OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 29. oktobra 2019, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Rogatec

Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, 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:
Lilijana Grosek, direktorica Celjskih lekarn
Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor d.o.o.
Majna Šilih, vodja službe za komuniciranje Dravskih elektrarn Maribor d.o.o.
Andreja Novak, zainteresirana javnost
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja
Odsotna člana občinskega sveta: Viktor Božak, Viljem Prevolšek
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da
sta od članov občinskega sveta odsotna g. Viktor Božak in g. Viljem Prevolšek, ki sta svojo
odsotnost pred sejo opravičila. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.
G. Mikolič je nato dal v obravnavo predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec. Glede na to, da sta poročevalca k 8. točki dnevnega reda – »Informacija o
pripravi DPN za polje vetrnih elektrarn Rogatec«, že prispela, je g. Mikolič predlagal, da se
predmetno točko obravnava prej, in sicer kot 4. točko dnevnega reda. Nato je odprl razpravo, v
katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
Dnevni red:
1. Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18. 6. 2019, 2. izredne
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019 in 3. izredne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019
2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.
6. 2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019 in 3. izredne
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1.
obravnava
4. Informacija o pripravi DPN za polje vetrnih elektrarn Rogatec
5. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, 1. obravnava
6. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne agencije
Sotla
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7. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec
za leto 2019
8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
9. Pobude in vprašanja
10. Razno
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine
Rogatec za leto 2019, s področja:
- športa,
- socialnih in humanitarnih dejavnosti,
- turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec in
- kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
1. ZAPISNIK 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 18. 6.
2019, 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 1. 8. 2019 IN
3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 3. 9. 2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 18. 6. 2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019, in
zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019, h katerim člani
občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18. 6. 2019, 2.
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019, in zapisnik 3. izredne seje
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019, na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejmejo se zapisniki 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18. 6. 2019,
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019 in 3. izredne seje
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 18. 6. 2019, 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 1. 8. 2019 IN 3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 3. 9. 2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 18. 6. 2019, poročila o realizaciji sklepov 2. izredne seje
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019, in poročila o realizaciji sklepov 3. izredne
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019, h katerim člani občinskega sveta niso
izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal poročila o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z
dne 18. 6. 2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8. 2019, in 3.
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019, na glasovanje. Z 10 glasovi ZA
je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejmejo se poročila o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 18. 6. 2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1. 8.
2019 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3. 9. 2019.
3. PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA CELJSKE
LEKARNE, 1. OBRAVNAVA
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G. Mikolič je pozdravil go. Lilijano Grosek, direktorico Celjskih lekarn, ter ji predal besedo. Ga.
Grosek je, po uvodnem pozdravu ter kratki predstavitvi Celjskih lekarn ter lekarniške enote v
Rogatcu, v nadaljevanju navedla razloge za sprejem novega odloka. Eden izmed slednjih je ta,
da se bosta dosedanjim dvanajstim pridružili dve novi soustanoviteljici, in sicer Občina Dobrna in
Občina Štore. Nato je na kratko predstavila poglavitne spremembe in dopolnitve oz. vsebino
predlaganega Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne za prvo
obravnavo. Ga. Grosek je povedala, da je bila ob prvi obravnavi predmetnega odloka na
občinskih svetih ostalih ustanoviteljic doslej podana le ena pripomba. Po zaključeni prvi obravnavi
na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic bo sledila uskladitev predloga odloka z morebitnimi
pripombami in predlogi ter oblikovanje predloga odloka za drugo obravnavo s ciljem, da ga vsi
občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo v enakem besedilu. Ga. Grosek je zaključila, da si
želi, da bi bil odlok sprejet v začetku naslednjega leta, tako da bosta lahko pridruženi lekarniški
enoti pričeli s poslovanjem čim prej.
G. Mikolič se je ge. Lilijani Grosek, direktorici Celjskih lekarn, zahvalil za podano poročilo ter odprl
razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne v 1.
obravnavi na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Celjske lekarne v 1. obravnavi.

