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OBČINA ROGATEC                                                                                                        PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Občinski svet                                                                                                              

  

    

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 11. junija 2020, ob 17. 

uri, v dvorani Grajske pristave, Pot k ribniku 4, 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  
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I 
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja 
Vlado Pušaver, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Donačka Gora 
 
Odsoten član občinskega sveta:  Viljem Prevolšek 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, povedal, da 
bo današnja seja občinskega sveta zaradi razmer, v katerih se nahajamo zaradi korona virusa, 
potekala v skladu z navodili NIJZ. Zaradi tega seja poteka v dvorani Grajske pristave, kjer je 
dovolj prostora, tako da je omogočeno upoštevanje vseh priporočil oz. navodil. Seja se bo, kot 
običajno, snemala. Ker pa vsakemu od članov občinskega sveta ni moč zagotoviti lastnega 
mikrofona, jih prosi, da vsak od njih, ob pridobitvi besede, pristopi k mikrofonu ob govorilnici, kjer 
nato izrazi svoje mnenje. G. Mikolič je izrazil prepričanje, da bo današnja seja, s tehničnega 
vidika, izvedena nemoteno. 
 
G. Mikolič je ugotovil, da je od članov občinskega sveta odsoten g. Viljem Prevolšek, ter da je 
občinski svet sklepčen. Nato je dal v obravnavo predlog razširitve z vabilom posredovanega 
dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dodatno točko »Predlog sklepa 
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 
2020/2021«, ki se obravnava kot 8. točka dnevnega reda. 
 
G. Mikolič je oprl razpravo glede predlaganega dnevnega reda.  
 
G. Fredi Ferčec je predlagal, da se predvidena 5. točka dnevnega reda, t. j. »Predlog sklepa o 
soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnice Rogaška Slatina«, zaradi nekaterih 
domnevnih nejasnosti v zvezi s poslovanjem predmetnega zavoda, umakne z dnevnega reda 
današnje seje. G. Ferčec, ki je ta predlog podal že na seji Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, je menil, da bi bilo prav, da navedeni predlog najprej obravnava občinski 
svet sedežne občine, v vmesnem času pa bodo verjetno razjasnjene tudi prej omenjene 
domnevne nejasnosti.  
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V zvezi s predlogom g. Ferčeca, je g. Viktor Božak poudaril, da ne vidi nobenega razloga, da bi 
predmetno točko umaknili z dnevnega reda današnje seje, ter da se s podanim predlogom ne 
strinja.   
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se 5. točka dnevnega reda »Predlog sklepa o soglasju 
ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnice Rogaška Slatina«, umakne z dnevnega reda 9. 
redne seje. S 3 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI navedeni predlog ni bil sprejet. Posledično je bil 
sprejet naslednji  

SKLEP 

   
Občinski svet Občine Rogatec 5. točke dnevnega reda »Predlog sklepa o soglasju 
ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnice Rogaška Slatina«, ne umakne z dnevnega  
reda 9. redne seje. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog razširitve dnevnega reda 9. redne seje z novo, 8. točko 
dnevnega reda, z nazivom »Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ 
Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 2020/2021«. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji   

SKLEP 
   

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o razširitvi dnevnega reda 9. redne seje z 
novo, 8. točko dnevnega reda, z nazivom »Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji 
delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 2020/2021«. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog razširjenega dnevnega reda 9. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

SKLEP 

   
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
11.6.2020: 

1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020, in 1. 
dopisne seje, z dne 15.4.2020  

2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
23.1.2020, in 1. dopisne seje, z dne 15.4.2020  

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2019, 1. in 2. 
obravnava 

4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2019  
5. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnice Rogaška 

Slatina  
6. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2020  
7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra  
8. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec - Enota 

vrtec, za šolsko leto 2020/2021 
9. Pobude in vprašanja 
10. Razno  

 
 

1. ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 
23.1.2020, IN 1. DOPISNE SEJE, Z DNE 15.4.2020  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
z dne 23.1.2020, in predlog zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
15.4.2020, h katerima člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.   
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G. Mikolič je dal obravnavana predloga zapisnikov na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji   

SKLEP 
 

Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020, in 1. 
dopisne seje, z dne 15.4.2020. 
 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ROGATEC, Z DNE 23.1.2020, IN 1. DOPISNE SEJE, Z DNE 15.4.2020  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020, in predlog poročila o realizaciji sklepov 1. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2020, h katerima člani občinskega sveta niso 
izrazili pripomb.   
 
G. Mikolič je dal obravnavana poročila o realizaciji sklepov na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji   

SKLEP 
 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
z dne 23.1.2020, in 1. dopisne seje, z dne 15.4.2020. 

