OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 23. januarja 2020, 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
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I
Rosana Ozvaldič, administratorka V
• ostali prisotni:
Marijana Novak, Snežana Prebil, Jože Strniša, predstavniki 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. G. Božak je svojo
odsotnost pred sejo opravičil. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.
G. Mikolič je nato dal v obravnavo predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogatec ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019
2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
5.12.2019
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, 2. obravnava
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 2.
obravnava
5. Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ
Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020
6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec
7. Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Rogaška Slatina
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2019
9. Pobude in vprašanja
10. Razno
1. ZAPISNIK 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 5. 12. 2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 5. 12. 2019, h kateremu prisotni člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
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Je pa pisno pripombo podal odsoten član, g. Viktor Božak, in sicer, da je prišlo na 4. strani
zapisnika, pri 3. točki dnevnega reda, do nekoliko netočne navedbe zapisa naslednje vsebine
njegove razprave:"G. Božak je izpostavil, da se preveč poudarja problem osnovne šole, kjer so
stvari pod kontrolo. Občinska uprava in nova ravnateljica sta v kontaktu in rešujejo nastalo
situacijo." Meni, da sta v besedilu izpuščeni besedni zvezi: »kolikor mi je znano« ter »po besedah
pristojnih«, saj namreč sam pri reševanju nastale situacije ni sodeloval, je pojasnil g. Božak.
G. Mikolič je dal predlog zapisnika, vključno s podano pripombo g. Božaka, na glasovanje. Z 10
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019, s
pripombo, da se na četrti strani tekst »G. Božak je izpostavil, da se preveč poudarja
problem osnovne šole, kjer so stvari pod kontrolo. Občinska uprava in nova ravnateljica
sta v kontaktu in rešujejo nastalo situacijo.« nadomesti s tekstom »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.«
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 5. 12. 2019
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 5. 12. 2019, h kateremu člani občinskega sveta niso izrazili
pripomb.
G. Mikolič je dal poročilo o realizaciji sklepov na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 5. 12. 2019.
3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020, 2.
OBRAVNAVA
G. Mikolič je uvodoma predstavil vsebino proračuna Občine Rogatec za leto 2020 za 2.
obravnavo. Poudaril je, da proračun vsebuje določene dopolnitve glede na 1. obravnavo. Glede
na razpravo ob prvi obravnavi proračuna, smo v proračun za 2. obravnavo vključili večji del
pobud, podanih s strani nekaterih članov občinskega sveta. V času javne razprave pobud s strani
zainteresirane javnosti nismo prejeli. V tem času je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
pozvalo občine, naj posredujemo potrebe po gradnji šolskih in predšolskih objektov. Ministrstvo
bo izvedlo razpis za investicije za leti 2020 in 2021. Za investicije za področje predšolske vzgoje
je na razpolago le 2 mio EUR, potreb pa je ogromno, vendar brez tega, da projekt izgradnje vrtca
v Rogatcu za prihodnji dve leti vključimo v proračun, pri razpisu niti ne moremo sodelovati. Na tej
podlagi smo projekt vključili v proračun za leto 2020 in v načrt razvojnih programov za leto 2021.
Pri tem projektu imamo zagotovljenih 390.000 EUR EKO Sklada, za 550.000 EUR (seveda pod
pogojem, da bi planirana sofinancerska sredstva s strani ministrstva prejeli) pa bi morali najeti
kredit. G. Mikolič je med ostalimi spremembami na odhodkovni strani navedel tudi prenos
sredstev za poplačilo sanacije nogometnega igrišča, glede na to, da projekt do konca leta ni bil
zaključen, dodatna sredstva za VIZ OŠ Rogatec za delno sanacijo primanjkljaja in potrebe za
investicijska dela, povečana pa so tudi sredstva v rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč.
Ob koncu je g. Mikolič pojasnil, da je v proračunu na straneh od 9 do 11 pripravljena posebna
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tabela, ki vsebuje povzetek vseh sprememb in dopolnitev proračuna na področju investicij, glede
na 1. obravnavo.
