstoječi oddelek pa bo zapolnjen.
Kam se bodo lahko vpisali ti otroci oz. ali vpis otrok ne bo možen? Prosi za odgovor glede tega
kot tudi glede obljubljenega zmanjšanja stroškov vrtca tako za starše kot za občino, kot posledico
optimizacije oz. zmanjšanja delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec. G. Andrej Turk je zaključil, da se z
vsem tem ne strinja.
V zvezi z vprašanjem g. Turka, je ga. Agata Tepeš pojasnila, da moramo počakati dejanski vpis
otrok v vrtec, ki bo jeseni. Do sedaj se je dogajalo, da je bilo skoraj vedno ob dejanskem vpisu
jeseni vpisanih minimalno pet otrok manj v primerjavi s predhodnim evidenčnim vpisom, kar
pričakujemo tudi letos. Poudarila je, da je bilo doslej predšolsko varstvo omogočeno vsem
otrokom iz občine Rogatec in tako bo tudi v prihodnje. Dodala je, da število vpisanih otrok v vrtec,
s stalnim prebivališčem v občini Rogatec, že od leta 2015 dalje narekuje formiranje sedmih
oddelkov vrtca. V zvezi z vprašanjem o možnosti kasnejšega vpisa otrok v vrtec, je ga. Tepeš
zagotovila, da bi na osnovi podatkov, prejetih s strani VIZ OŠ Rogatec, in z ustrezno
razporeditvijo otrok, do konca letošnjega leta za kasnejše vpise ostalo še 5 prostih mest. V
primeru, da pa bi se, recimo, januarja 2020 pojavila potreba po vpisu npr. 6 otrok, pa bi prišlo v
poštev odpiranje polovičnega oz. dodatnega oddelka. Glede cene vrtca je ga. Tepeš povedala,
da ostaja enaka, nato pa v nadaljevanju pojasnila razloge za to.
G. Viljem Prevolšek je povedal, da je predlagal, da bi bilo s sistemizacijo najbolje počakati do
vpisa otrok v vrtec, ko so podatki realni. Sedaj, ob vpisu, so podatki znani, in tako bo s 1. 9.
vpisano 123 otrok, od katerih je 10 otrok iz drugih občin, kasnejši vpis pa od oktobra naprej
predvideva vpis še 10 otrok. G. Prevolšek je poudaril, da je bilo na skupnem sestanku s
predstavniki občine jasno izraženo stališče VIZ OŠ Rogatec, da so proti temu, da se gleda tako
ozko, ter da se kateremukoli otroku, konkretno otrokom iz drugih občin, omejuje vpis v vrtec, saj
tudi druge občine financirajo svoj delež, v končni fazi pa smo vsi državljani Republike Slovenije.
Staršem vpisanih otrok iz drugih občin bi sedaj nekdo moral povedati, da, glede na pričakovani
kasnejši vpis otrok iz občine Rogatec, za njihove otroke v našem vrtcu ni prostora, kar pa se mu
ne zdi prav, saj so se, v končni fazi, v vrtec že vpisali. G. Prevolšek je poudaril, da bi
obravnavana sistemizacija, če upoštevamo tudi otroke od drugod, zdržala do 1.9.2019, po tem
datumu pa ne. V nadaljevanju je dejal, da je glede višine cene vrtca težko kaj reči, razen, da
denarja ni preveč, da ga je prej premalo.
G. Mikolič je poudaril, da sedem oddelkov uvajamo ravno iz razloga, ker je v praksi to možno
izvesti. Osnovni namen je, da bodo oddelki zapolnjeni, saj moramo zagotavljati denar za ves
kader, ki je v vrtcu. Predlagana sistemizacija delovnih mest je, glede na sistemizacijo v lanskem
šolskem letu, nižja le za 1,6 delovnih mest; sam je predvideval, da bo številka nekoliko večja. G.
Mikolič je poudaril, da sedanja ekonomska cena vrtca, na osnovi analize, zadostuje za pokritje
stroškov, bi se pa morala v primeru zagotovitve dodatnega oddelka, kot je razpravljal g. Turk,
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cena vrtca dvigniti. G. Mikolič je ob koncu poudaril, da je že v redu, da se poskrbi za vse otroke,
ampak najprej moramo poskrbeti za svoje.
G. Fredi Ferčec je izrazil pričakovanje, da se bo zaupanje v vodstvo VIZ OŠ Rogatec, ki ga doslej
ni bilo, kmalu ponovno povrnilo, ter da bo kmalu, ko bo to potrebno, ponovno uveden tudi dodatni
oddelek vrtca. Ponovno je izpostavil svojevoljno ravnanje ravnatelja VIZ OŠ Rogatec, ki
ustanoviteljici ne dostavi na vpogled zahtevanih dokumentov, o čemer bo več povedal pri točki
razno. G. Ferčec je poudaril, da upa in verjame, da otroci v vrtcu in v šoli vsega tega dogajanja in
negativnih trenj ne bodo občutili.
Ga. Mojca Šmit je poudarila, da sta z go. Agato Tepeš k postopku uvedbe sedmih oddelkov v
