OBČINA ROGATEC
Občinski svet

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 5. decembra 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, Mojca Šmit,
Andrej Turk, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric
 predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I
 ostali prisotni:
Lidija Sovinc, direktorica Ljudske univerze Rogaška Slatina
Jasna Žerak, direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
Petra Bač, vodja finančno računovodske službe Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
Peter Brantuša, zainteresirana javnost
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja
Odsoten član občinskega sveta: Viljem Prevolšek
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da je
občinski svet sklepčen.
G. Mikolič je nato dal v obravnavo predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec in odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlagani dnevni red na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet
naslednji
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.10.2019
2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
29.10.2019
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, 1. obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. obravnava
5. Letno poročilo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2018 in Polletno
poročilo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2019
6. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2020
7. Predlog nove ekonomske cene za 7,5 oddelkov VIZ OŠ Rogatec – Enote vrtec
8. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Odbora za mlade
9. Pobude in vprašanja
10. Razno
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1. ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 29. 10.
2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 29. 10. 2019, h kateremu člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal zapisnik na glasovanje. Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29. 10. 2019.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 29. 10. 2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 29. 10. 2019, h kateremu člani občinskega sveta niso izrazili
pripomb.
G. Mikolič je dal poročilo o realizaciji na glasovanje. Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je bil sprejet
naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 29. 10. 2019.
3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020, 1.
OBRAVNAVA
G. Mikolič je uvodoma podal nekaj dejstev glede financiranja občin, in sicer z vidika zakonodaje,
primerne porabe in izhodišč, določenih glede na preteklo leto. Izpostavil je projekt dograditve
gasilskega doma Rogatec v višini 100.000,00 evrov oz. s projekti vred 114.000,00 evrov ter, da
bo nekaj sredstev namenjenih tudi za PGD Donačka Gora, in sicer za izdelavo idejne zasnove
oz. projekta za prizidek. Občina mora zagotoviti tudi določene finančne vire za izdelavo OPPN-ja
za obvoznico trškega jedra Rogatec, glede na dejstvo, da je bil sklep o pripravi slednjega že
sprejet. V letu 2021, 2022 naj bi se zgradila kolesarska steza Brezovec – Rogatec – cona S5, za
katero je v letu 2020 potrebno urediti služnostne pravice. V okviru projekta Razvoj in trženje
ponudbe Obsotelja in Kozjanskega je bil sprejet sklep LAS za izvedbo razgledišča, za katerega
večji del sredstev zagotavlja država. Tukaj je tudi polnilnica za električne avtomobile in nabava
električnega avtomobila za prevoz starejših občanov. Tako kot vsako leto namenjamo določena
finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, urejanje vodooskrbe in sekundarne
kanalizacije. Na področju urejanja cest je potrebno rešiti še določene poškodbe, ki so ostale kot
posledica neurja. 10.000 evrov se namenja tudi za turizem na območju Donačke gore. Skratka,
okrog 700.000 evrov namenjamo za investicije. Sredstva je potrebno zagotoviti na področju
sociale in varstva starejših. V okviru izobraževanja in predšolske vzgoje se namenjajo dodatna
sredstva za polovični oddelek, za nabavo opreme VIZ OŠ Rogatec iz amortizacije in za
investicije. Določene dodatne finančne vire za osnovno šolo bomo poskušali zagotoviti do 2.
obravnave, po ugotovitvi dejanskega stanja konec leta. Dodal je, da je proračun za leto 2020 na
prihodkovni strani dokaj ambiciozno zastavljen in se bo potrebno zelo potruditi, da bomo pridobili
vse finančne vire. Omenil je še 46.000 evrov ostanka, ki se bo prenesel naprej.
G. Mikolič je odprl razpravo, za katero so se prijavili g. Ferčec, ga. Vodušek, g. Pavlovič in g.
Kitak.
