OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG

ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 1. septembra 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, Suzana Zalezina, Marija Završki Fric
 predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I
Rosana Ozvaldič, administratorka V
 ostali prisotni:
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja
Odsotna člana občinskega sveta: Brigita Vodušek, Viljem Prevolšek
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da
sta od članov občinskega sveta odsotna ga. Brigita Vodušek, ki je svojo odsotnost predhodno
opravičila, ter g. Viljem Prevolšek.
Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal g. Mikolič v obravnavo ter na glasovanje
predlog dnevnega reda 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec. Z 10 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z
dne 1.9.2020:
1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2020
2. Predlogi sklepov o imenovanju:
I.
članov Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec
II.
člana Sveta zavoda Celjske lekarne
III.
nadomestne članice Sveta Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
IV.
nadomestne članice Sveta zavoda Knjižnice Rogaška Slatina
3. Razno

1.

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V LETU 2020

G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da je na Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v
letu 2020 prispelo 13 pisemskih ovojnic, v katerih je bilo 23 predlogov, od katerih so bili trije
neustrezni. Tako so člani komisije, od katerih je bil odsoten g. Viljem Prevolšek, na svoji 6. redni
seji, dne 25.8.2020, po podrobni proučitvi prejetih predlogov, oblikovali predlog podelitve
občinskih priznanj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu Občine Rogatec, da se v letu 2020 podeli: denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 1.000
EUR, Čebelarskemu društvu Rogatec, priznanje Občine Rogatec Civilni zaščiti občine Rogatec
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ter plaketa Občine Rogatec trgovskemu podjetju JAGROS d.o.o.. V nadaljevanju je g. Božak
navedel utemeljitve k vsem podanim predlogom.
G. Mikolič je odprl razpravo glede podanih predlogov, v katero se ni vključil nihče od članov
sveta.
Po tem, ko so se člani občinskega sveta strinjali, da se o podanih predlogih glasuje hkrati, je dal
g. Mikolič na glasovanje predlog o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020, in sicer, da se podeli:
denarna nagrada Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, Čebelarskemu društvu Rogatec, priznanje
Občine Rogatec Civilni zaščiti občine Rogatec ter plaketa Občine Rogatec trgovskemu podjetju
JAGROS d.o.o.. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
I. DENARNA NAGRADA Občine Rogatec, v višini 1.000 EUR, se v letu 2020 podeli
Čebelarskemu društvu Rogatec.
II. PRIZNANJE Občine Rogatec se v letu 2020 podeli Civilni zaščiti občine Rogatec.
III. PLAKETA Občine Rogatec se v letu 2020 podeli trgovskemu podjetju JAGROS d.o.o..

2.

PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU:
I.
ČLANOV SVETA ZAVODA VIZ OŠ ROGATEC
II.
ČLANA SVETA ZAVODA CELJSKE LEKARNE
III.
NADOMESTNE ČLANICE SVETA ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN
RAZVOJ ROGATEC
IV.
NADOMESTNE ČLANICE SVETA ZAVODA KNJIŽNICE ROGAŠKA SLATINA