vrtcu, kar bi se moralo zgoditi že v preteklih letih, pristopili zelo premišljeno, prav tako so k tej
temi premišljeno pristopili ter razpravljali člani Odbora za negospodarstvo ter javne službe
družbenih dejavnosti, ki so nato predlog tudi konstruktivno podprli. Ga. Šmit je odločno zavrnila
nekatere očitke, da otroci niso na prvem mestu, ter poudarila, da je ravno nasprotno, to je, da gre
predvsem in samo za otroke, ter da so otroci na prvem mestu, kar nenazadnje potrjuje tudi
predlog o zgodnejšem odpiranju vrat matične šole.
G. Viljem Prevolšek je ob podanem predlogu, da bi se vrata matične šole odpirala eno uro prej,
izpostavil problem, kdo bo dežural, kdo bo za to skrbel in kdo bo učitelje plačal, hkrati pa je
poudaril, da bi se z uveljavitvijo navedenega predloga podrl koncept VIZ OŠ Rogatec, na osnovi
katerega je določen sedanji čas odpiranja šolskih vrat, in o katerem je na enih prejšnjih sej že
govoril.
G. Mikolič je predlagal, da se ta tema oz. o podani predlog obravnava pri točki Razno.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o podaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v
VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2019/2020 za sedem oddelkov vrtca. Z 11 glasovi
ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ
Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2019/2020 za sedem oddelkov vrtca, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.
Ta sklep se uporablja od 2.9.2019.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da lahko število otrok v oddelkih predšolske
vzgoje v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, v šolskem letu 2019/2020 presega normativno število
otrok za največ 2 otroka. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet
naslednji
SKLEP
1.
Število otrok v oddelkih predšolske vzgoje v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, lahko v šolskem
letu 2019/2020 presega normativno število otrok za največ 2 otroka.
2.
Ta sklep se uporablja od 2.9.2019.
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9. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC, KI SE BODO
RAZPISALA V LETU 2019
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da komisija, ki je predmetno tematiko obravnavala na svoji 2.
dopisni seji, predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da Občina Rogatec v letu 2019
razpiše: eno plaketo občine, eno priznanje občine ter eno denarno nagrado v višini 600,00 EUR.
G. Mikolič je, glede na predhodno podane predloge v tej smeri, predlagal, da se denarna nagrada
občine poviša na 1.000,00 EUR. Nato je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov
občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo
razpisala v letu 2019. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2019
1.
Občina Rogatec v letu 2019 razpisuje naslednja priznanja:
- 1 (eno) plaketo občine,
- 1 (eno) priznanje občine in
- 1 (eno) denarno nagrado v znesku 1.000 EUR.
2.
Plaketa, priznanje in denarna nagrada se bodo podelile za uspehe in dosežke, s katerim se
povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih
področjih.
3.
Priznanja bo podelil občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4.
Sklep prične veljati z naslednjim dnem od dne sprejema.
10. MNENJE K PREOBLIKOVANJU POŠTE ROGATEC V POGODBENO POŠTO
G. Mikolič je povedal, da ga je na sestanku direktor poštne poslovne enote Celje seznanil z
njihovimi plani v prihodnje glede organiziranosti delovanja poštnih enot na celjskem območju.
Med ostalim bi naj Pošto v Rogatcu preoblikovali v pogodbeno pošto, kar bi pomenilo, da bi pošto
na isti lokaciji v upravljanje prevzel koncesionar, ki bi izvajal vse storitve, ki jih pošta izvaja sedaj,
podobno, kot je pošta organizirana v Podplatu. G. Mikolič je dejal, da je direktorju v pogovoru
omenil, da smo, tako občina, kot tudi občani, s sedanjo obliko delovanja pošte zadovoljni,
vsekakor pa bo podani predlog obravnaval občinski svet, ki bo podal mnenje.
G. Mikolič je besedo predal g. Izidorju Kitaku, predsedniku Odbora za gospodarstvo in turizem, ki