G. Ferčeca je zanimalo, kje bomo vzeli za sanacijo šole v drugem branju ter opozoril na dve
napaki, ki ju je zasledil v predlogu proračuna. Izpostavil je 114.000 evrov, ki jih je povezal s
prodajo treh stanovanj, dotaknil se je komunalnega prispevka, turistične takse, razgledišča. Glede
slednjega je izrazil upanje, da se bo ideja opustila ter predlagal naj se teh 50.000 evrov nameni
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raje za ureditev starega gradu. Nadalje ga je zanimalo, ali je občina kaj prispevala za obnovo
zmaja na Blažunovi hiši, kje bo električna polnilnica ter kako je z brezplačnim wi-fi jem. Predlagal
je, da bi se lahko obnovil studenec v Kamjeku, uredilo krožišče ob vstopu v Rogatec in parkirišče
v Hofmanovi.
Glede na dejstvo, da se je nekoliko povišala povprečnina, je predlagal, naj se nekoliko povišajo
sredstva za šolski sklad, s 1.500 evrov na 2.000 evrov. Sredstva naj se namenijo tudi za spletno
stran in Facebook stran občine. Za 5% naj se povišajo sredstva za programe športa in vse ostale
programe, glede na dejstvo, da se stroški društvom povečujejo. Dodal je še, da za izgradnjo
novega vrtca ni namenjenih skoraj nič sredstev, kljub dejstvu, da je ministrstvo namenilo
določena sredstva za te namene in znova izpostavil dolg VIZ OŠ Rogatec. Opozoril je na plaz
Boštjan Matej, glede katerega je bilo na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec rečeno,
da se bo uredil v sklopu plazu Gobec.
Go. Vodušek je zanimalo, koliko je zagotovljenih sredstev za projekte, ki se vlečejo iz leta v leto
in kateri se bodo zagotovo izvedli. Zasledila je, da so proti Dobovcu v planu avtobusne postaje in
ob tem izpostavila, da je potrebna sanacija obstoječih - jih pobarvati, zamenjati, okrasiti s
cvetjem, za kar pa ni predvidenih sredstev. Glede sanacije plazov jo je zanimalo, koliko jih je,
kakšno je stanje, kolikšna sredstva se predvidevajo in kakšen je vrstni red sanacije. Predlagala
je, da se par tisoč evrov nameni za idejni načrt za varovana stanovanja, kot dislocirano enoto
doma za ostarele ter da se za namen pobiranja turistične takse na postajališču za avtodome
zagotovijo sredstva za zapornico in avtomatsko pobiranje. Dodala je, da 5.000 evrov za
investicijska sredstva VIZ OŠ Rogatec ni dovolj ter glede sanacije finančnih težav šole
predlagala, da se naredi konkreten načrt in to razkrije v proračunu.
G. Pavlovič je povedal, da imamo na voljo 758.000 evrov za investicije. Želje občanov so gasilski
dom, vrtec, obvoznica, trg. Na prihodkovni strani se ne da pomagati, na odhodkovni strani pa se
je potrebno odločiti, kaj bomo. Koalicijska skupina se je zato odločila za gasilski dom, saj za vrtec
nimamo kje vzeti. 2.600.000 evrov je zakonsko predpisanih odhodkov. Razpolagamo lahko s
tistim, kar ostane. Na cestah bi se moralo marsikaj postoriti. Glede studenca v Kamjeku je
pojasnil, da gre v konkretnem primeru za lokacijski problem, saj je v tem ovinku zaenkrat
nemogoče izvesti dostop in parkirišče, razen ob rekonstrukciji glavne ceste, glede razgledišča pa,
da če država nameni sredstva za določen projekt, teh sredstev ni mogoče nameniti za kaj
drugega.
G. Kitak je dodal, da je žal zakonsko obveznih nalog ogromno, za investicije ostaja zelo malo ter,
da 50.000 evrov ni malo za sanacijo starega gradu. Vseh želja ne moremo uslišati. Za Donačko
goro se je namenilo 10.000 evrov na pobudo Odbora za gospodarstvo in turizem, za gasilce
Donačka gora je ravno tako namenjenih nekaj sredstev.