G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na svoji 6. redni seji, po predhodni
proučitvi predlogov, oblikovali predloge o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine
Rogatec v posamezne organe oz. svete zavodov. Tako Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se:
- v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnike ustanoviteljice Občine Rogatec, v mandatnem
obdobju 2020 - 2024, imenuje Velimirja Novaka, Antona Šturbeja in Lavro Gregorčič,
- v Svet zavoda Celjske lekarne, kot predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec, v mandatnem
obdobju 2020 - 2025, imenuje Leopolda Šturbeja,
- v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot nadomestno članico, za preostanek
mandatnega obdobja 2017 - 2022, imenuje Brigito Vodušek, ter da se
- v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina, kot nadomestno članico za preostanek mandatnega
obdobja 2019 – 2024, imenuje Majo Kampoš Čuček.
G. Mikolič je odprl razpravo glede podanih predlogov, v katero se ni vključil nihče od članov
sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2020 - 2024, imenuje Velimirja Novaka,
Antona Šturbeja in Lavro Gregorčič. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2020 - 2024, imenuje Velimirja
Novaka, Antona Šturbeja in Lavro Gregorčič.
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G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet zavoda Celjske lekarne, kot predstavnika
ustanoviteljice Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2020 - 2025, imenuje Leopolda Šturbeja.
Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda Celjske lekarne, kot predstavnika
ustanoviteljice Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2020 - 2025, imenuje Leopolda
Šturbeja.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec, kot nadomestno članico, za preostanek mandatnega obdobja 2017 - 2022, imenuje
Brigito Vodušek. (G. Vili Bukšek se je, v izogib nasprotju interesov, pri glasovanju izločil.) Z 9
glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot
nadomestno članico za preostanek mandatnega obdobja 2017 - 2022, imenuje Brigito
Vodušek.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina, kot
nadomestno članico za preostanek mandatnega obdobja 2019 – 2024, imenuje Majo Kampoš
Čuček. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina, kot nadomestno
članico za preostanek mandatnega obdobja 2019 - 2024, imenuje Majo Kampoš Čuček.

3.