 
 

3. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 
2019, 1. IN 2. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je uvodoma navedel, da je, tako kot pretekla leta, v skladu s predpisano zakonodajo, 
pooblaščena revizijska hiša opravila revizijo poslovanja naše občine za preteklo leto. V 
nadaljevanju je navedel določena pomembna dejstva, ki so zaznamovala proračunsko obdobje 
preteklega leta. Omenil je eno od največjih elementarnih nesreč na našem območju julija lani, ko 
so nam neurje oz. poplave povzročile ogromno škodo. Predvsem zaradi tega smo morali 
določena finančna sredstva prerazporediti, da smo lahko izvajali določene sanacije predvsem na 
cestno komunalni infrastrukturi, in s tem vsaj delno omilili posledice neurja. Določne sanacijske 
ukrepe smo izvajali tudi na objektih v občinski lasti, ki pa so bili, na srečo, tudi ustrezno 
zavarovani. Glede na nastalo situacijo smo izvedli tudi vse potrebne postopke v skladu s 
predpisanimi navodili vlade za odpravo posledic škode. Pri tem je g. Mikolič omenil, da predvsem 
še vedno pričakujemo denar od države za sanacijo nekaterih plazov, ki so nastali takrat. Kljub 
temu nepredvidenemu dogodku, ki je zahteval prerazporeditev kar nekaj finančnih sredstev, smo 
večji del planiranih investicij tudi realizirali. Pri tem je omenil vlaganja v investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, ureditev Slomškove ulice in izgradnjo parkirišča pri pokopališču v Rogatcu, sanacijo 
plazu Gobec pod Donačko goro, izgradnjo kanalizacije na Ptujski cesti, prav tako sta bila 
zaključena projekta ureditve glavne državne ceste Zupanc – Žahenberška cesta in izgradnja 
pločnika, javne razsvetljave, avtobusnega postajališča in rekonstrukcija ceste v Dobovcu. Slednja 
projekta je večji del financirala Direkcija RS za ceste. Skozi vso leto smo nemoteno zagotavljali 
finančna sredstva za vse zakonsko obvezne naloge oz. za vse proračunske uporabnike, za čigar 
delovanje mora finančna sredstva zagotavljati občina. G. Mikolič je ob koncu dejal, da lahko 
članom občinskega sveta, po potrebi, posamezna področja podrobneje pojasnijo prisotne 
kolegice.      
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 
2019 obravnava po hitrem postopku. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

SKLEP 
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Občinski svet Občine Rogatec obravnava Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za 
leto 2019 po hitrem postopku. 
 
G. Mikolič je dal Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019 na glasovanje. Z 11 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 
2019. 

 
 

4. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC ZA 
LETO 2019  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec, ki je v nadaljevanju podal Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 
za leto 2019.  
Po podaji poročila je g. Bukšek člane občinskega sveta seznanil s težavami, ki jih ima zavod z 
izvajanjem dejavnosti ter s financiranjem zavoda, kot posledico zaprtja zavoda v času korona 
krize ter upada obiskovalcev po njegovem ponovnem odprtju, predvsem organiziranih skupin. Ob 
koncu je g. Bukšek izrazil tudi prošnjo za konkretno pomoč občine, kot soustanoviteljice zavoda, 
v primeru, da bo to potrebno.   
 
G. Mikolič je dejal, da je dejavnost, ki jo je zavod izvajal v lanskem letu, ena zadeva, to, kar se 
dogaja letos, pa je zgodba zase. Poudaril je, da zadeva še zdaleč ni enostavna, ter da se je tudi 
sam v teh nekaj mesecih intenzivno ukvarjal z iskanjem ustreznih rešitev. Vsekakor pa bo, v 
kolikor se bo za to pokazala potreba, o vprašanjih finančne narave odločal občinski svet. G. 
Mikolič je  pojasnil, da je osebno, čeprav indirektno, sodeloval tudi pri oblikovanju pripomb k 
vsebini vseh treh protikoronskih ukrepov, vendar, zaradi specifičnosti statusa našega zavoda, žal, 
ni bil uspešen. V pripravi je nov paket in ostaja upanje, da bi bilo mogoče glede težav, v katerih 
se nahaja zavod, kaj več posluha. Ob koncu je g. Mikolič pohvalil delovanje zavoda v letu 2019, v 
letošnjem letu pa so do nezavidljive situacije, v kateri se zavod trenutno nahaja, pripeljale 
obstoječe okoliščine.      
 