je povedal, da je odbor zavzel stališče, da je sedanje delovanje pošte v Rogatcu zadovoljivo, zato
bi si želeli, da bi na enak način pošta delovala tudi v prihodnje. Odbor za gospodarstvo in turizem
predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep oz. poda mnenje v tej vsebini.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Andrej Turk, ki je prav tako menil, da je
dosedanja oblika delovanja pošte v Rogatcu najboljša rešitev tudi za vnaprej.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da Občinski svet Občine Rogatec daje mnenje, da
delovanje Pošte Rogatec tudi v bodoče ostane v sedanji organizacijski obliki in da ne podpira
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preoblikovanja Pošte Rogatec v pogodbeno pošto. Z 11 glasovi ZA je bil v prisotnosti dvanajstih
članov sveta sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje mnenje, da tudi v bodoče ostane delovanje Pošte
Rogatec v sedanji organizacijski obliki in ne podpira preoblikovanja Pošte Rogatec v
pogodbeno pošto.
11. POBUDE IN VPRAŠANJA
12. RAZNO
Ob 18.50 uri je g. Viljem Prevolšek odšel s seje.
G. Mikolič je pojasnil, da smo od Ministrstva za kulturo prejeli odločbo o zavrnitvi sofinanciranja
projekta sanacije Gornjega gradu, ker smo, zaradi dejstva, da grad ni spomenik državnega
pomena, zbrali premalo število točk. Od Fundacije za šport, na katero smo se prijavili s projektom
ureditev malega nogometnega igrišča v Dobovcu, pa smo prejeli pozitiven sklep o sofinanciranju,
vendar je višina odobrenih sredstev manjša od zneska, ki smo ga prijavili. Zato predlagamo, da
se planirana lastna sredstva, ki smo jih namenili za ureditev Gornjega gradu, prerazporedijo na
projekt urejanja Slomškove ulice in izgradnjo parkirišča ter del sredstev tudi za ureditev malo
nogometnega igrišča v Dobovcu. G. Mikolič je poudaril, da moramo s projektom Sanacije
Gornjega gradu v prihodnje vsekakor nadaljevati, nekatera dela, kar se tiče čiščenja okolice, smo
izvedli sami, za večji poseg odstranitve dreves, ki zakrivajo veduto, pa smo že dogovorjeni s
Skladom za gozdove. Pristojni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Celje, ki projekt sanacije
podpirajo, bodo ponovno proučil statično rešitev sanacije obeh sten v smislu, da bi obstoječi steni
ostali ohranjeni v sedanji višini. Prav tako bomo Ministrstvo za kulturo zaprosili za interventna
sredstva.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Fredi Ferčec je izrazil podporo k predlagani prerazporeditvi finančnih sredstev, hkrati pa izrazil
mnenje, da je projekt sanacije oz. ureditve Gornjega gradu zelo pomemben in večleten projekt ter
zelo zanimiva zgodba za v prihodnje, ki se je moramo lotiti.
G. Viktor Božak je poudaril, da je sanacija Gornjega gradu vsekakor zahtevna in tudi sam podpira
rešitev, da se obe steni ohranita v sedanji višini. Menil je, da je potrebno poskrbeti za sprotno
čiščenje okolice ter pogled z območja ruševin odpreti tudi v smeri muzeja na prostem. Predlagal
je, da se lastna sredstva, do sedaj namenjena za sanacijo gradu, dajo v rezervni sklad, glede na
to, da je bila finančna konstrukcija za ureditev Slomškove ulice nekako definirana oz. znana že
prej. Zanimalo ga je, ali se je slednja v tem času morebiti povečala.
G. Mikolič je pojasnil, da smo sredstva za urejanje Gornjega gradu namenili iz 23. člena Zakona o
financiranju občin, kot povratna sredstva, ki so namenjena izključno za investicije, in se ne morejo
deponirati v rezervni sklad. Planirana investicija ureditve Slomškove ulice in potrebna finančna
sredstva so po projektantskem predračunu informativno znana, vendar je od najugodnejšega
ponudnika odvisno, koliko bo investicija znašala, in v tej višini bomo sredstva iz naslova 23. člena
Zakona o financiranju občin, kot povratna sredstva, tudi porabili.
G. Mikolič je dal obravnavne štiri predloge sklepov o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine
Rogatec za leto 2019 na glasovanje. Z 11 glasovi ZA so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