V nadaljevanju je g. Mikolič pojasnil, da 114.000 evrov prihodkov ni planirano iz naslova prodaje
3 stanovanj, pač pa 1 stanovanja, bivše Železnine in Cikanekove hiše. Komunalni prispevek je
planiran glede na to, da obstaja možnost postavitve šotorov s strani Vetropack Straže na bivšem
stražinem skladišču. Glede turistične takse je slika realna. V prihodnjem letu naj bi dobili električni
avtomobil, ki bi ga lahko izkoristili tudi za službene poti. Projekte je potrebno vključiti v Načrt
razvojnih programov za 4 letno obdobje. Samo razgledišče – stolp je vrednosti 12.000 evrov, vse
ostalo nanesejo še druge zadeve zraven. Glede obnove zmaja smo bili v kontaktu z lastnikom
objekta, ki je bil zelo korekten, občina je uredila pločnik, on pa je obnovil zmaja. Glede vodnjaka v
Kamjeku se spomni, da so pred 10., 15. leti naredili analizo vode, ki je razkrila, da je v njej preveč
SO2. Je pa na predlog občine, na tej lokaciji, v idejni zasnovi kolesarske steze, predviden
postanek za kolesarje.
Parkirišče Hofmanova se lahko realizira v sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest,
šolski sklad ni problem, za vrtec smo v proračunu za leto 2020 planirali manjšo vrednost, da nam
ne propade gradbeno dovoljenje. Vsekakor pa občine pričakujemo razpis za sofinanciranje.
Sklep glede programa odprave posledic neurij z dne 7.7.2019 ter 12. in 13.7.2019, še na vladi RS
ni bil sprejet. Ta program se namreč nanaša tudi na plazove oziroma projekte za sanacijo
manjših plazov, na prvem mestu pa je ogrožanje življenj in stanovanjskih objektov ter prevoznost
cest. Dokler ne dobimo sklepa, da je plaz odobren, je potrebno čakati. Program AJDA se odpre,
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ko je ocenjene škode za 3 promile državnega proračuna. Plaz Boštjan Matej je bil enkrat že
vnešen, a nismo dobili sredstev od države.
Glede avtobusnih postaj je izrazil strinjanje, glede stanovanj starejših pa je pojasnil, da zbirajo
podpise, da bi vse skupaj imelo večjo težo na ministrstvu. Klasičnih domov se namreč ne bo več
gradilo. Na osnovi razgovora z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bi
naj ministrstvo izvedlo v prihodnjem letu razpis za gradnjo bivalnih enot, sofinaciran s strani EU.
V eni bivalni enoti bi bivalo po 6 varovancev, za katere bi skrbela 2 strokovna delavca, medtem
ko bi se nega izvajala v domovih za ostarele. V kolikor bo javni razpis, se bomo nanj vsekakor
prijavili. Glede obnove ostankov gornjega gradu je dodal, da ta poteka po smernicah Zavoda za
varstvo kulturne dediščine ter, da se v naslednjem letu predvideva obnova in zaščita enega
stolpa. Optična povezava nima zveze z občino, zadolženi smo zgolj za služnosti. Projekt teče.
Ga. Lavrič je glede električne polnilnice pojasnila, da bo le-ta locirana pri občinski stavbi, tako, da
se bo lahko uporabila tudi za polnjenje občinskega električnega avtomobila. Glede ureditve
predlaganih zapornic za vstop na postajališče za avtodome pa je dejala, so le - te nesprejemljive
s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da pa se bo s strani upravljavca t.j. Konjeniškega
kluba Strmol, turistična taksa ročno obračunavala uporabnikom ob obračunu parkirnine, čeprav
bo to pomenilo kar zapleten postopek med drugim tudi zadržanje osebnih izkaznic, zaradi
določitve višine takse. Pojasnila je tudi, da je v Sloveniji 140 postajališč za avtodome in da je
občina Rogatec ena izmed štirih, kjer se turistična taksa na postajališčih obračunava.