G. Mikolič je odprl razpravo.  
 
Ga. Mojca Šmit se je najprej zahvalila za podano poročilo, nato pa v nadaljevanju pohvalila delo 
zaposlenih na zavodu. Poudarila je izjemen pomen priložnosti za nastanek novih tržnih poti – 
trženja preko spleta, za katerega upa, da bo obrodilo sadove. V nadaljevanju je ga. Šmit pohvalila 
pobudo oz. projekt mlade občanke, študentke arhitekture, Melanie Peer, za oživitev trga v 
Rogatcu, hkrati pa pozvala občane, da se v projekt vključijo in po svojih močeh prispevajo k 
uspešni izvedbi te odlične ideje. Glede na možnosti, ki jih imamo v občini Rogatec, ob čemer je 
še posebej poudarila izjemen ter vsebinsko bogat obrtniški center, nezanemarljive pa so tudi 
nočitvene kapacitete, je predlagala, da se Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec s ciljem 
razširitve izvajanja svoje dejavnosti poveže tudi z drugimi inštitucijami, kot sta, npr., Fakulteta za 
arhitekturo Ljubljana ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. Ob koncu je poudarila, da 
lahko vsak od nas pripomore k temu, da bomo, kar se turistične ponudbe tiče, še zanimivejši oz. 
še bolj prepoznavni, mogoče celo na nek povsem svojstven način.  
 
Tudi g. Mikolič se je strinjal z mnenjem ge. Šmit, da lahko k uspešnemu delovanju zavoda vsi 
skupaj prispevamo, za uspešno delovanja slednjega pa je še posebej poudaril pomen trženja. 
Zaposlenim na zavodu je zaželel čim več dobrih rešitev v letošnjem letu ter uspešno delovanje 
zavoda tudi v prihodnje. Ob koncu je g. Mikolič izrazil razočaranje, ker od Ministrstva za kulturo, 
ki je lastnik Muzeja na prostem Rogatec, v teh dveh mesecih v zvezi z nastalo situacijo ni bilo 
nobenega odziva.  
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G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim poročilom 
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2019.  
 

5. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU USTANOVITELJA K IMENOVANJU 
DIREKTORICE KNJIŽNICE ROGAŠKA SLATINA  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je v nadaljevanju povedal, da so člani Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na svoji 6. dopisni seji, ki je trajala od 4.6.2020 do 9.6.2020, obravnavali 
dve temi. Obravnavali ter oblikovali so predlog sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se 
bodo razpisala v letu 2020, in sicer predlagajo občinskemu svetu, da se v letu 2020 razpišejo: 
ena plaketa občine, eno priznanje občine in ena denarna nagrada v znesku 1.000 EUR. Člani 
komisije pa so obravnavali tudi vlogo Sveta JZ Knjižnica Rogaška Slatina, ki je Občino Rogatec, 
kot soustanoviteljico zavoda, pozval k izdaji soglasja k imenovanju mag. Nataše Koražija za 
direktorico Knjižnice Rogaška Slatina, kot edine kandidatke, ki se je prijavila na javni razpis. V 
nadaljevanju je g. Božak pojasnil dogajanje v času trajanja dopisne seje. Član komisije, g. Fredi 
Ferčec, je namreč dne 8.6.2020 predlagal, da se predmetna točka izvzame z dnevnega reda, da 
bi se lahko člani komisije predhodno, pred odločanjem, seznanili z odprtimi vprašanji v zvezi z 
delovanjem in poslovanjem Knjižnice Rogaška Slatina, ki naj bi se pojavila pri mandatni komisiji 
sedežne občine. Kot odgovor je g. Božak navedel, da se mu podaja soglasja ne zdi  sporna, saj 
mag. Nataša Koražija, ki je bila hkrati tudi edina prijavljena kandidatka, izpolnjuje vse v razpisu 
podane pogoje, hkrati pa je člane komisije pozval, da naj, v primeru kakršnihkoli pomislekov, le-te 
članom komisije predočijo. G. Ferčec je, tik pred zaključkom dopisne seje, dne 9.6.2020, članom 
komisije v imenu Odbora SD Rogatec poslal dodatno pisno obrazložitev razlogov za odložitev 
odločanja v konkretni zadevi.  
G. Božak je zaključil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela sklep, 
s katerim predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da poda soglasje k imenovanju mag. 
Nataše Koražija za direktorico Knjižnice Rogaška Slatina. 
 