4. INFORMACIJA O PRIPRAVI DPN ZA POLJE VETRNIH ELEKTRARN ROGATEC
G. Mikolič je najprej pozdravil prisotna poročevalca k tej točki dnevnega reda, g. Andreja
Tumpeja, direktorja Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., ter go. Majno Šilih, vodjo služb za
komuniciranje iste družbe. G. Mikolič je najprej strnil vsebino 1. in 2. točke javnega naznanila, s
katerim se obvešča javnost, da je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja, kot pripravljavec prostorskih aktov, objavilo pobude za pripravo državnega
prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec, ki bo od 15.10.2019 do 20.11.2019
objavljena na spletnem portalu ministrstva.
G. Mikolič je nato besedo predal g. Andreju Tumpeju, ki je uvodoma predstavil družbo Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., kot investitorja morebitne realizacije predmetnega projekta. Omenil je,
da v svetu izgradnja vetrnih elektrarn narašča, v Sloveniji pa imamo trenutno dve. V skladu z
direktivo Evropske unije, ki članicam EU nalaga, da do leta 2030 dosežejo 27 % delež rabe
obnovljivih virov energije, je v porastu usmerjanje v obnovljive vire energije, ki nimajo ogljičnega
odtisa, zaradi česar potekajo intenzivne aktivnosti oz. meritve vetrnega potenciala na območjih po
Sloveniji. Dosedanji rezultati meritev so, zraven drugih potencialnih območij, ustreznost za
izgradnjo vetrnih elektrarn pokazali tudi na območju pobočja Loga na meji z Občino Žetale in
Republiko Hrvaško. Na območju občin Rogatec in Žetale se predvideva izgradnja skupno šestih
vetrnih agregatov posamezne moči 3,6 MW. Po besedah g. Tumpeja bo projekt, ki je trenutno v
povsem začetni fazi, na našem območju realiziran le v primeru, če bo le-ta pozitivno sprejet s
stališča narave in lokalne skupnosti. Dodal je, da bo predstavitev pobude za pripravo državnega
prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn v Rogatcu, sklicatelj katere je Ministrstvo za
okolje in prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje, 5. novembra 2019, v Ljubljani.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Izidor Kitak je glede predvidene postavitve vetrnih elektrarn izrazil pozitivno mnenje, v zvezi z
njegovim vprašanjem o načinu izvedbe kablovoda do trafo postaje Rogaška Slatina pa je g.
Tumpej pojasnil, da bo kablovod vsekakor potekal v zemlji.
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Go. Brigito Vodušek je zanimalo, kaj pomeni postavitev vetrnic za občino, kaj bo slednja od tega
imela, kakšni so dosedanji rezultati meritev vetra na območju Loga ter kakšen je negativen vpliv
vetrnic na ljudi in živali, predvsem na ptice.
G. Tumpej je pojasnil, da, kar se tiče odnosa do lokalne skupnosti, trenutno nimamo sprejete
ustrezne zakonodaje, kot npr. v tujini, vendar verjame, da bodo te zadeve tudi pri nas ustrezno
rešene, tako da bo imela tudi občina od tega korist. Poudaril je, da nobena proizvodnja električne
energije ni brez posledic, tako za človeka kot za okolje. Pri vetrnih elektrarnah ni nekega sevanja,
vendar je potrebno pozornost nameniti nizkofrekvenčnemu hrupu, potrebno pa je proučiti tudi
vpliv na naravo. Dosedanje meritve vetra na območju občine Rogatec so pokazale pozitivne
rezultate, zato je ta projekt tudi aktualen.
G. Slavka Pavloviča je zanimalo število obratov vetrnice na minuto ter v kolikšnem času bi bila
izvedba vetrnic zaključena.
G. Tumpej je dejal, da ima večji vpliv na okolje obodna hitrost vetrnice, ki se z večanjem premera
vetrnice veča, projekt pa bi v najboljšem primeru lahko zaživel v štirih do petih letih.
Go. Majo Fric so zanimali predvsem tehnični podatki vetrnic ter vpliv postavitve le-teh na okolje
oz. gozd v Logu.
G. Tumpej je pojasnil, da se pri izgradnji posamezne vetrnice potrebuje večji prostor, do lokacije
gradnje pa bo potrebno urediti tudi primerno dostopno cesto. Poudaril je, da so po končani
izgradnji posamezne manipulativne površine minimalne, ostale površine pa se vzpostavijo v
prvotno stanje, kar za konkretno lokacijo pomeni, da bodo na tem predelu še vedno prevladovale
gozdne površine, iz gozda bo izstopal le steber vetrnice.
Ob koncu je g. Mikolič povedal, da bo občina na celoten projekt vsekakor gledala tudi z
ekonomskega vidika, saj mora, po njegovem mnenju, občina od tega zagotovo kaj imeti. S tem se
je strinjal tudi g. Tumpej, ki je ponovno poudaril, da bi bilo prav, da to prepozna tudi
zakonodajalec ter zadevo opredeli z ustrezno zakonodajo.
G. Mikolič se je predstavnikoma Dravskih elektrarn zahvalil za podane informacije.
G. Mikolič je ugotovil, da so se člani Občinskega sveta Občine Rogatec seznanili z
informacijo o pripravi DPN za polje vetrnih elektrarn Rogatec.
5. PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI ROGATEC, 1.
OBRAVNAVA
G. Mikolič je besedo predal g. Izidorju Kitaku, predsedniku Odbora za gospodarstvo in turizem, ki
je povedal, da so člani odbora na svoji 3. redni seji, dne 23.10.2019, obravnavali vsebino Odloka
o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, sprejem katerega se predlaga zaradi porasta
nastanitvenih kapacitet oz. nočitev v občini Rogatec v zadnjih letih. Predmetni odlok določa
turistično takso v višini 1,2 evra ter promocijsko takso, ki se obračuna poleg turistične takse in
znaša 25 % zneska turistične takse, določa pa tudi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene
plačila turistične takse. Člani odbora so se s predlagano vsebino odloka strinjali, podprli pa so
tudi predlog ge. Brigite Vodušek, da bi se turistična taksa pobirala tudi za osebe, ki prenočujejo v
občini Rogatec v avtodomih na postajališčih za avtodome. Odbor za gospodarstvo in turizem tako
predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se v 4. členu Odloka o turistični in promocijski
taksi v Občini Rogatec črta besedilo »osebe, ki prenočujejo v avtodomih, na postajališčih za
avtodome v Občini Rogatec,« in sprejme odlok v preostali vsebini.
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri so bile g. Andreju Turku pojasnjene nekatere nejasnosti v
zvezi z vsebino predlaganega odloka.
G. Mikolič je dal predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, z upoštevanjem
predlaganih sprememb, v 1. in 2. obravnavi, na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
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SKLEP
I.
V 4. členu predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec se črta
besedilo »osebe, ki prenočujejo v avtodomih, na postajališčih za avtodome v Občini
Rogatec,«.
II.
Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec se združita prva
in druga obravnava.
III.
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v
Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi.

6. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORICE
RAZVOJNE AGENCIJE SOTLA
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da smo, kot občina
ustanoviteljica, od Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla prejeli vlogo za izdajo soglasja k
imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla. Pojasnila je, da je na javni razpis za prosto
delovno mesto direktorja/ice Razvojne agencije Sotla v predpisanem roku prispela ena popolna
vloga, ki jo je poslala sedanja direktorica Bojana Žaberl. Svet zavoda Razvojne agencije Sotla je
na svoji seji, dne 29. 8. 2019, sprejel sklep, da se za direktorico Razvojne agencije Sotla izbere
Bojano Žaberl. Ga. Kampoš Čuček je pojasnila, da je predmetno vlogo za podajo soglasja na
svoji 3. dopisni seji obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki
predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da poda soglasje k imenovanju ge. Bojane Žaberl
za direktorico javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, za naslednje mandatno obdobje.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nobeden od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog o soglasju k imenovanju ge. Bojane Žaberl za direktorico
javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, za naslednje mandatno obdobje. (V času glasovanja v
dvorani ni bila prisotna ga. Mojca Šmit.) Z 9 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju ge. Bojane Žaberl za direktorico
javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, za naslednje mandatno obdobje.
7. PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA
PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

RAVNANJA

S

STVARNIM

G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je najemnik občinskega
neprofitnega stanovanja v večstanovanjski stavbi Hofmanova ulica 5, v Rogatcu, dne 17. 9. 2019
podal interes za odkup stanovanja, zaradi česar se predlaga dopolnitev Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019.
G. Mikolič je dodal, da je v tem stanovanjskem bloku Občina Rogatec lastnica le še navedenega
stanovanja, nato pa odprl razpravo, v katero se ni vključil nobeden od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto
2019, sprejetega na 3. redni seji, dne 7.3.2019, na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil sprejet
naslednji
SKLEP
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Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2019, sprejet na 3. redni
seji, dne 7.3.2019, se dopolni pod točko A Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine Rogatec v letu 2019, kot sledi:
2: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM:
Obrazec 2.b. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb
zap.
št.

naslov

id oznaka
dela stavbe

površina dela
stavbe v m2

3.