G. Bukšek je pojasnil, da je v okviru stroška realizacije projekta vključena izgradnja razgledišča,
kot nekakšne razširjene lovske preže ter ureditev sprehajalnih poti, skladno s strokovnimi
podlagami. V Muzeju na prostem bodo v posledici tega zaživeli novi programi in dodatna
ponudba, med drugim tudi prikaz opreme in tehnike jadralnega padalstva za obiskovalce. Glede
brezžičnega omrežja – WI-Fi je dejal, da je Občina pridobila možnost koriščenja 15.000 evrov
nepovratnih sredstev za stroške nakupa in namestitve javnih točk dostopa do interneta, katerega
hitrost prenosa mora biti najmanj 30 Mb/s. Te točke bodo predvidoma pri šoli, muzeju, športnem
parku, občini. Pridobivajo se ponudbe za izbiro izvajalca del za namestitev omrežja WI-Fi. Rok za
izdelavo je maj 2020.
G. Ferčec je repliciral, da bi se lahko denar počrpal za kakšno drugo idejo, ne za razgledišče. Je
odločno proti slednjemu in se bo vzdržal pri glasovanju o proračunu in znova izpostavil, zakaj ni
konkretne rešitve o sanaciji dolga 81.000 evrov, ki ga je občina dolžna poravnati. Prosil je tudi za
staro analizo vode studenca v Kamjeku, oziroma, če je možno, da se naredi nova. Glede
načrtovane sanacije starega gradu je zaprosil za elektronsko obliko.
G. Božak je izpostavil, da se preveč poudarja problem osnovne šole, kjer so, kolikor mu je znano,
stvari pod kontrolo. Občinska uprava in nova ravnateljica sta po besedah pristojnih v kontaktu in
rešujejo nastalo situacijo. Investicijski del proračuna za leto 2020 je namenjen gasilcem, bile so 3
možnosti, morali so poiskati optimalno.
G. Mikolič je zaključil splošno razpravo in dal na glasovanje predlagani sklep. Z 8 glasovi ZA in 0
PROTI je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 2020 in daje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto
2020 v javno razpravo do vključno 20.12.2019.

4. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, 1. OBRAVNAVA
Pri tej točki dnevnega reda sta sejo zapustila g. Ferčec in g. Kitak (ob 18.35 uri).
G. Mikolič je pozdravil go. Lidijo Sovinc, direktorico Ljudske univerze Rogaška Slatina, ter ji
predal besedo. Slednja je pojasnila, da so ljudske univerze edini javni zavodi, ki nimajo urejenega
in definiranega javnega financiranja ter da so spremembe odloka potrebne zaradi uskladitve z
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novim Zakonom o izobraževanju odraslih. Dodala je še, da javne mreže v letu 2020, kot so
pričakovali, žal ne bo in v zvezi s tem obrazložila, kaj bi vključitev v javno mrežo doprinesla ter se
dotaknila problematike odvisnosti od razpisanih projektov.
Po zaključeni dodatni obrazložitvi ge. Sovinc, je ga. Kampoš pojasnila, da je prišlo v času od
sklica do izvedbe seje do manjše slovnične spremembe v besedilu odloka, ki jo je tudi navedla, in
dodala, da so na mizo prejeli čistopis predloga odloka.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič se je ge. Sovinc zahvalil in, glede na predlog sedežne občine, po združitvi prve in
druge obravnave, dal na glasovanje predlagani sklep. Z 9 glasovi ZA je bil v prisotnosti 9 članov
soglasno sprejet naslednji
SKLEP
I.
Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec se združita 1. in
2. obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Rogaška Slatina.
II.
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. obravnavi.
5. LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018 IN
POLLETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2019
Pri tej točki dnevnega reda se je na sejo vrnil g. Ferčec (ob 18.42 uri).