G. Mikolič je oprl razpravo.  
 
G. Fredi Ferčec je dejal, da obžaluje, da bo zadevo odprl tukaj, na seji občinskega sveta, 
namesto da bi bili to rešili na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Menil je 
namreč, da bi bili morali obravnavo predmetne točke prestaviti, v tem času pa bi bile, kot je že 
omenil, s strani sedežne občine verjetno razjasnjene tudi že omenjene domnevne nejasnosti, ki 
so se pojavile v zvezi s poslovanjem Knjižnice Rogaška Slatina. Opozoril je tudi na dejstvo, da 
Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina nekako zamuja v samem postopku pridobitve soglasij, saj 
mandat direktorici poteče 23.6.2020, Občina Rogatec, kot soustanoviteljica zavoda, pa ima, glede 
na to, da smo vlogo za podajo soglasja prejeli 20.5.2020, rok za podajo soglasja 60 dni, torej do 
20.7.2020. Prav tako je poudaril, da mag. Nataša Koražija ni bila edina prijavljena na razpis, v 
zvezi s čimer je predlagal spremembo ustanovitvenega akta JZ Knjižnica Rogaška Slatina v delu, 
ki govori o bibliotekarskem izpitu. Predlagal je, da se dikcija v tem delu spremeni v smislu, da je 
možno bibliotekarski izpit opraviti v določenem roku, kar bi ob objavi razpisa za direktorja 
knjižnice vsekakor razširilo krog možnih kandidatov. V nadaljevanju je g. Ferčec navedel 
nekatere sporne zadeve oz. nepravilnosti, ki jih, kot mu je znano, obravnava sedežna občina, od 
domnevnih nepravilnosti pri zaposlitvi ene od delavk, do nekaterih računov, ki jih je prejela 
knjižnica za vsebine oz. artikle, ki nimajo nobene zveze s poslovanjem oz. dejavnostjo zavoda, 
itd., nato pa ponovno apeliral, da se z odločanjem o podaji soglasja počaka, saj ne vidi razloga, 
zaradi katerega se tako mudi, da bi morali o tem odločati že danes. Predlagal je, da zadevo 
najprej obravnava občinski sveta sedežne občine, nato pa bomo, ko bomo razpolagali z več 
podatki, sami lažje odločali. G. Ferčec je hkrati poudaril, da sam nikakor nikogar ne obsoja, še 
več, upa, da se bo izkazalo, da se je glede svojih dvomov motil. Izrazil je upanje, da ima glede 
navedene teme več informacij ga. Marija Završki Fric, članica Sveta JZ Knjižnica Rogaška 
Slatina, s katerimi bo njegovo mnenje demantirala. Menil je, da se nam s podajo soglasja ne 
mudi, ob tem pa poudaril odgovornost, ki jo nosi občinski svet, saj gre v predmetnem primeru 
predvsem za vprašanje smotrnosti porabe proračunskih sredstev. Zatrdil je, da v tem primeru ne 
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gre za politične igrice, ter poudaril, da sam osebno ne želi biti odgovoren za napake drugih, kar 
se porabe proračunskega denarja tiče.    
 
G. Mikolič je pojasnil, da bo potrebno, glede na dejstvo, da mandat direktorici poteče 23.6.2020, 
do imenovanja direktorja, vsekakor imenovati vršilca dolžnosti direktorja. Dejal je, da sam osebno 
o navedenih domnevnih nepravilnostih uradno ni bil obveščen, v nadaljevanju pa je nato izrazil 
tudi nekatera svoja razmišljanja v zvezi s predmetne tematiko.  
 
Ga. Marija Završki Fric je, kot predstavnica Občine Rogatec v Svetu JZ Knjižnica Rogaška 
Slatina, pojasnila, da sama nima odgovorov na vprašanja, ki jih je danes omenil g. Ferčec, so pa 
bile zadeve, ki so bile izpostavljene na sejah sveta zavoda, obrazložene, prav tako je bilo 
pregledano poslovanje Knjižnice Rogaška Slatina.   
 
Tudi ga. Brigita Vodušek je predlagala, da se obravnava predmetne točke z dnevnega reda 
današnje seje umakne, saj meni, ni prav, da ostanejo nekatere zadeve nepojasnjene, prav tako 
pa moramo biti, kot soustanoviteljica Knjižnice Rogaška Slatina, odgovorni, ter se moramo o tako 
pomembni zadevi, kot je nov mandat direktorice, odločati na podlagi preverjenih dejstev, ne pa 
kar na pamet.  
 
G. Viktor Božak je v nadaljevanju ponovno navedel razloge, zaradi katerih meni, da je bila 
odločitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pravilna, ob tem pa poudaril, naj 
ne iščemo afer ter napak tam, kjer jih zaenkrat ni, ter da naj se s tem ukvarjajo za to pristojne 
inštitucije. Mag. Natašo Koražija, ki v prvi vrsti ustreza vsem razpisnim pogojem, je označil kot 
delovno, sposobno, odprto osebo, res pa je tudi, da izhaja iz naših krajev. Poudaril je dejstvo, da 
imamo dobro delujoč javni zavod – Knjižnico Rogaška Slatina, pri vodenju katerega se je mag. 
Nataša Koražija po njegovem mnenju v vseh teh letih več kot dokazala.  
 