12

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
431834 Grad Rogatec ( NRP OB107-19-0002)
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K) Naziv
Znesek v EUR
4208 01
Investicijski nadzor – 23.člen povratna sredstva
2.000,00
4205 00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 23.člen povratna sredstva
19.799,17
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
21.799,17
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

421357 Rekonstrukcija Slomškove ulice ( NRP OB107-19-0006)

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K) Naziv
Znesek v EUR
4205 00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 23.člen povratna sredstva
19.299,17
4208 01
Investicijski nadzor- 23.člen povratna sredstva
2.500,00
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
21.799,17

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
431834 Grad Rogatec ( NRP OB107-19-0002)
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K) Naziv
Znesek v EUR
4205 00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 23.člen povratna sredstva
4.322,00
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
4.322,00
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
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PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

431856 Malo nogometno igrišče v Dobovcu ( NRP OB107-18-0003)

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K)
4205 016

Naziv
Znesek v EUR
Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov4.322,00
23.člen povratna sredstva

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

4.322,00

SKLEP ZA POVEČANJE/ZMANJŠANJA PRORAČUNA
IZ NAMENSKIH SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

PRIHODKI – ZMANJŠANJE PRORAČUNA ( PP 431856)
Konto (podkonto)
Naziv
7400 0180
Fundacija za šport
SKUPAJ ZMAJNŠANJE PLANA

Znesek v EUR
-4.322,00
-4.322,00

ODHODKI – ZMANJŠANJE PRORAČUNA
A) DODAJ (ZMANJŠANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO ( drugi vir)
431856 Malo nogometno igrišče v Dobovcu ( NRP OB107-18-0003)

B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):
_ _ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………
Konto (podkonto)
4205 016

Naziv
Znesek v EUR
Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih
-4.322,00
objektov- vir Fundacija za šport
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
-4.322,00

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
431856 Malo nogometno igrišče v Dobovcu ( NRP OB107-18-0003)

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K) Naziv

Znesek v EUR
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4202 99
4205 016

Nakup druge opreme in napeljav- lastna sredstva
Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektovlastna sredstva
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

1.512,00
12.852,00
14.364,00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

431856 Malo nogometno igrišče v Dobovcu ( NRP OB107-18-0003)

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):
Konto (K)
4202 99
4205 016

Naziv
Znesek v EUR
Nakup druge opreme in napeljav- 23.člen nepovratna sredstva
1.512,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov23.člen nepovratna sredstva
12.852,00
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
14.364,00