HOFMANOVA ULICA 5,
ROGATEC

1178-120-10

67.50 m2

ocenjena
posplošena ali
orientacijska vrednost
nepremičnine
39.200,00 EUR

8. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je Občina Rogatec prejela
vlogo za odkup kmetijskega zemljišča parc. št. 976/7, k. o. 1178 – Rogatec, v izmeri 176 m2.
Občina Rogatec navedene parcele za izvrševanje svojih nalog ne potrebuje, zato bi jo prodali
zainteresiranemu kupcu, ki bi želel zaokrožiti svoje funkcionalno zemljišče. Za izvedbo postopka
prodaje je potrebno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec najprej ukiniti status javnega
dobra v zemljiški knjigi, zato se Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga sprejem sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra na predmetni parceli. Na podlagi slednjega bo zemljiški knjigi
predlagan izbris statusa, na parceli pa bo vknjižena lastninska pravica Občine Rogatec, s katero
bo imela le-ta pravico razpolaganja.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nobeden od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je
bil soglasno sprejet naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišče katastrska občina 1178
ROGATEC parcela 976/7 (ID 4498569).
2.
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se
pri njej vknjiži lastninska pravica Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična
št. 5883938000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. POBUDE IN VPRAŠANJA
10. RAZNO
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine
Rogatec za leto 2019, s področja:
- športa,
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-

socialnih in humanitarnih dejavnosti,
turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec in
kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