G. Fredi Ferčec in g. Viktor Božak sta v nadaljevanju izmenjala nekaj svojih mnenj v zvezi s 
predmetno tematiko kot tudi glede ustreznosti oz. umestnosti izvedbe dopisne, namesto redne 
seje predmetnega delovnega telesa, v tem konkretnem primeru. G. Ferčec je dejal, da se bodo  
vsi trije člani občinskega sveta, predstavniki svetniške skupine SD, pri glasovanju verjetno 
vzdržali, saj podano soglasje po njihovem mnenju ne bo imelo pomena.   
 
G. Slavko Pavlovič je menil, da brez dokazov nimamo pravice nikogar obsojati, da je česa kriv. 
Poudaril je, da Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina, ki nadzoruje delo javnega zavoda, ni odkril 
nepravilnosti, zato ne vidi razloga, da o predmetnem soglasju danes ne bi razpravljali ter nato tudi 
glasovali. Menil je, da ni prav, da nekoga že vnaprej obsojamo ter da osebno ne vidi, da bi bilo 
kaj narobe, zato bo glasoval za soglasje. 
 
G. Mikolič je dejal, da daje, v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Rogatec, na 
glasovanje predlog, da se daje soglasje k imenovanju mag. Nataše Koražija za direktorico 
Knjižnice Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2020-2025. Z 8 glasovi ZA je bil v prisotnosti 11 
članov sveta sprejet naslednji  

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju mag. Nataše Koražija za 
direktorico Knjižnice Rogaška Slatina, za mandatno obdobje 2020-2025. 

 
 

6. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC, KI SE BODO 
RAZPISALA V LETU 2020  

 
Glede na to, da je g. Viktor Božak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, vsebino predloga sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v 
letu 2020, oblikovanega na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja, podal že 



 7 

pri prejšnji točki dnevnega reda, je g. Mikolič glede podanega predloga odprl razpravo, v katero 
se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo 
razpisala v letu 2020, in sicer, da Občina Rogatec v letu 2020 razpiše naslednja priznanja: eno 
plaketo občine, eno priznanje občine in eno denarno nagrado v znesku 1.000 EUR. Z 11 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji    
 

SKLEP  
O DOLOČITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC, KI SE BODO RAZPISALA V LETU 2020 

 
1.  

Občina Rogatec v letu 2020 razpisuje naslednja priznanja: 
- 1 (eno) plaketo občine, 
- 1 (eno) priznanje občine in 
- 1 (eno) denarno nagrado v znesku 1.000 EUR. 

 
2.  

Plaketa, priznanje in denarna nagrada se bodo podelile za uspehe in dosežke, s katerim se 
povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih 
področjih. 
 

3.  
Priznanja bo podelil občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

4.  
Sklep prične veljati z naslednjim dnem od dne sprejema. 

 
 

7. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je Občina Rogatec od 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo prejela vlogo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja 
na državni cesti Kuzminci – Žetale – Rogatec. Iz priloženega gradiva je razvidno, za katere 
parcele gre, t. j. za parcele na lokaciji mimo občinske stavbe, konjušnice, proti šoli in mimo šole 
ter nekje do naselja Tlake, kjer dejansko poteka državna cesta, ki je, v skladu z zakonom o 
cestah, v lasti države. Da bo lahko občina predmetne parcele zemljiškoknjižno uskladila, pa je 
potrebno na slednjih najprej ukiniti status javnega dobra.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članova sveta.   
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o ukiniti statusa javnega dobra na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je 
bil soglasno sprejet naslednji  

 
SKLEP 

o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra naslednjim zemljiščem:  

- katastrska občina 1173 TLAKE parcela 1062 (ID 2134699), 
- katastrska občina 1178 ROGATEC parcela 974/7 (ID 2485783), 
- katastrska občina 1178 ROGATEC parcela 974/8 (ID 2149106). 

 
2. 
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Nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se 
pri njih 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. 
 
 

8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VIZ OŠ 
ROGATEC - ENOTA VRTEC, ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti, ki je povedala, da so se člani odbora na svoji seji, dne 8.6.2020, 
seznanili z vsebino predloga sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec za 
šolsko leto 2020/21, posredovanega z VIZ OŠ Rogatec, ki je bil predhodno obravnavan skupaj s 
strokovno službo šole oziroma vrtca. Ga. Šmit je povedala, da bi se na podlagi informativnega 
vpisa 110 otrok (100 s stalnim prebivališčem v Občini Rogatec) in z upoštevanjem želj staršev o 
predvidenem prihodu otrok v vrtec ter odhodu otrok iz vrtca in predvideni razporeditvi le-teh po 
posameznih oddelkih na vseh treh lokacijah vrtca, za šolsko leto 2020/2021, formiralo 7 
oddelkov, ki jih je ga. Šmit v nadaljevanju tudi navedla.  
 