Ga. Tepeš je pojasnila, da so člani občinskega sveta na mizo prejeli korigiran Letni program
športa v Občini Rogatec za leto 2020, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za
leto 2020. Po uskladitvi z Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem športnih zvez, Regijsko
pisarno Žalec, ki je pristojna za izdajo soglasij k letnim programom športa za občine v Savinjski
regiji, ki nimajo ustanovljene športne zveze za območje svoje občine, je bilo potrebno v
predmetnem gradivu izvesti nekaj manjših vsebinskih popravkov, medtem ko so programi in
vrednosti ostali nespremenjeni.
G. Mikolič je pojasnil, da pri 2. obravnavi proračuna ni predvidene razprave, ter da, kot že rečeno,
v predpisanem roku k predlogu proračuna nismo prejeli nobenega amandmaja. Je pa g. Mikolič v
nadaljevanju besedo predal članom občinskega sveta, v kolikor želi kateri od njih obrazložiti svoj
glas.
Ga. Brigita Vodušek je dejala, da se s predlagano vsebino proračuna strinja ter da bo glasovala
za. Izrazila je zadovoljstvo, da so bili vsi njeni predlogi, izraženi pri prvi obravnavi proračuna,
upoštevani, še posebej jo veseli, da je v proračun vključen nov vrtec ter da so dodatno
zagotovljena finančna sredstva za VIZ OŠ Rogatec. Ga. Vodušek je dejala, da pozdravlja tudi
dejstvo, da so z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah stekli pogovori v smeri ureditve
varovanih stanovanj za starejše občane v naši občini.
Tudi g. Fredi Ferčec je dejal, da se, iz istih razlogov kot ga. Vodušek, strinja s predlogom
proračuna, ter da bo glasoval za. Zaradi potrebnega velikega finančnega vložka je izrazil
pomislek le glede smotrnosti odločitve za predviden koncept izgradnje nič energetskega vrtca,
ter, v razmislek, predlagal proučitev možnosti o izgradnji cenejše variante novega vrtca. Ob
koncu je izrazil željo oz. upanje, da bo izgradnja novega vrtca zaključena do konca mandata
sedanje zasedbe občinskega sveta.
G. Mikolič je dal najprej na glasovanje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020.
Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2020 v
2. obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine
Rogatec 2020 - 2023, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2020, Letni program prodaje
občinskega finančnega premoženja za leto 2020, Letni plan vzdrževanja in razvoja
občinskih cest za leto 2020, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2020, Letni
program športa v Občini Rogatec za leto 2020).
Nato je dal g. Mikolič na glasovanje predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Rogatec za leto 2020. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Rogatec za leto 2020.
V navezavi na predhodno sprejeti sklep je dal g. Mikolič na glasovanje predlog sklepa glede izjem
od obvezne vključitve v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2020.
Vsebino ter pravno podlago za sprejem slednjega je na kratko pojasnila ga. Maja Kampoš Čuček.
Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
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SKLEP
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s
stvarnim premoženjem in jih lahko sklepa župan v primeru spremenjenih prostorskih
potreb in drugih potreb Občine Rogatec, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo
hiter odziv, znaša največ 20.000,00 EUR.

4.

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA CELJSKE
LEKARNE, 2. OBRAVNAVA

G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je Občina Rogatec v
mesecu decembru s strani Celjskih lekarn prejela vsebinsko usklajen predlog besedila odloka,
glede na priloženo mnenje Lekarniške zbornice Slovenije s pojasnili ter pripombo ene od občin
soustanoviteljic v zvezi z dopolnitvijo 11. člena odloka. Povedala je, da so predlagane
spremembe odloka v drugi obravnavi, glede na vsebino, sprejeto v prvi obravnavi, minimalne, ter
da bo, po zaključenih obravnavah odloka na občinskih svetih vseh občin soustanoviteljic, le-tega
Mestna občina Celje posredovala še v soglasje Ministrstvu za zdravje in nato v objavo.