G. Mikolič je pojasnil, da so bila članom občinskega sveta v seznanitev v gradivu za sejo pod
točko razno priložena poročila o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine
Rogatec za leto 2019, in sicer s področja: športa, socialnih in humanitarnih dejavnosti, turizma in
ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec in kulturnih programov in projektov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti. G. Mikolič je dejal, da sta z go. Agato Tepeš članom občinskega sveta na
voljo v primeru morebitnih vprašanj v zvezi s predmetnimi poročili.
G. Mikolič je člane občinskega sveta seznanil z informacijo, da bo storitev »pomoč na domu« od
1. 1. 2020 dalje za naše občane izvajal Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, in ne več, kot doslej,
Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, nato pa navedel tudi nekaj podrobnosti v zvezi s tem.
V nadaljevanju je g. Mikolič pojasnil glede načrtovane razširitve in preureditve obstoječega
gasilskega doma PGD Rogatec, za kar je pripravljena idejna zasnova, izvedba pa se predvideva
do leta 2021, ko bo PGD Rogatec obeležilo 150-letnico svojega delovanja. Ga. Nataša Lavrič je
nato podrobneje predstavila umestitev objekta v prostor, načrtovano dozidavo k obstoječemu
objektu ter razporeditev posameznih prostorov v obeh etažah. Pojasnila je, da bo zaradi dozidave
ter predvidene ureditve objekta odpadlo sedanje košarkaško igrišče, povečalo pa se bo območje
otroškega igrišča, ki je zelo obiskano in za katerega smo dokupili tudi določena igrala, ter
sedanjega parkirišča. G. Mikolič je izrazil upanje, da se bodo gasilci PGD Rogatec z navedeno
rešitvijo strinjali, saj stoji gasilski dom na zelo markantni lokaciji in bi bilo drugo lokacijo
nesmiselno iskati, z navedeno rešitvijo pa bi se izognili tudi dilemi, kaj storiti s starim, opuščenim
objektom.
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri je, v zvezi v vprašanjem g. Andreja Turka, pojasnil, da znaša
dimenzija predvidenega objekta 15 m x 10,65 m. G. Fredi Ferčec je podprl predstavljeno rešitev
razširitve in prenove gasilskega doma v Rogatcu, za katero je menil, da je lahko s finančnega
vidika v doglednem času rešena, predvsem pa morajo biti z rešitvijo zadovoljni gasilci PGD
Rogatec, je poudaril. Dodal je, da imamo športna igrišča na voljo v športnem parku, tudi
košarkaško, menil pa je, da bi morala biti vsa igrišča, predvsem je imel v mislih odbojkarsko
igrišče, občanom prosto dostopna, torej brezplačna. Tudi ga. Mojca Šmit je pohvalila podani
predlog, ter menila, da se predvideni objekt lepo poda v okolico, v zvezi z njenim vprašanjem,
koliko naložba finančno znaša, pa je ga. Lavrič pojasnila, da tega podatka še nimamo, saj je to le
idejni projekt. G. Mikolič je dodal, da bi lahko naložba znašala okoli 200.000 EUR, hkrati pa je
izrazil pričakovanje, da bodo gasilci tudi sami pristopili k izvedbi razširitve gasilskega doma ter kaj
tudi sami postorili.
G. Izidor Kitak je člane sveta seznanil s predlogi, ki so jih člani Odbora za gospodarstvo in
turizem podali na svoji zadnji seji. Člani odbora, ki so razpravljali o turizmu na območju Donačke
gore, so menili, da bi morali, glede na vse množičnejšo obiskanost tega območja, h kateremu
velik delež prispeva tudi prisotnost jadralnih padalcev, od obiskovalcev iztržiti več. Glede na
težave s prevažanjem padalcev in opreme nazaj do točke vzletišča ter neurejeno parkiranje
njihovih vozil kje bodi, so člani odbora predlagali ureditev parkirišča v ta namen, predlagali pa so
tudi namestitev promocijskih tabel z vsebinami, ki jih nudi Občina Rogatec. G. Kitak je člane
občinskega sveta seznanil tudi z ostalimi predlogi, podanimi na seji odbora.
G. Kitak je nato, glede na to, da so posamezni zaselki občine Rogatec, v končni fazi pa tudi sam
Rogatec, precej oddaljeni od reševalne službe, sploh v primeru, ko je za reševanje življenja
pomembna vsaka minuta, predlagal vzpostavitev delovanja prvih posredovalcev, t. j. za nudenje
prve pomoči strokovno usposobljenih gasilcev, ki občanom nudijo pomoč v prvih trenutkih do
prihoda reševalne službe. G. Kitak je dejal, da so gasilci izrazili voljo in željo, da bi se v tej smeri
usposobili in se vključili v to humano pomoč, zato je predlagal, da se sprejme pobuda o