Ga. Agata Tepeš je pojasnila, da je, glede na  manjše število vpisanih otrok v vrtec za šolsko leto 
2020/2021, v novem šolskem letu za pričakovati cca 10 % dvig cene vrtca, ter dodala, da so člani 
odbora predlagali, da se poslovalni čas zaradi potreb služb staršev podaljša le na eni lokaciji 
vrtca, in sicer v centralnem vrtcu Rogatec, kar naj bi bila stalnica tudi v prihodnje.   
 
Ga. Šmit je dejala, da Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga 
Občinskemu svetu Občine Rogatec, da sprejme sklep o soglasju k predlagani sistemizaciji 
delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – ENOTA VRTEC za leto 2020/2021 za skupno 21,233 
zaposlenih delavcev v sedmih oddelkih vrtca.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
Ga. Mojco Šmit je zanimalo, ali je že odločeno o podani pobudi, da bi se zjutraj, ob prihodu 
učencev v šolo, šolska vrata odprla prej, v zvezi s čimer je g. Ferčec pojasnil, da bo podana 
pobuda upoštevana ter da je v VIZ OŠ Rogatec v zvezi s tem že vse urejeno.  
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – 
Enota vrtec, za šolsko leto 2020/2021, na glasovanje. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji  

SKLEP 
 

1. 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ 
Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2020/2021 za sedem oddelkov vrtca, ki je sestavni del 
tega sklepa.  
 

2. 

Ta sklep se uporablja od 1.9.2020. 
 

 

9. POBUDE IN VPRAŠANJA 
10. RAZNO  

 
G. Mikolič je uvodoma povedal, da se je pred pribl. tremi tedni sestal s predstavniki svetniških 
skupin Občinskega sveta Občine Rogatec. Skupaj so nekako ocenili situacijo, ki je za nami, ko so 
bile aktivnosti omejene, ter se, predvsem glede na razpoložljiva finančna sredstva, pogovorili tudi 
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o planih za naprej. Ob tem je poudaril, da bo na eni od prihodnjih sej vsekakor potrebno 
obravnavati rebalans proračuna.  
V nadaljevanju je dal g. Mikolič v obravnavo predloge sklepov o posameznih prerazporeditvah 
sredstev, ki se nanašajo na investicijo gasilski dom Rogatec. V predlagani višini 5.292,00 EUR so 
se namreč povečala nepovratna sredstva iz naslova 23. člena ZFO-ja. Predstavil je dosedanje 
aktivnosti glede izdelave projektne dokumentacije za prizidek h gasilskemu domu ter njegovo 
velikost in namembnost prostorov. Omenil je tudi težave v zvezi s pridobivanjem soglasja 
vodarjev ter izrazil upanje, da bomo na osnovi izdelanih novih študij poplavnih kart v čim krajšem 
času pridobili tako vodno soglasje kot tudi gradbeno dovoljenje. G. Mikolič je omenil, da PGD 
Rogatec naslednje leto praznuje 150-letnico svojega delovanja in do takrat bi naj bil projekt tudi 
realiziran.     
 
G. Mikolič je odprl razpravo glede obravnavane tematike, v katero se ni vključil nihče od članov 
občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa za prerazporeditev sredstev v proračunu Občine 
Rogatec za leto 2020, v višini 14.267,94 EUR. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 
 

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4208 01 Investicijski nadzor 2.982,94 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.285,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 14.267,94 

 
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4208 01 Investicijski nadzor  2.982,94 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.285,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 14.267,94 

 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa za povečanje Proračuna Občine Rogatec za leto 
2020 iz namenskih sredstev, v višini 5.292,00 EUR. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji  

 
SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  

IZ NAMENSKIH SREDSTEV 
 
 

420741 Gasilski dom Rogatec – investicijski odhodki ( TDP 23.člen) 

420741 Gasilski dom Rogatec – investicijski odhodki LASTNI VIR) 
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PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 
  
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 420741) 

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

7400 0158 Prihodki iz državnega proračuna – 23. člena ZFO-
1 

5.292,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 5.292,00 

 
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 

 
 
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM): 
   
_ _ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………    

Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 

4204 01 Novogradnje- TDP ( 23.člen) 5.292,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 5.292,00 

 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2020-2023 spremeni projekt/program: OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec.  
Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

 
SKLEP 

 
V Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023 se spremeni sledeči 
projekt/program: 

- OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec 

 
Sredstva za financiranje projekta se bodo uskladila z veljavnim proračunom Občine 
Rogatec za leto 2020. 