RAZNO

G. Mikolič je dejal, da se želi v nadaljevanju dotakniti treh pomembnih zadev.
Najprej je članom sveta predstavil podrobnosti v zvezi s predvideno gradnjo prizidka h
gasilskemu domu v Rogatcu. Pojasnil je, da po izvedenem javnem razpisu za izvedbo del
najugodnejša oz. najnižja ponudba presega sedanjo planirano vrednost, določeno v načrtu
razvojnih programov za naslednje leto, ko bi naj prizidek tudi dokončali. Če hočemo podpisati
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, moramo načrt razvojnih programov popraviti in s tem tudi
finančne vire uskladiti z vrednostjo ponudbe. G. Mikolič je projekt ponovno predstavil ter poudaril,
da smo se pri načrtovanju prizidka usklajevali s PGD Rogatec, tako da smo skupaj prišli do
optimalne rešitve. Z izgradnjo prizidka bodo gasilci pridobili tri nove garaže za gasilka vozila, kar
je bil doslej največji problem obstoječega objekta. V nadstropju je predviden prostor za dvorano,
finalizacija slednje pa ni predmet sedanjega projekta, kar pomeni, da bo v prizidku velikosti cca
20 x 13 m izvedeno vse, razen prostora, kjer se v prihodnje predvideva dvorana. Celotna
vrednost projekta znaša okrog 355.000,00 EUR. G. Mikolič je omenil tudi, da PGD Rogatec, ki je
eno najstarejših gasilskih društev v Sloveniji, naslednje leto praznuje 150-letnico svojega
delovanja, ter dodal, da bodo novi prostori prav gotovo največja spodbuda za njihovo delovanje v
prihodnje.
G. Mikolič je odprl razpravo v zvezi z obravnavanim predlogom, v katero se ni vključil nihče od
članov sveta.
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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 10
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.
G. Mikolič je povedal, da smo JZ ZD Šmarje pri Jelšah ter Občina Rogatec v letošnjem letu s
skupnimi močmi uredili oz. posodobili prostore ter opremo zobne ambulante v Rogatcu, nato pa v
nadaljevanju člane občinskega sveta seznanil z informacijo, ki mu jo je posredovala direktorica JZ
ZD Šmarje pri Jelšah, da je v Zdravstvenem domu Rogatec, zraven obstoječe, predvidena
vzpostavitev dodatne ambulante družinske medicine, z zdravnico go. Dijano Kostić. Tako bomo
imeli v Rogatcu dve tovrstni ambulanti, kar je za naše občane izredna pridobitev, je poudaril g.
Mikolič, ter v nadaljevanju navedel podrobnosti v zvezi s tem.
G. Viktor Božak je podano informacijo označil za pohvalno ter spodbudno, hkrati pa ugotovil, da
je sodelovanje med Občino Rogatec in JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah zelo dobro.
Tudi g. Fredi Ferčec je podano informacijo sprejel z odobravanjem. Je pa poudaril, da je potrebno
zadeve urediti tako, da bodo lahko pacienti predvidene dodatne ambulante družinske medicine v
ZD Rogatec koristili storitve obstoječega laboratorija, pozorni pa moramo biti tudi, da bo v
prihodnje, po upokojitvi zdravnice ge. Anice Lončar, oz. v primeru izgube koncesionarja, v okviru
takratne ordinacije družinske medicine, ki bo verjetno delovala v okviru JZ ZD Šmarje pri Jelšah,
ostal v Rogatcu tudi laboratorij, tako kot deluje sedaj v okviru ordinacije Družinske medicine
Lončar.
G. Mikolič se je g. Ferčecu zahvalil za umestni pomislek oz. opozorilo, hkrati pa poudaril, da bi se
naj, po besedah direktorice JZ ZD Šmarje pri Jelšah, v dodatni ambulanti, ki bo delovala v okviru
javnega zavoda, izvajale vse storitve, ki se izvajajo v ambulanti s podeljeno koncesijo.
G. Mikolič je v nadaljevanju članom občinskega sveta predstavil možnosti glede potencialne
izgradnje doma starejših v Rogatcu. Uvodoma je pojasnil potek dogodkov, ki so se na to temo
odvijali v zadnjem letu. Omenil je aktivnosti, ki so jih izvajali tako Društvo upokojencev Rogatec
kot tudi Društvo slovenskih državljanov, upokojenih v drugih republikah nekdanje SFRJ, skupaj z
vsemi tremi krajevnimi skupnostmi, ki so iskali podporo oz. podpise občanov z željo, da se tudi v
občini Rogatec na tem področju nekaj postori. Izkazalo se je, da ljudje želijo, da se starejšim
zagotovi možnost bivanja v občini Rogatec. S strokovnega vidika je bila izvedena tudi anketa, ki
pa še ni dokončno obdelana, s katero smo pridobili mnenje ljudi glede želene oblike oskrbe kot
tudi odgovore na nekatera vprašanja v zvezi s to temo. G. Mikolič je omenil, da se je o tej tematiki
pogovarjal že z bivšo ministrico, sedaj pa je bil v zvezi s tem v Rogatcu na obisku tudi sedanji
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vse izvedene aktivnosti in
razgovori so privedli do ugotovitve, da obstaja realna možnost, da bi se v naslednjem obdobju v
Rogatcu lahko zgradila dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Projekt podpira
tudi direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki je bila prav tako vseskozi vključena v
pogovore. Ministrstvo nam je dalo vedeti, da mora občina zagotoviti zemljišče in pridobiti
gradbeno dovoljenje, kar je osnovni pogoj, da bi nato država zagotovila denar za izgradnjo. Glede
na to, da je od takrat, ko je bil nazadnje zgrajen dom za starejše z državnim denarjem, minilo že
12 let, so potrebe po gradnji tovrstnih domov velike. Vemo, da je, glede na trenutno stanje,
predvsem zaradi korona virusa, prioriteta v prihodnje reševanje zdravstvenih problemov ter skrb
za starejše, zato lahko z optimizmom upamo, da bo država zagotovila denar za izgradnjo doma v
Rogatcu. Jasno pa je, da moramo, če hočemo o projektu sploh govoriti, izpolniti, kar nam je bilo
rečeno, torej zagotoviti zemljišče in pridobiti gradbeno dovoljenje. Le tako se bomo lahko naprej
borili za to, da bi država zagotovila finančna sredstva za izgradnjo doma. V nadaljevanju je g.
Mikolič pojasnil, da so si skupaj s predstavniki stroke ogledali potencialne lokacije za izgradnjo
4