G. Mikolič je 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 2.
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 2. obravnavi

5. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V
VIZ OŠ ROGATEC, ENOTA VRTEC, ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti, ki je pojasnila, da je bil odbor na podlagi vloge VIZ OŠ Rogatec, z
dne 6.1.2020 in dne 13.1.2020, pozvan k obravnavi predloga spremembe Sistemizacije delovnih
mest v VZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020. Po tem, ko je Občinski svet
Občine Rogatec na svoji 7. redni seji, dne 5.12.2019, sprejel sklep o odprtju novega polovičnega
oddelka vrtca, oz. podal soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec,
Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020, s 1.1.2020, v katerem se predvideva dodatna zaposlitev
za 0,6 delovnega časa vzgojiteljice, je strokovna služba zavoda, na podlagi ponovnih, temeljitih
izračunov, ugotovila, da predvidena dodatna zaposlitev vzgojiteljice v višini 0,6 delavke nikakor
ne zadostuje in bi po normativih dejansko potrebovali zaposlitev vzgojiteljice za polni delovni čas.
Ga. Šmit je pojasnila, da je zavod, skupaj s predlagano spremembo sistemizacije, priložil tudi
predlog spremembe ekonomske cene vrtca, pripravljen na podlagi novih izhodišč (dodatno 0,4
vzgojiteljice, pomočnica ravnateljice v 43 plačnem razredu, delovni čas svetovalne delavke 0,25),
v zvezi s čemer pa odbor predlaga, da se ostane pri predlogu cen, sprejetem na 1.
korespondenčni seji odbora. V primeru morebitnega primanjkljaja sredstev bi se, na podlagi
mesečnih poročil realizacije poslovanja VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, manjkajoča sredstva
zavodu dodatno zagotovila iz proračuna.
Ga. Šmit je dejala, da Odbor za negospodarstvo ter javne službe družbenih dejavnosti na podlagi
navedenega predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da poda soglasje k predlagani
spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto
2019/2020.
V nadaljevanju je dodatno pojasnilo v zvezi z obravnavano tematiko podala tudi ga. Agata Tepeš.
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G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Fredi Ferčec je poudaril, da je določanje cene vrtca v VIZ OŠ Rogatec vsekakor delikatna
zadeva, sploh za starše otrok, ki obiskujejo vrtec. Glede na to, da je bil sam na prejšnji seji
zaveden, saj je takratnemu izračunu cene verjel, je izrazil upanje, da je sedaj cena pravilno
izračunana, hkrati pa je apeliral na pristojne strokovne službe občine, da se, v izogib nastali
situaciji, v prihodnje zadeve predhodno natančno preverijo. Bo pa glasoval za podani predlog pri
tej točki dnevnega reda kot tudi za nov predlog cene vrtca, je zaključil g. Ferčec.
Ga. Brigita Vodušek je poudarila, da se moramo vsi skupaj zavedati dejstva, kaj pomeni to, da se
sedaj cena ne bo dvignila na raven, na katero bi se morala. Po seznanitvi članov občinskega
sveta z nekaterimi strokovnimi podatki, je poudarila, da bo, kot že rečeno, razliko v primeru
primanjkljaja sredstev zavodu krila občina, predvsem pa želi opozoriti člane občinskega sveta, kot
tudi starše, da ne bodo začudeni, ko se bo pri naslednjem določanju nove cene slednja občutno
dvignila, in da ne bodo takrat spraševali, kaj je temu vzrok.
G. Mikolič se je ge. Vodušek zahvalil za izraženo dodatno pojasnilo v zvezi z nastalo situacijo
glede cene vrtca ter za njeno mnenje. Izrazil je upanje, da se tudi člani občinskega sveta
zavedajo, da pomeni sprejem predlagane višine cene vrtca dodaten strošek za občino.