 
V nadaljevanju je g. Mikolič člane občinskega sveta seznanil, da se bo Občina Rogatec s 
projektom »Obnova kulturnega doma Rogatec« prijavila na javni poziv Ministrstva za kulturo za 
sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, objavljen v tem tednu, v 
katerem bo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo, torej v kulturne domove, na 
voljo 1 mio EUR finančnih sredstev. Lani smo v kulturni dvorani uredili parket, oder, razsvetljavo, 
okna, vhod, itd, na aktualni razpis pa se bomo prijavili s projektom investicijsko-vzdrževalnih del,  
ki zajema obnovo sanitarij (tudi za invalide), zamenjavo plinske peči (navezava na knjižnico..) ter 
nakup opreme, t. j. miz, odrske tehnike, itd. Za projekt, ki je vreden 45.000,00 EUR, bi namenili 
okrog 15.000,00 EUR lastnih sredstev, ostalo bi sofinancirala država. G. Mikolič je izrazil 
pričakovanje, da bodo, vsled navedenega, člani občinskega sveta predlagani sklep o uvrstitvi 
programa Obnova Kulturne doma Rogatec v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2020 – 2023 potrdili. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo v zvezi s podanim predlogom, v katero se ni vključil nihče od članov 
sveta.    
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2020-2023 uvrsti projekt/program: OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec. Z 
11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

 
SKLEP 
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V Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023 se uvrsti sledeči 
projekt/program: 

- OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec   

 
Sredstva za financiranje projekta se bodo uskladila z veljavnim proračunom Občine 
Rogatec za leto 2020. 
 
V nadaljevanju se je g. Mikolič nekoliko dotaknil obdobja, ko je bila razglašena epidemija. 
Podrobneje je predstavil vse aktivnosti, ki smo jih morali izvajati glede na navodila in ukrepe, ki jih 
je vseskozi sprejemala Vlada RS. Menil je, da je bilo to zelo zahtevno obdobje, saj smo se bili, 
kot občina, primorani soočiti s popolnoma novimi nalogami, ki jih dotlej še nismo izvajali. Poudaril 
je, da smo s pravilnim in odgovornim pristopom to težko obdobje uspešno prebrodili. Glavno 
odgovornost je nosil štab civilne zaščite, ki smo ga aktivirali na dan razglasitve epidemije, in 
preko štaba so tekle tudi vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem času. Občane smo sproti 
obveščali o vseh aktualnih informacijah, o navodilih in ukrepih, ki so veljali v tem času, za kar je 
skrbela tako občinska uprava kot tudi štab civilne zaščite. Slednji je skrbel tudi za dobavo in 
oskrbo občanov z zaščitnimi maskami, prav tako so skrbeli tudi za pomoč občanom, ki so jo 
potrebovali bodisi v obliki hrane, prevoza, zdravil ipd. Pri izvajanju določenih nalog so štabu 
civilne zaščite po potrebi pomagali tudi prostovoljci. G. Mikolič je omenil tudi specifiko izvajanja 
predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v tem času ter poudaril dobro sodelovanje 
med občino in šolo, kar je dodatno pripomoglo k uspešnemu izvajanju novega načina 
izobraževanja. Poudaril je, da želi povedati, da smo zaščitne maske, glede na to, da smo jih imeli, 
dobavili Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah ter Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah, z 
maskami smo oskrbovali tudi določene gospodarske družbe v občini, ki so v tem času poslovale, 
kot tudi družinsko medicino Lončar v ZP Rogatec. Za te konkretne naloge je bila zadolžena ga. 
Tanja Prevolšek Krklec, ki je svoje delo odlično opravila. G. Mikolič se je v nadaljevanju zahvalil 
vsem članom civilne zaščite, zdravstvenemu osebju, vsem posameznikom oz. prostovoljcem, ki 
so pomagali, kot tudi članom občinskega sveta, med njimi g. Frediju Ferčecu za pomoč pri nabavi 
računalnikov za šolarje. G. Mikolič je menil, da gre za to, da smo te težke čase uspešno 
premagali, največja zahvala pravzaprav občanom, ki so z odgovornim ravnanjem in 
upoštevanjem navodil prispevali k temu, da smo imeli zelo malo okuženih. Pojasnil je, da smo od 
vlade prejeli predlog, da, s ciljem omilitve posledic korona krize, kot občina oprostimo plačila 
najemnine tiste najemnike, ki opravljajo svoje dejavnosti v prostorih, ki so v lasti občine, in ki v 
času epidemije svoje dejavnosti niso mogli opravljati. Predlog smo upoštevali ter najemnike, ki 
izpolnjujejo prej omenjene pogoje, pozvali k oddaji ustrezne vloge. V nadaljevanju je g. Mikolič 
pojasnil tudi problematiko v zvezi s specifičnim primerom koncesionarke na področju družinske 
medicine, ge. Anice Lončar, ki je prav tako izrazila željo po oprostitvi najemnine za dobo dveh 
mesecev.  
 