G. Mikolič je pozdravil go. Jasno Žerak, direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ter ji
po uvodnem pojasnilu, da je bila na sejo občinskega sveta vabljena tudi iz razloga podaje
neposrednih informacij v zvezi s prvimi posredovalci in nudenjem prve pomoči, zobozdravstvom v
Rogatcu ter nujno medicinsko pomočjo, predal besedo. Slednja je na kratko predstavila poročilo
za leto 2018 in polletno poročilo za leto 2019 ter načrte za leto 2020. Od investicij v občini
Rogatec največjo predstavlja prenova zobne ambulante, v višini 50.000 evrov, sicer pa na širšem
območju načrtujejo 2 novi pediatrični ambulanti in zaposlitev še enega pediatra, da bodo tudi
otroci iz Rogatca imeli pediatra.
Glede zobne ambulante v Rogatcu je pojasnila, da se stalna zobozdravnica nekje sredi maja
vrne, do takrat pa jo nadomeščajo z zobozdravniki, ki so na trgu. Dodala je še, da niti en dan ni
bila zobna ordinacija zaprta.
Glede prvih posredovalcev v Sloveniji je dejala, da se je veliko krajev že organiziralo v tej smeri in
da jim zdravstveni domovi pomagajo z izobraževanjem. Za aktiviranje sistema prvih
posredovalcev je potrebno skleniti pogodbo med gasilskim društvom, občino in centrom za
obveščanje. Za izobraževanje pa se sklene pogodba med zdravstvenim domom in občino ali
gasilskim društvom.
V zvezi z nujno medicinsko pomočjo, ki je trenutno locirana v Šmarju pri Jelšah, pa je razložila,
da se urejuje sistem dispečerstva. Čakajo namreč na ureditev zveze, saj je na Boču potrebno
urediti dodatne repetitorje, da bo ekipa dosegljiva.
G. Mikolič je odprl razpravo.
V zvezi z vprašanjem g. Turka glede stacioniranja reševalnega vozila v Rogaški Slatini, je ga.
Žerak pritrdila, da vozilo Rogaški Slatini bo, ko bo vzpostavljen sistem repetitorjev in bo številka
dosegljiva. Glede kritike g. Turka, da ne izvajajo zdravstvenih pregledov gasilcev, ki so bili v letu
2018 odobreni s strani ministrstva za zdravje, pa je pojasnila, da ima g. Turk napačne informacije.
Imeli so sestanek s poveljnikom gasilcev in se odločili, da delajo preventivne preglede za gasilce,
ki ne delajo zahtevnih nalog, zastonj.
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Go. Vodušek je zanimalo, ali obstaja možnost popoldanske dežurne službe, ob sobotah in
nedeljah v Rogaški Slatini in koliko zdravnika in koliko zobozdravnika pripada občini Rogatec ter
koliko sredstev se nabere od pobranih najemnin tekom leta.
Ga. Žerak je odgovorila, da je že sedanja dežurna služba nadstandard, za katerega plačuje
Občina Rogatec 12.000 evrov letno. Po opravljeni analizi ugotavljajo, da ni toliko urgentnih
primerov. Če pa že bomo našli denar za to, ne bomo našli zdravnikov, je še dodala. Dežurstvo ni
njihova dolžnost. Prvi posredovalci in dispečerski sistem, ki bo rešilne avtomobile usmerjal po
terenu, so rešitev. Glede števila pacientov, opredeljenih za enega zdravnika, je povedala, da je to
število po sedanjih standardih 1895, nekaj manj jih ima zdravnica zasebnica v Rogatcu. Po letu
2025 je možnost, da bi bila potrebna dva zdravnika in dva zobozdravnika, ker bodo namreč do
leta 2025 količniki padali.
Glede najemnine je g. Mikolič pojasnil, da je le-te okrog 16.000 evrov letno, ki se nato razporeja
za tekoče investicijsko vzdrževanje.