usposabljanju prvih posredovalcev. G. Kitak je dodal, da v nekaterih drugih občinah prvi
posredovalci že uspešno delujejo ter pomagajo pomoči potrebnim.
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G. Mikolič je pojasnil, da je, kolikor je seznanjen, približno osem gasilcev PGD Rogatec že
opravilo izobraževanje oz. usposabljanje za prve posredovalce, tako da to pomoč v naši občini že
imamo. Res pa je, da s podrobnostmi glede aktivacije oz. vpoklica prvih posredovalcev k
reševanju ni seznanjen, zato bomo informacijo o tem pridobili do naslednje seje.
G. Kitak je izrazil prepričanje, da se na našem območju ta dejavnost ne izvaja, zato je menil, da je
potrebno vzpostaviti ustrezno komunikacijo med Občino Rogatec in Zdravstvenim domom Šmarje
pri Jelšah.
Ga. Brigita Vodušek je menila, da je prav, da, glede na to, da prve posredovalce v občini imamo,
s tem seznanimo tudi občane. Predlagala je proučitev možnosti, da se nujna medicinska pomoč
iz ZD Šmarje pri Jelšah prestavi v ZD Rogaška Slatina, saj ljudje ter njihovo zdravje predstavljajo
našo primarno skrb. Ob tem je ga. Vodušek izpostavila tudi problematiko v zvezi z organizacijo
izvajanja zobozdravstvene dejavnosti v Rogatcu, ki je, po njenem mnenju, zaradi nenehne
menjave zobozdravnikov v Zobni ambulanti Rogatec, neustrezna.
G. Mikolič je poudaril, da se direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za zavod ter
paciente zelo zavzema. Predlagal je, da se jo na temo sedeža nujne medicinske pomoči, kar je
bilo sicer aktualno pred pribl. tremi leti, povabi na eno od sej občinskega sveta. V nadaljevanju je
g. Mikolič navedel tudi podrobnosti v zvezi s predvideno investicijo v Zdravstveni dom Rogatec
oz. v Zobno ambulanto Rogatec.
G. Andrej Turk je, v zvezi s predlogom ge. Brigite Vodušek, predlagal, da bi strategijo razvoja
turizma na Donački gori pripravil Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Glede delovanja
prvih posredovalcev pa je pojasnil, da vso zadevo vodijo za to odgovorni v Zdravstvenem domu
Šmarje pri Jelšah, ki tudi sprejmejo klic o nastali nesreči oz. potrebi po pomoči, in se nato, glede
na čas, ki ga bodo sami potrebovali do lokacije nesreče, odločijo, ali bodo gasilce, prve
posredovalce, klicali ali ne.
Tudi ga. Mojca Šmit se je strinjala s pomembnostjo izvajanja storitve prvih posredovalcev, v zvezi
z zobozdravstveno dejavnostjo v Rogatcu pa je s ciljem, da bi se morda na ta način našla
primerna rešitev, predvsem za šoloobvezne otroke, predlagala povezavo Zobne ambulante
Rogatec z VIZ OŠ Rogatec.
Ga. Brigita Vodušek je predlagala izdelavo dolgoročne strategije turizma za Donačko goro, pri
čemer bi k sodelovanju povabili akterje, ki že imajo znanje in bogate izkušnje na tem področju.
G. Mikolič se je povsem strinjal, da je Donačka gora še kako aktualna ter privlačna za
obiskovalce. Menil je, da zadeva trenutno funkcionira, da vse teče spontano, kar kaže tudi število
obiskovalcev. Poudaril je, da lahko občina poskrbi le za ustrezno infrastrukturo, kar pa se trženja
tiče, pa se mora vključiti privatni sektor. Najboljše bi bilo, da bi to prepoznal kakšen investitor s
podjetniško žilico. V nadaljevanju je g. Mikolič podal svoja razmišljanja glede potrebe po
sprejemu strategije turizma za Donačko goro, ob tem pa ponovno poudaril sodelovanje s
haloškimi občinami na področju turizma, ki so nas zraven povabile ravno zaradi našega znanja in
izkušenj na tem področju.
G. Vili Bukšek je poudaril, da so vsebine na območju Donačke gore kompleksne ter da s tem v
zvezi sodelujemo z občinama Majšperk in Žetale. Strinjal se je, da je Donačka gora »preveč«
zastonj, zato je tudi tolikšen odziv obiskovalcev kot tudi jadralnih padalcev. V nadaljevanju je g.
Bukšek, po zgledu Bovca, kjer obiskovalci ob prihodu plačajo parkirnino, nato pa se lahko na tem
območju sprehajajo po mili volji, razmišljal o možnosti vzpostavitve urejenih parkirišč tudi na
območju Donačke gore, od plačila katerih bi kaj iztržila tudi občina.
G. Fredi Ferčec, ki je uvodoma izrazil obžalovanje zaradi odsotnosti g. Viljema Prevolška na
današnji seji, je v nadaljevanju izpostavil trenutno problematiko v zvezi s finančnim stanjem oz.
poslovanjem v VIZ OŠ Rogatec, saj se nova ravnateljica, ki je z nastopom mandata prevzela za