Ga. Mojca Šmit je poudarila, da pričakuje, da bo podatek, da bo, do daljnega, oz. do naslednjega
odločanja o ceni vrtca, razliko, ki bi jo morali plačevati starši, plačevala občina, vsekakor prišel do
staršev.
G. Mikolič je dal predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec,
Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020, na glasovanje. Z 10 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, in sicer za 7,5 oddelkov vrtca se za
polni delovni čas zaposli vzgojiteljica in za 0,017 delovnega časa poviša zaposlitev
svetovalne delavke.
2.
Ta sklep nadomesti sklep Občinskega sveta Občine Rogatec, št. 0070-0009/2019-22, z dne
5.12.2019, uporablja pa se od 1.2.2020.
6. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V
OBČINI ROGATEC
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti, ki je v nadaljevanju pojasnila, da gre pri tej točki dnevnega reda za
popravek sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec, sprejetega na 7.
redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 5.12.2019, saj se je naknadno, ko je bil sklep o
določitvi novih cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec že odpremljen, ugotovilo, da
je bila v Predlogu ekonomske cene vrtca VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, predloženem v gradivu za
predmetno sejo, storjena računska napaka, zaradi katere je bila izračunana ekonomska cena za
programe vrtca prvega starostnega obdobja previsoka, oz. je bilo izračunano previsoko
povišanje. Ga. Šmit je dejala, da so bile, po odpravi napake, po programih za 7,5 oddelkov vrtca
VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, izračunane nove cene, ki jih je v nadaljevanju navedla. Predlog
novih cen je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti potrdil na svoji 1.
dopisni seji, dne 19.12.2019, ter jih predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Rogatec. Ga.
Šmit je ponovno poudarila, da se bodo, v primeru morebitnega primanjkljaja sredstev, le-ta
zavodu dodatno zagotovila iz proračuna Občine Rogatec.
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G. Mikolič je poudaril, da je doslej vedno zagovarjal stroko in pri tem tudi ostaja ter še vedno
verjame v verodostojnost dela svojih sodelavk, nato pa se je za storjeno napako tudi sam
opravičil.
G. Mikolič je odprl razpravo.
Ga. Mojca Šmit je poudarila, da smo vsi le ljudje ter da se, kljub strokovnosti zaposlenih v
občinski upravi kot tudi nekaterih članov Odbora za negospodarstvo ter javne službe družbenih
dejavnosti, pri delu lahko zgodijo tudi napake, nakar se je tudi sama članom občinskega sveta
zahvalila za razumevanje.
G. Fredi Ferčec je dejal, da je v zvezi z obravnavano točko dnevnega reda razpravljal že pri
prejšnji točki dnevnega reda, zato se sedaj ne bo ponavljal. Je pa kot član Sveta VIZ OŠ Rogatec
poudaril, da se ravnateljica VIZ OŠ Rogatec trudi kolikor je mogoče varčevati, seveda na način,
da otroci ne bodo v ničemer prikrajšani, nato pa izrazil upanje, da bodo v zavodu zadeve, kar se
tiče financ, v čim krajšem možnem času prišle na svoje mesto. Kot je že dejal, bo zadevo podprl,
je zaključil g. Ferčec.
Ob koncu je pojasnilo podala tudi ga. Agata Tepeš, ki je povedala, da je računsko napako, ki jo je
vsebovalo že gradivo, poslano z VIZ OŠ Rogatec, žal odkrila prepozno. Podatkov ob prejemu
sama očitno ni dovolj natančno pregledala, za kar se je opravičila.
G. Mikolič je dal predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec na
glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno 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) ………………………..510,55 EUR,
- oddelkov II. starostnega obdobja (starost otrok 4-5,6 let)….……..……..….…397,84 EUR,
- kombiniranih oddelkov……………………...…….……….…………..……..……427,97 EUR.
2.
Ta sklep nadomesti Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec,
št. 0070-0009/2019-23 z dne 5.12.2019 in 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.
7. PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA
SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ROGAŠKA SLATINA
G. Mikolič je, vsled odsotnosti g. Viktorja Božaka, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je bila Občina
Rogatec s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pozvana k
oblikovanju predloga za imenovanje člana v Svet Območne izpostave JSKD Rogaška Slatina, za
naslednje mandatno obdobje. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja pozvala kulturna društva ter posameznico s področja kulturne dejavnosti, ki delujejo v
občini Rogatec, k oblikovanju predlogov kandidatov. Na naslov komisije je prispel en predlog
kandidatke za članico, z utemeljitvijo in soglasjem kandidatke, in sicer za Danijelo Križan. Slednjo
komisija Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga v potrditev.

6

G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlagani sklep na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec predlaga, da se v Svet Območne izpostave Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina, kot predstavnica Občine Rogatec za mandatno
obdobje 2020 - 2024, imenuje Danijela Križan.
8. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI ROGATEC ZA LETO
2019
G. Mikolič je besedo predla ge. Nataši Lavrič, ki je uvodoma pojasnila, da je na podlagi Pravilnika
o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov izvajalec lokalnega
energetskega koncepta dolžan najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o njegovem
izvajanju, ga predložiti v obravnavo občinskemu svetu ter ga nato posredovati pristojnemu
ministrstvu. V nadaljevanju je ga. Lavrič povzela aktivnosti, izvedene v letu 2019, ter predstavila
predvidene aktivnosti v letu 2020, ki so usklajene s proračunom za leto 2020.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je ugotovil, da so se člani Občinskega sveta Občine Rogatec seznanili z Letnim
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2019.
9. POBUDE IN VPRAŠANJA
10. RAZNO
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog znižanja mesečne najemnine za najem poslovnega
prostora na naslovu Trg 8, Rogatec, v katerem najemnica Marija Plavčak opravlja gostinsko
dejavnost. Glede na interes Občine Rogatec po ohranitvi navedene ponudbe v Trgu, se predlaga,
da se, po vzoru preteklih let, mesečna najemnina za najem predmetnega občinskega poslovnega
prostora tudi v letu 2020 zniža na 50 evrov.
G. Mikolič je v zvezi s podanim predlogom odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov
sveta.
G. Mikolič je dal predlagani sklep na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Za najem poslovnega prostora v poslovno - stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8,
Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, se za leto 2020 določi mesečna najemnina v višini
50,00 EUR.
G. Mikolič je v nadaljevanju člane občinskega sveta vprašal, ali se strinjajo s predlogom, da se
jim, zaradi zmanjšanja stroškov, vsebina Zaključnega računa Občine Rogatec za leto 2019
posreduje le v elektronski obliki. Člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali.
V zvezi z vsebino dopisa, s katerim se je družba Brimal d.o.o. po elektronski pošti obrnila na
nekatere podjetnike iz občine Rogatec s ponudbo za oglaševanje njihove dejavnosti na
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oglaševalnih tablah na območju občine Rogatec, je go. Suzano Zalezina zanimalo, kako je glede
tega ter ali je naročnik teh tabel dejansko Občina Rogatec.
Ga. Nataša Lavrič je pojasnila, da občina nima nič s tem. Navedeno podjetje, ki izvaja
oglaševanje, in ki s tem namenom kontaktira podjetnike z našega območja, ima na območju
občine Rogatec dve oglaševalni tabli, eno pred stavbo občinske uprave ter eno pred
Mercatorjem. Glede na to, da je ena od tabel nameščena na občinskem zemljišču, ima Občina
Rogatec na polovici vsake od obeh tabel prostor za promocijo.
Ga. Brigita Vodušek je menila, da bi morala to zadevo izkoristiti občina, zato je predlagala, da bi
oglaševanje na predmetnih tablah tržila občina, v kolikor pa občina za to nima interesa, pa bi
možnost trženja dali kateremu od podjetnikov iz naše občine.