Ob 19.15 uri je sejo zapustila ga. Maja Završki Fric.
Sledilo je še nekaj zahval članov in članic občinskega sveta direktorici za dobro opravljeno
dosedanje delo in vprašanje g. Ferčeca, ali se tudi ostalemu kadru podaljšuje delovna doba, kot
zdravnikom. Ga. Žerak je pojasnila, da imajo trenutno vse zdravnike, jim resda podaljšujejo
delovno dobo, vendar imajo zadaj lepo ekipo specializantov, ki bodo te nadomestili, drugega
kadra, ki bi mu podaljševali, pa nimajo. V povprečju so stari 36 let.
Po izčrpani razpravi je g. Mikolič besedo predal še ge. Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da so člani
Občinskega sveta Občine Rogatec na mizo prejeli vlogo Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri
Jelšah za izdajo soglasja k sprejetim spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Šmarje pri Jelšah in dodala, da gre za spremembo, ki je bila v prvi fazi vključena v odlok o
ustanovitvi, sedaj pa se povzema še v statut in da gre zgolj za formalnost.
G. Mikolič se je ge. Žerak zahvalil in dal na glasovanje predlagani sklep. Z 9 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, z dne 21.11.2019.
6. PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA
LETO 2020
G. Mikolič je najprej besedo predal ge. Tepeš, ki je pojasnila, da so ceno usklajevali z Domom
upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki bo za Občino Rogatec v prihodnje izvajal to dejavnost.
Predlagana cena je ob delavnikih višja za 2,52 %, ob nedeljah in praznikih pa je povišanje
nekoliko večje, glede na dejstvo, da so tudi dodatki za delo ob nedeljah in praznikih ter dela
prostih dnevih precej višji. Na Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so
sprejeli stališče, da se povišanje enakomerno porazdeli med uporabnika in občino. Navedla je še
primerjavo z Občino Šmarje pri Jelšah in dodala, da so v sosednjih občinah, z izjemo Rogaške
Slatine, že za leto 2019 cene storitve višje od te, ki jo Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
predlaga za leto 2020.
G. Mikolič je v nadaljevanju pozdravil go. Gordano Drimel, direktorico Doma upokojencev Šmarje
pri Jelšah, in go. Petro Bač, vodjo finančno računovodske službe Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah.
Ga. Drimel je izpostavila, da že dobrih 43 let skrbijo za upokojence in imajo širok spekter izkušenj
na področju skrbi za starejše. Ko je letos prišla pobuda s strani ministrstva, občine in Centra za
socialno delo Šmarje pri Jelšah, da prevzamejo to področje, so k temu resno pristopili. Na
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območju Občine Rogatec je predvidena oskrba za cca 21 uporabnikov, 420 ur na mesec. V ta
namen prevzemajo 4 zaposlene Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah pod svoje okrilje, kar
pomeni, da bodo storitve gotovo na enaki ravni, kot tudi še boljše.
G. Mikolič je odprl razpravo.
Ga. Kitak je izpostavila, da se je ravno vmes pripetilo, da ji je bila ta storitev potrebna in so ji pri
dosedanjem izvajalcu storitve pomoč družini na domu - Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah
pojasnili, da zaradi koriščenja letnega dopusta izvajalk vsled prenosa izvajanja storitve na Dom
upokojencev Šmarje pri Jelšah, ne morejo urediti zadeve. Ga. Drimel je dejala, da se lahko že
sedaj obrne na njihovo socialno delavko.
Na vprašanje ge. Vodušek glede zasedenosti Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in čakalnih
dob, je ga. Drimel odgovorila, da so polno zasedeni, čakalne liste pa izredno dolge. V letošnjem
letu so prejeli že 510 vlog, od tega je bilo 20, 30 ljudi nujnih za sprejem. Dodala je, da država
nima prave strategije, v proračunu namreč ni sredstev niti za en pravi dom.