Tudi g. Fredi Ferčec se je zahvalil vsem, ki so v času pandemije kakorkoli pomagali. Menil je, da 
je reševanje vloge ge. Lončar za odpis najemnine dokaj delikatna zadeva, hkrati pa izrazil željo 
po zaposlitvi dodatnega tovrstnega kadra v Rogatcu. Zanimale so ga podrobnosti v zvezi z 
vklopom brezplačnega wifija na nekaterih lokacijah v Rogatcu, v zvezi s čimer je zadevo pojasnil 
g. Vili Bukšek. Nadalje je g. Ferčeca zanimalo, ali je že izvedena analiza vode v »Kamjeku«, 
podal pa je tudi predlog, da se dotičnega člana občinskega sveta, ki se ne udeležuje niti sej 
občinskega sveta niti sej delovnih teles, razreši kot člana posameznega delovnega telesa, 
katerega član je, ter se ga nadomesti z drugim članom. 
 
G. Mikolič je povedal, da je bila analiza vode v »Kamjeku« izdelana, rezultati le-te pa so dostopni 
na občinski upravi. Podal je tudi informacijo o zaprtju poslovalnice A banke v Rogatcu ter o 
začetku obratovanja pogodbene pošte v Rogatcu od 1.7.2020 dalje. Podal je tudi informacijo s 
področja, ki se nanaša na skrb za starejše občane, ob čemer je poudaril, da se izvajajo določene 
analize oz. anketa glede potrebe starejših po institucionalnem varstvu, za kar je zadolžena  
podžupanja. Tudi sam je na to temo že opravil razgovore z bivšo ministrico kot tudi s sedanjim 
ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prav tako pa se je pogovarjal tudi 
z direktorico Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah o morebitnem dislociranem oddelku Doma 
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upokojencev Šmarje pri Jelšah v Rogatcu. Prav gotovo bo v prihodnje prioriteta države reševanje 
problematike na področju zdravstva, kot tudi zagotavljanja primerne oskrbe za starejše občane, 
kajti ravno ti dve področji sta se v času epidemije pokazali kot najbolj problematični. Omenil je 
tudi projekt Konzorcij 17, v katerega so pristopile nekatere občine z namenom reševanja 
problematike na področju varstva in oskrbe starejših. Med ostalim je namen združevanja 
predvsem ta, da bi konzorcij, skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, oblikoval takšno obliko oskrbe starejših, ko govorimo o infrastrukturi (objekti), da bi za 
realizacijo lahko pridobili  evropska sredstva, kar do sedaj ni bilo možno.     
 
Ga. Maja Kampoš je pojasnila, da se lahko, v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Rogatec, člana delovnega telesa, ki je s seje delovnega telesa tri krat neopravičeno 
odsoten, razreši. 
 
G. Mikolič je omenil, da, na osnovi dogovora z direktorico ZD Šmarje pri Jelšah, obstaja možnost, 
da bi dva dni v tednu v ZD Rogatec, v okviru javnega zavoda, delala zdravnica ga. Dijana Kostić, 
za kar bi morali zagotoviti ustrezne prostore, v primeru zagotovitve finančnih sredstev s strani 
ZZZS pa obstaja tudi možnost, da bi zdravnica ga. Dijana Kostić v Rogatcu delala vse dni v 
tednu. 
 
G. Mikolič je člane občinskega sveta povabil na otvoritev novo obnovljenih prostorov zobne 
ordinacije v ZD Rogatec, ki bo v sredo, 17. 6. 2020, ob 13. uri. Občina Rogatec je financirala 
obnovo prostorov, in sicer vsa gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije, ZD 
Šmarje pri Jelšah pa je financiral opremo, vključno z zobnim stolom.   
 
Ob koncu je podžupanja, ga. Mojca Šmit, člane občinskega sveta ter vse ostale prisotne povabila 
na proslavo ob Dnevu državnosti, ki jo Občina Rogatec organizira skupaj z Društvom Sever. 
Proslava bo v sredo, 24. junija 2020, ob 18. uri pri Gasilskem domu Dobovec.  
 
Seja je bila končana ob 19.37 uri.  
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