G. Mikolič je povedal, da se je, glede na dosedanje izkušnje, vedno izkazalo, da je pri trženju
tovrstnih zadev zunanji izvajalec uspešnejši, saj bi v primeru, če bi bila nosilec občina, mnogi
pričakovali, da bo zadeva brezplačna. G. Mikolič je dodal, da nima nobenih pomislekov v primeru,
da bi se s tovrstnim trženjem ukvarjal kdo od podjetnikov iz naše občine.
S podano idejo ge. Vodušek se je strinjal tudi g. Izidor Kitak, ki je dejal, da bo, kot predsednik
Odbora za gospodarstvo in turizem, prevzel pobudo za izvedbo predlaganega. K skupnemu
sodelovanju bo pozval podjetnike iz naše občine, ter jim predlagal postavitev oglaševalnih tabel,
na katerih bodo imeli možnost oglaševanja podjetniki, lahko tudi društva. Višina finančnega
vložka pa bo stvar dogovora.
G. Andreja Turka je zanimalo glede poteka aktivnosti v zvezi z ureditvijo optičnega omrežja ter ali
je že podana pobuda za spremembo zakonodaje v zvezi z vetrnimi elektrarnami (podelitev
koncesij).
G. Mikolič je pojasnil, da je v kratkem predviden sestanek s predstavniki izvajalca oz. nosilca
projekta, ki bodo podrobneje predstavili potek oz. lokacijo trase optičnega kabla. Glede na
dosedanje dogovore bo morala Občina Rogatec, oz. vse tri krajevne skupnosti, aktivno sodelovati
pri pridobivanju soglasij oz. služnosti lastnikov parcel, kjer bo položen optični kabel, zato
planiramo sestanek, na katerem bi bili prisotni tudi vsi člani svetov krajevnih skupnosti, ki
situacijo na terenu operativno še najbolje poznajo.
Glede vetrnih elektrarn oz. podeljevanja koncesij v zvezi s tem, je g. Mikolič pojasnil, da so se z
go. Natašo Lavrič ter predstavniki Občine Žetale udeležili predstavitve planiranih aktivnosti na
Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so tudi predstavniki ministrstva poudarili, da bo potrebno v
prihodnje to tematiko urediti tudi z vidika zakonodaje. G. Mikolič je poudaril, da mora imeti občina
od vetrnih elektrarn vsekakor koristi, za kar si moramo v prihodnje vsi skupaj prizadevati.
G. Fredi Ferčec je, v razmislek za v prihodnje, predlagal nabavo večjega šotora za izvedbo raznih
prireditev v občini, zanimalo pa ga je tudi, ali je izvedena analiza vode v Kamjeku ter kako bomo
uredili krožišče v Rogatcu. Ob koncu je g. Ferčec izrazil upanje, da potekajo ustrezne aktivnosti
glede prevzema odgovornosti bivših odgovornih v VIZ OŠ Rogatec za storjena dejanja v
preteklosti.
Glede predloga o nabavi šotora je g. Mikolič dejal, da bomo zadevo v prihodnje proučili, povedal
je, da je analiza vode v Kamjeku naročena, kar pa se tiče krožišča, pa se je strinjal, da bo
potrebno zadevo v prihodnje končno ustrezno urediti. V zvezi s še vedno aktualno problematiko v
VIZ OŠ Rogatec, je g. Mikolič pojasnil, da trenutno Nadzorni odbor Občine Rogatec izvaja
pregled poslovanja VIZ OŠ Rogatec v preteklih letih, tako da bomo lahko ustrezno ukrepali šele
na osnovi dobljenih ugotovitev.