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Rogatec
za obdobje 2019-2022, in sicer za projekt št. OB107-18-0003 - Obnova malega nogometnega
igrišča v Dobovcu in za projekt št. OB107-19-0006 - Rekonstrukcija Slomškove ulice. Z 11 glasovi
ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme spremembo Načrta razvojnih programov Občine
Rogatec za obdobje 2019-2022:
1. projekt št. OB107-18-0003 Obnova malega nogometnega igrišča v Dobovcu in
2. projekt št. OB107-19-0006 Rekonstrukcija Slomškove ulice.
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog, podan na seji Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbene dejavnosti, da bi se z novim šolskim letom 2019/2020 glavna vrata na matični šoli
odpirala eno uro prej, to je ob pol sedmih zjutraj.
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri je ga. Brigita Vodušek, ki je predlog na odboru tudi podala,
poudarila, da je po njenem mnenju predlagano jutranje dežurstvo v VIZ OŠ Rogatec z
reorganizacijo zaposlenih možno uvesti, zaradi jutranjega mraza v zimskem času pa je to
dolgoletna želja vseh staršev, še posebej tistih malo oddaljenejših. Dodala je, da se večina šol na
celjskem odpre ob šestih ali celo ob pol šestih zjutraj.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se VIZ OŠ Rogatec predlaga, da se z novim šolskim
letom 2019/2020 glavna vrata na matični šoli odpirajo eno uro prej in sicer ob pol sedmih zjutraj.
Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
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SKLEP
VIZ OŠ Rogatec se predlaga, da se z novim šolskim letom 2019/2020 glavna vrata na
matični šoli odpirajo eno uro prej in sicer ob pol sedmih zjutraj.
G. Mikolič je v nadaljevanju člane občinskega sveta seznanil: z informacijami, ki jih je glede
poslovanja Gorenjevega obrata v Rogatcu v prihodnje pridobil na sestanku s predstavniki
predmetne družbe, s potekom investicijskega vzdrževanja občinskih lokalnih cest, z informacijami
glede predvidene sanacije plazu Gobec pod Donačko goro, glede ureditve kanalizacije na Ptujski
cesti, o pogovoru z ministrom za šolstvo in šport glede financiranja vrtca v Rogatcu, s
podrobnostmi v zvezi skladiščnimi prostori, ki jih je lastnica družba Anepremičnine oddala v
najem družbi Gic Gradnje d.o.o., z iskanjem rešitev za izgradnjo gasilskega doma v Rogatcu, o
zaključku projekta ureditve glavne ceste Rogatec – Žahenberška cesta ter z informacijo o poteku
del izgradnje pločnika, javne razsvetljave, avtobusnega postajališča ter ureditve ceste v Dobovcu.
Ob koncu se je g. Mikolič zahvalil g. Mojci Šmit, podžupanji Občine Rogatec, za aktivno delovanje
na področju družbenih dejavnosti.
Ga. Mojca Šmit je v nadaljevanju člane občinskega sveta seznanila: s pobudo, da bi na eni od sej
občinskega sveta delovanje Konjeniškega kluba Strmol predstavil predsednik kluba, g. Boleslav
Bizjak, s pobudo o potrebi po ustrezni rešitvi nepreglednega ovinka pri stanovanjski hiši Pot k
ribniku 11 zaradi zagotovitve večje prometne varnosti na tem območju, z informacijo v zvezi z
vsebinami, obravnavanimi na sestanku z društvi na temo umestitev in oblikovanje dogodkov ob
prazniku Občine Rogatec, s predlogi za novoletno okrasitev občine, s pobudo, da se zaradi
množične obiskanosti prireditev ples čarovnic v nekoliko manjšem obsegu ohrani tudi v prihodnje,
ter da pustovanje v naslednjem letu vsekakor bo, kljub temu, da se ravnatelj VIZ OŠ Rogatec na
njen poziv o sodelovanju šolskih otrok, ni odzval. Ga. Šmit se je za delo in sodelovanje zahvalila
vsem društvom v občini, ob koncu pa je člane občinskega sveta ter vse prisotne povabila na
proslavo ob Dnevu državnosti, ki bo 21. junija, ob 18. uri, kot tudi na ostale številne dogodke in
prireditve, ki se prirejajo v občini Rogatec. Ga. Šmit in g. Mikolič sta se g. Vladu Pušaverju,
predsedniku Sveta KS Donačka Gora, zahvalila za dobro organizacijo in izvedbo izleta na Veliko
planino.
G. Andreja Turka je zanimalo, kako daleč je s podano pobudo o izgradnji optičnega omrežja na
območju Donačke Gore, saj so krajani Donačke Gore za izgradnjo predmetnega omrežja zelo
zainteresirani. Predlagal je, da bi se k reševanju problematike v zvezi z Gorenjevim obratom v
Rogatcu povabilo g. Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter podal