G. Mikolič se je ge. Drimel in ge. Bač zahvalil in dal na glasovanje predlagani sklep. Z 9 glasovi
ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki jo
je predlagal Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah v višini:
- ob delavnikih: 18,28 EUR na efektivno uro,
- ob nedeljah in v nočnem času: 23,13 EUR na efektivno uro,
- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 25,04 EUR na efektivno uro.
II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba
subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 12,44 EUR na efektivno uro ob
delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 13,99 EUR na efektivno uro ter na državni
praznik ali dela prost dan 15,24 EUR na efektivno uro.
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 5,84 EUR na efektivno uro, v
nedeljo ali v nočnem času 9,14 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan
9,80 EUR na efektivno uro.
III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 500 EUR mesečno.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč na domu« (Uradni list RS, št. 26/19), ki se uporablja do 1.1.2020.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1.1.2020.
7. PREDLOG NOVE EKONOMSKE CENE ZA 7,5 ODDELKOV VIZ OŠ ROGATEC – ENOTE
VRTEC
G. Mikolič je besedo predal predsednici Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti, ge. Šmit, ki je pojasnila, da so zasedali na dveh sejah in zaključili, da podajo
občinskemu svetu predlog, da se formira 7,5 oddelkov in sprejme na tej podlagi izračunana
ekonomska cena.
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Ga. Tepeš je dodala, da so s strani šole dobili seznam staršev, ki bi želeli vpisati svoje otroke v
vrtec in podali predlog, da se formira polovični oddelek za 6 otrok, za katerega ni potrebna
sočasna prisotnost pomočnice vzgojiteljice. Sprememba bi se uveljavila z januarjem. Posledično
je potrebna tudi sprememba sistemizacije. Po usklajevanju s šolo naj bi se zaposlilo za 0,6
delovnega časa vzgojiteljico. Dodala je še, da je bila dosedanja cena za 7 oddelkov potrjena s
pavšalnim 10% povišanjem, ki pa ni pokrivalo vseh stroškov. Mesečna poročila sedaj izkazujejo
sproti koliko je primanjkljaja zaradi prenizke cene in ga je dolžna zagotavljati občina. Do oktobra
vrtec kumulativno nima primanjkljaja, glede na to, da je razliko do realne ekonomske cene v višini
15 tisoč evrov občina vrtcu nakazala dodatno. Sedaj pa je bilo potrebno izračunati realno ceno.
Od šole smo dobili predlog ekonomske cene, iz katere se vidi dejansko povišanje.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Turk je dejal, da se ne more strinjati s povišanjem, če se je vrtec do sedaj pokrival. Že sedaj
imamo najdražji vrtec, je dodal in predstavil podatke o povprečnih cenah sosednjih občin ter
zaključil, da bi se cena morala povišati kvečjemu za 3%.
G. Mikolič je pojasnil, da je takšen izračun ekonomske cene in izrazil upanje, da se bo do jeseni
tako speljalo, da bo cena lahko spet nižja. Poleg tega naj bi se uskladil pravilnik o sprejemu otrok
v vrtec tako, da se bo zagotavljalo varstvo prioritetno za občane Občine Rogatec.
Na repliko g. Turka, da imajo vse občine nižje cene in da je potemtakem občina plačevala
premalo, je ga. Tepeš odgovorila, da je povišanje tolikšno, ker je občina pri zadnjem povišanju
vztrajala na nižji ceni, da ni bilo potrebno staršem toliko doplačati in je zato morala že do sedaj
zagotoviti dodatnih 15.000 evrov. V kolikor se ne bi potrdilo dodatnega pol oddelka, bi realna
cena za oddelke I. starostnega obdobja znašala 516,46 evrov. Stroški dodatne vzgojiteljice
oziroma 0,6 vzgojiteljice se najbolj povišajo pri I. starostnem obdobju, kjer je upoštevanih 34 otrok
in je zato cena v teh oddelkih višja, kot v ostalih oddelkih, v katerih je otrok bistveno več. Poleg
tega je v vrtcu veliko delavk, ki imajo nad 35 let delovne dobe in pri malem številu oddelkov se to
pozna, pozna pa se tudi to, da je vrtec na treh lokacijah. Staršem ni bilo potrebno plačevati višje
cene daljše obdobje, je zaključila.