cca 100.000 EUR odprtih računov do dobaviteljev, ukvarja s konkretnimi problemi v zvezi z
nabavo potrebnega materiala oz. naročilom storitev v šoli. Predlagal je, da občina za poplačilo
navedenega dolga najame kredit, da bo lahko ravnateljica s svojim delom nemoteno nadaljevala.
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G. Ferčec je nato ponovno izpostavil kredit, ki ga je bivši ravnatelj najel brez soglasja občine z
namenom popravila kuhinje, in katerega sredstva so bila porabljena nenamensko, in sicer za
poplačilo odpravnine nezakonito odpuščeni delavki. Poudaril je, da bi bila morala občina glede
pridobitve predmetne kreditne pogodbe na vpogled oz. glede nenamensko porabljenih sredstev
od kredita odreagirati že prej. G. Ferčec je dejal, da še vedno predlaga, da poda Občina Rogatec
zoper bivšega ravnatelja VIZ OŠ Rogatec kazensko ovadbo zaradi vrnitve finančnih sredstev v
višini predmetne kreditne pogodbe. Predlagal je tudi, da se go. Alenko Virant, ravnateljico VIZ OŠ
Rogatec, s ciljem rešitve trenutne finančne situacije oz. normalizacije stanja v VIZ OŠ Rogatec,
povabi na naslednjo sejo občinskega sveta, predlagal pa je tudi pričetek aktivnosti za ponovno
formiranje dodatnega, osmega oddelka vrtca.
G. Mikolič je poudaril, da z novo ravnateljico normalno komunicira, ter da je o vseh pomembnih
zadevah sproti obveščen, prav tako pa sedaj normalna komunikacija poteka med šolo in občino,
še posebej kar se tiče financ. G. Mikolič je dejal, da imamo glede izgube v VIZ OŠ Rogatec od
sprejema zaključnega računa za lansko leto dalje realne podatke, da so v teku kazenski postopki,
o katerih ne bi posebej govoril, ter da smo, na osnovi predhodnega poziva policije za
posredovanje morebitnih podatkov v zvezi s spornim kreditom, vsebino predmetne kreditne
pogodbe posredovali Policijski postaji Rogaška Slatina. G. Mikolič je poudaril, da je, kar se tiče
financ, občina ravnateljici prvi sogovornik, tako da sta na liniji z go. Agato Tepeš, ter da težave
rešujemo sproti. Poudaril je, da bomo, kot delno rešitev, za delno pokritje dolga namenili tudi
finančna sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje, sicer pa bo potrebno pripraviti
sanacijski načrt, na osnovi katerega bomo finančno situacijo v šoli sanirali. Glede formiranja
dodatnega oddelka vrtca je g. Mikolič poudaril, da v zvezi s tem popolnoma zaupa ge. Agati
Tepeš, ki skrbi za to področje. Zaključil je, da bo nov oddelek vrtca, v primeru, da bo dovolj otrok,
vsekakor formiran.
Ga. Mojca Šmit je menila, da občina predmetne izgube v šoli ne more pokriti kar tako, prav tako
pa je poudarila, da mora občina upoštevati pravilo oz. pogoj, da je za ustanovitev novega oddelka
vrtca potrebnih najmanj devet otrok.
Ga. Agata Tepeš je, kot že na zadnjih dveh sejah občinskega sveta, ponovno obširno pojasnila
situacijo glede formiranja oddelkov v vrtcu, ob koncu pa poudarila, da bo, kot je predhodno
povedal tudi g. Mikolič, nov oddelek vsekakor formiran, če bo za to dovolj otrok.
Ga. Mojca Šmit se je strinjala s predlogom ge. Vodušek, da bi pri izdelavi strategije razvoja
turizma k sodelovanju povabili koga z dobro prakso na tem področju. Predlagala je namestitev
dodatnih košev za pasje iztrebke na določenih mestih ter opozorilnih tabel, da se lahko pasji
iztrebki odlagajo tudi v koše za komunalne odpadke. Predlagala je tudi postavitev obvestilnih
tabel pri muzeju na prostem o lokaciji trim steze in street workout-a. Omenila je, k smo k novoletni
okrasitvi trga v Rogatcu k sodelovanju povabili tudi šolo ter da je njihovega sodelovanja zelo
vesela. Vse prisotne, kot tudi vse občane, je povabila na ogled razstave o dogodkih ob
osamosvojitvi Slovenije, ki je postavljena v dvorani grajske pristave, in bo na ogled do 18.
novembra 2019. Podala je tudi informacijo o prihodnjem predvidenem dogodku oz. delavnici za
mlade, ki bo 23. novembra 2019, ter o razmišljanjih v smeri ustanovitve društva mladih v
Rogatcu. Ga. Šmit je vse člane občinskega sveta povabila, da se v prihajajočem prazničnem
času udeležijo čim več prireditev, saj bomo na ta način društvom za njihovo delo in trud dali
največjo pohvalo in priznanje.
Seja je bila končana ob 20.15 uri.
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