pobudo, da bi v Rogatcu svojo enoto odprla Trgovina Kašča, kjer je moč kupiti tudi lokalne
izdelke. G. Turk je menil, da bi morala občina za vzdrževanje občinskih lokalnih cest nameniti
več finančnih sredstev.
G. Mikolič je dejal, da se bomo glede izgradnje optičnega omrežja v Žetalah in Majšperku
pozanimali ter se vključili v aktivnosti v zvezi izgradnjo optičnega omrežja na našem območju.
Ob 19.33 uri sta g. Izidor Kitak in g. Slavko Pavlovič odšla s seje.
G. Fredi Ferčec se je uvodoma zahvalil za prijeten izlet na Veliko planino, v nadaljevanju pa
podal predlog, ki mu ga je po el. pošti poslal g. Franc Očko, in sicer, da bi bile v trgu izobešene
male zastavice, podal pa je tudi predlog, da bi se v prihodnje v samem trgu izvedlo več prireditev.
Dve občanki sta predlagali zasaditev dreves ob pešpoti proti osnovni šoli, ki bi pešcem v vročih
dnevih nudila senco, v zvezi s čemer je g. Mikolič poudaril, da je na tem območju predvidena
izgradnja kolesarske steze ter da se bo o predmetnem predlogu možno pogovarjati šele po
končani izgradnji. G. Ferčeca je zanimalo, kdaj se bo pričelo z ureditvijo cestišča v Hofmanovi
ulici, zaradi morebitnih potrebnih sprememb, pa je predlagal tudi preveritev vsebine Odloka o
ustanovitvi VIZ OŠ Rogatec, sprejetega leta 2001. Glede na to, da g. Viljem Prevolšek, ravnatelj
VIZ OŠ Rogatec, kreditne pogodbe o najemu kredita za pokritje stroškov odpravnine presežne
delavke, ki jo je ravnatelj sklenil v letu 2014, županu oz. občinski upravi Rogatec še vedno ni
dostavil na vpogled, je g. Ferčec ponovno predlagal, da občinski svet sprejme ustrezen sklep, s
katerim ravnatelju naloži dostavo predmetne pogodbe na občinsko upravo Rogatec v določenem
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roku. V kolikor ravnatelj sklepa ne bo upošteval, je g. Ferčec predlagal, da se proti ravnatelju VIZ
OŠ Rogatec poda kazenska ovadba.
G. Mikolič je dal podani predlog v razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da Občinski svet Občine Rogatec zahteva na vpogled
kreditno pogodbo, ki jo je v letu 2014 sklenil ravnatelj VIZ OŠ Rogatec v zvezi s pokrivanjem
stroškov odpravnine presežne delavke, ter da pogodbo na občinsko upravo dostavi v roku
sedmih dni. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec zahteva na vpogled kreditno pogodbo, ki jo je v letu 2014
sklenil ravnatelj VIZ OŠ Rogatec v zvezi s pokrivanjem stroškov odpravnine presežne
delavke, ter da jo na naslov Občine Rogatec dostavi v roku 7 dni.
Ga. Brigita Vodušek je predlagala, da se avtobusni prevozi šolskih otrok terminsko uskladijo tako,
da bodo lahko imeli tudi otroci vozači v šoli čas za zajtrk ter za kosilo. Go. Vodušek so zanimali
tudi podrobnejši podatki glede domnevne postavitve vetrnih elektrarn na območju občine
Rogatec, v zvezi s čimer je g. Mikolič pojasnil, da je res, da je na območju Loga v ta namen
nameščena merilna postaja za moč vetra. Poudaril je, da je v kratkem predviden sestanek na to
temo, tako da bo po pridobitvi natančnejših podatkov v zvezi s to tematiko z vsem seznanil tudi
občinski svet, ki bo, kot je tudi prav, v končni fazi glede postavitve vetrnih elektrarn podal svoje
stališče.
G. Viktor Božak je predlagal, da bi se, tudi zaradi bližajoče se turistične sezone, v krožišče, kot je
že bilo govora, namestilo nekaj primernega, ter kot eno od možnosti predlagal, da se v krožišče
namestijo občinska, slovenska in zastava EU. V zvezi s slednjim je g. Mikolič pojasnil, da se
smejo občinski, državni in evropski simboli (zastava, grb) uporabljati v skladu s predpisano
zakonodajo, zato bi bilo potrebno zadevo pred morebitnim upoštevanjem podanega predloga
preveriti.
Ga. Suzana Zalezina je predlagala namestitev košev za pasje iztrebke ob pešpoti kot tudi drugod
na območju Rogatca, »pitnika« za vodo ob pešpoti proti osnovni šoli ter mize s klopmi ob igralih
pri gasilskem domu Rogatec. Predlagala je tudi prestavitev oglasne deske, locirane nasproti Kava
bara Magnolije, pred trgovino Jager. V zvezi z vprašanjem ge. Zalezina, kako ukrepati v primeru,
kadar psi tekajo prosto naokrog, brez lastnika, sta g. Mikolič in ga. Lavrič pojasnila, da se lahko
občani v tem primeru obrnejo na občinskega redarja.
Seja je bila končana ob 19.56 uri.
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