G. Mojca Šmit je najprej poudarila pomen medsebojne komunikacije, iz katere se lahko porodijo
dobre ideje za ureditev marsičesa, v nadaljevanju pa je podala poročilo s sestanka s predstavniki
društev in zavodov ter navedla podrobnosti o aktivnostih, planiranih v prihodnje (delavnice za
mlade, pustna povorka..). Veselje je izrazila zaradi dobrega odziva občanov v zvezi s pohodom
na vrh Donačke gore ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, vse prisotne pa je povabila tudi na
proslavo ob skorajšnjem Prešernovem dnevu, kulturnem prazniku, ki bo 7. februarja 2020, ob 17.
uri, v kulturnem domu v Rogatcu. Kot rešitev za krožišče je predlagala umestitev dela katerega
od umetnikov iz naše občine ali sodelujočih v dogodku Forma viva Makole, katerih trud in delo
osebno zelo ceni. Ob koncu je ga. Šmit pohvalila tudi namen ter izvedbo dobrodelnega koncerta
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Konjeniškega kluba Strmol v decembru, zanimalo jo je le, koliko finančnih sredstev je bilo
zbranih.
V zvezi s slednjim je g. Vili Bukšek povedal, da so bila na dobrodelnem koncertu, ki ga je
Konjeniški klub Strmol za namen izvajanja hipoterapij za otroke s posebnimi potrebami izvedel
20. decembra 2019, zbrana finančna sredstva v višini okrog 8.000 EUR, kar je bilo tudi javno
objavljeno.
G. Andreja Turka je najprej zanimalo, ali bodo pri aktualni izgradnji optičnega omrežja lastniki
zemljišč za služnost prejeli odškodnino, nato pa je izpostavil dogodek v Donački Gori, ko je bilo
potrebno sokrajanu nuditi nujno medicinsko pomoč. Po besedah g. Turka je reševalna ekipa NMP
Šmarje pri Jelšah na kraj dogodka prispela več kot eno uro po pozivu.
G. Mikolič je glede morebitnih odškodnin za služnost menil, da bo optika tako in tako potekala po
zemljiščih v lasti krajanov, ki bodo za optiko zainteresirani in nato nanjo tudi priključeni.
V zvezi z izpostavljeni dogodkom, ko je občan rabil pomoč, je g. Mikolič poudaril, da je na zadnji
seji občinskega sveta direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah predstavila organiziranost tangiranih
služb, hkrati pa poudaril, da imamo na območju, ki ga pokriva ZD Šmarje pri Jelšah vsekakor več
nadstandarda, kot v nekaterih drugih regijah. Ta nadstandard pa pokrivamo občine.
V nadaljevanju je podrobnosti v zvezi s prej omenjenim dogodkom v Donački Gori navedel g.
Izidor Kitak. Poudaril je, kako pomembni smo ljudje v okolju, ter da je vztrajanje za dosego boljših
pogojev naša naloga. Dejal je, da imamo v naši občini ljudi - gasilce, ki so pripravljeni pomagati,
le ustrezno jih je potrebno usposobiti, hkrati pa je dejstvo, da imaš na območju občine na
razpolago ljudi, usposobljene za prve posredovalce, označil za izjemno bogastvo. G. Kitak je
predlagal, da se Občinski svet Občine Rogatec, s ciljem izboljšanja sedanjih razmer v zvezi z
obravnavno tematiko, pisno obrne na JZ ZD Šmarje pri Jelšah.
G. Mikolič je pojasnil, da nam je glede prvih posredovalcev direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah
posredovala dokumentacijo oz. primer ene od slovenskih občin, v kateri te aktivnosti že potekajo.
Na osnovi dogovora z JZ ZD Šmarje pri Jelšah bomo pričeli s potrebnimi aktivnostmi v zvezi s
projektom prvih posredovalcev na območju občine Rogatec, za kar je zadolžena podžupanja, ga.
Mojca Šmit. G. Mikolič je v nadaljevanju ponovno pojasnil tudi glede predvidene organizacije oz.
delovanja urgentnih centrov oz. dispečerjev v prihodnje.