Ga. Šmit je dodala, da ena ali druga odločitev ni bila lahka. Strinjali so se, da je potrebna ureditev
realnega, dejanskega stanja.
Ga. Vodušek se je vključila v razpravo in kot bivša zaposlena na šoli, ki je sodelovala pri
izračunih ekonomske cene, pojasnila, da bi bilo prav, da se je ob prvem predlogu cena povišala
in bi bil sedanji šok manjši. Poleg tega so se na občinskem svetu odločili, da ukinejo oddelek in
ga ponovno odprejo, v kolikor bo dovolj otrok. Dodala je še, da je zelo težko in nepravično ceno
primerjati z ostalimi občinami. Izračun ekonomske cene je predpisan. V občini Rogatec je malo
število oddelkov in malo otrok. Visoki stroški se tako razporedijo na manj otrok.
G. Božak je predlagal, da najdemo razliko v proračunu občine. Zakaj bi starši plačevali za nekaj,
kar se je zakuhalo v lokalni skupnosti.
G. Mikolič je ob tem izpostavil dejstvo je, da je bivši ravnatelj odgovoren za nastal situacijo, saj je
bilo določenih 7 oddelkov in se v tej smeri ni ustrezno postopalo.
G. Mikolič je dal na glasovanje najprej predlagani sklep glede spremembe sistemizacije. Z 9
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ
Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020, tako da se 7 oddelkov vrtca poveča na 7,5
oddelkov, in posledično poviša za 0,6 delovnega časa zaposlitev vzgojiteljice in za 0,034
delovnega časa zaposlitev svetovalne delavke.
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2.
Ta sklep se uporablja od 1.1.2020.
G. Mikolič je nato dal na glasovanje še predlagani sklep glede cen vrtca. Z 7 glasovi ZA in 1
glasom PROTI je bil 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) ………………………..574,52 EUR,
- oddelkov II. starostnega obdobja (starost otrok 4-5,6 let)….……..……..….…397,84 EUR,
- kombiniranih oddelkov……………………...…….……….…………..……..……..427,97 EUR.
2.
Ta sklep se uporablja od 1.1.2020.
3.
Ta sklep se, skupaj z novo lestvico cen po plačilnih razredih, objavi na oglasni deski osnovne
šole in vrtca ter na spletni strani VIZ OŠ Rogatec.
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE ODBORA ZA MLADE
G. Mikolič je besedo predal g. Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki je pojasnil, da je komisija, izmed predlogov, ki so prispeli na njen poziv v mesecu
februarju 2019, pripravila predlog nadomestne članice Odbora za mlade, glede na to, da je
dosedanja članica Mateja Ozvaldič spremenila svoje stalno prebivališče in posledično ni več
občanka Občine Rogatec.
Ob tem je g. Mikolič pojasnil, da je ge. Ozvaldič iz istega razloga prenehal mandat v Svetu
Krajevne skupnosti Rogatec in da je bil 15. novembra 2019 za novega predsednika Sveta
Krajevne skupnosti Rogatec izmed članov izvoljen Leon Rehar.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlagani sklep. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Mateji Ozvaldič, zaradi spremembe stalnega
prebivališča, prenehal mandat članice Odbora za mlade.
Za nadomestno članico Odbora za mlade, v mandatnem obdobju 2018 – 2022, se imenuje
Valentina Drofenik.
9. POBUDE IN VPRAŠANJA
10. RAZNO
Pod točkama pobude in vprašanja ter razno ni bilo razprave.
Seja je bila končana ob 20.20 uri.
Številka: 032-0001/2020-15
Datum: 23.1.2020
Zapisnik sestavila:
Maja Kampoš Čuček

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