Ga. Brigita Vodušek je menila, da bi bilo prav, da, kot občina, predmetni dogodek JZ ZD Šmarje
pri Jelšah pisno pojasnimo, v njihov razmislek, kaj se da glede nujne medicinske pomoči v
prihodnje storiti oz. izboljšati, saj gre za življenja ljudi. Go. Vodušek je zanimalo tudi, ali je znano,
ali bodo občani dobili povrnjeno škodo po lanskih poplavah, glede na to, da se bliža
spomladanski čas, pa je izrazila pričakovanje, da se, kot je že povedala, lastnike zemljišč ob
potokih opozori o potrebnem čiščenju travnikov ob potokih. Ga. Vodušek je opozorila tudi na
ogroženost ceste skozi Žahenberc na posameznih delih, kjer se potok nevarno zajeda v cestišče.
G. Mikolič je dejal, da se bo o navedenem dogodku v zvezi z nudenjem nujne medicinske pomoči
pogovoril z direktorico JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Kar se tiče odškodnin prizadetim fizičnim osebam
oz. gospodinjstvom po lanskih poplavah, pa je g. Mikolič pojasnil, da je to v domeni Ministrstva za
okolje in prostor, ki bo v primeru, da bo denar za povrnitev škode fizičnim osebam odobren, le-te
pozval, tako da bo komunikacija potekala direktno med njimi. Glede potokov oz. čiščenja brežin
le-teh, kar se nanaša predvsem na krajevno skupnost Donačka Gora, pa smo se pogovarjali, da
bi bilo primerno izvesti spomladansko akcijo čiščenja okolja, v kateri bil sodelovali tudi tangirani
krajani – lastniki zemljišč ob potokih. Vsekakor pa bo potrebno preveriti tudi dejansko stanje ceste
skozi Žahenberc in ustrezno ukrepati, je zaključil g. Mikolič.
Go. Irena Kitak je zanimalo, kako je z ureditvijo kanalizacije na območju Celjske ceste oz. s
priključitvijo na čistilno napravo v Rogaški Slatini.
G. Mikolič je pojasnil aktivnosti, ki so se izvajale v zadnjih letih na področju reševanja odpadnih
voda oz. gradnje kanalizacije na območjih, ki so dejansko priključena na glavni kolektor in s tem
tudi na čistilno napravo Rogaška Slatina. Poudaril je, da je precej že postorjenega, potrebno pa je
urediti še območje zahodnega dela Rogatca, to je od Lerchingerjeve ulice ter dela Celjske ceste
do Brezovca.
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Ob koncu je g. Mikolič članom občinskega sveta pojasnil situacijo glede postavke Rezervni sklad
za naravne nesreče oz. višine (20.000 EUR) sredstev na tej postavki, ki so namenjena za
odpravo posledic elementarnih nesreč. Glede na zakonodajo mora namreč občina, kot pogoj, da
lahko prejme sredstva iz državnega proračuna (kar pa mi v letu 2020 predvidevamo - za sanacijo
plazov), na postavki Rezervni sklad za naravne nesreče najprej zagotoviti, in nato tudi porabiti,
sredstva v višini 1,5 % prihodkov proračuna preteklega leta, kar je v našem primeru okrog 40.000
EUR. Glede na vse ostale planirane aktivnosti pa na predmetni postavki trenutno nimamo
sredstev v tej višini. Glede na to, da nam v letošnjem letu zapade še del plačila za sanacijo
umetne trave, bi bilo smiselno, oz. se predlaga, da sredstva v potrebni višini s postavke za
umetno travo prenesemo na postavko Rezervni sklad za naravne nesreče, s čimer bi zadostili
prej omenjenemu pogoju. Glede na še nekatera odprta vprašanja, kako zadevo dejansko izvesti,
bi o navedenem prenosu finančnih sredstev občinski svet odločal, ko bodo zadeve povsem jasne.
Člani občinskega sveta glede podanega predloga niso izrazili pripomb.
Seja je bila končana ob 19.11 uri.
Številka: 032-0015/2020-16/1
Datum: 11.6.2020

Zapisnik sestavila:
Rosana Ozvaldič
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN
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