doma, in sicer: bivšo občinsko stavbo, staro šolo v trgu, podružnično šolo Donačka Gora, objekt z
zemljiščem v Tlakah ter zemljišče v Hofmanovi ulici. Poudaril je, da je, glede na potrebno velikost
objekta, s kapaciteto 30 do 35 postelj, edina primerna lokacija za izgradnjo doma zemljišče v
Hofmanovi ulici, ki je zazidljivo, in je, na srečo, tudi v lasti Občine Rogatec. G. Mikolič je ob koncu
zaključil, da želi člane občinskega sveta danes o aktualnem projektu le informirati, o vseh ostalih
aktivnostih, ki jih bo potrebno izvesti, pa bo odločal občinski svet na osnovi pripravljenih idejnih
predlogov, ki morajo biti izdelani v najkrajšem možnem času. G. Mikolič je poudaril, da bo to eden
od najpomembnejših projektov v času obstoja Občine Rogatec, v kolikor nam ga bo uspelo
realizirati.
G. Mikolič je odprl razpravo v zvezi s podano informacijo.
Ga. Mojca Šmit, ki je bila prav tako prisotna pri pogovorih o izgradnji doma za starejše občane, je
poudarila, da vidi v situaciji, ki jo je župan jasno predočil, veliko priložnost, ki jo moramo, kot
občina, zagrabiti in izkoristiti. V zvezi z izvedeno anketo je povedala, da analiza podatkov še ni
izvedena, ter da bodo rezultati objavljeni na spletni strani občine. Menila je, da je lokacija v
Hofmanovi ulici po njenem mnenju prijazna in primerna za izgradnjo doma starejših. Apelirala je
na člane občinskega sveta, da občanom to tako tudi predstavijo.
G. Fredi Ferčec je poudaril, da sprejemanje odločitve o lokaciji doma starejših kot tudi »teža«
obravnavane tematike nasploh ni kar tako. Menil je, da bi bilo potrebno za mnenje o tem vprašati
prebivalce tega območja, saj v Hofmanovi ulici živi pribl. sto občanov, od katerih imajo nekateri
glede podanega predloga določene pomisleke. Prosil je, da se članom občinskega sveta čim prej
predoči ustrezna dokumentacija, da se bomo lahko o tej temi konkretneje pogovarjali. Čeprav bi
raje videl, da bi na tem mestu zgradili še en stanovanjski blok, je g. Ferčec poudaril, da zadevo
pozdravlja ter jo vsekakor podpira.
G. Mikolič je poudaril, da bomo ustrezno dokumentacijo vsekakor pridobili, danes pa je podal le
informacijo o ponujeni priložnosti, ki bi jo bilo, v dobrobit občanov občine Rogatec, dobro
izkoristiti. Menil je, da brez tveganja pri tem projektu ne moremo uspeti, saj moramo, če hočemo
izpolniti osnovne pogoje za pridobitev finančnih sredstev, zagotoviti ustrezno lokacijo ter pridobiti
gradbeno dovoljenje. Ponovil je, da lokacija v Hofmanovi ulici ustreza, ob tem pa poudaril trend
novih konceptov ter novih modelov pri gradnji domov za starejše ter pomen medgeneracijskega
sobivanja.
Ga. Nataša Lavrič je poudarila, da je, glede na to, da bo predmetni objekt novogradnja, zemljišče
v Hofmanovi ulici, v skupni velikosti cca 8.000 m2, najprimernejše zemljišče za izgradnjo doma,
saj je edino, ki je v lasti Občine Rogatec, in hkrati tudi dovolj veliko. V nadaljevanju je ga. Lavrič
navedla razloge, zaradi katerih ostale prej navedene lokacije za gradnjo doma niso primerne.
G. Izidor Kitak je izrazil pohvalo, da se je pričelo z aktivnostmi na tem področju, ter menil, da se
moramo tako občinska uprava kot tudi člani občinskega sveta potruditi, da bo projekt izveden.
Tudi njemu se lokacija v Hofmanovi ulici zdi primerna za gradnjo doma, predvsem se mu zdi
pomembno kvalitetno in prijazno sobivanje med mladimi ter starejšimi, zato si želi, oz. meni, da je
naloga članov občinskega sveta, da zadevo kot tako, se pravi v pozitivnem smislu, prenesejo
med občane. G. Kitak je zaključil, da verjame, da nam bo s skupnimi močmi projekt uspel.
Tudi g. Viktor Božak je izrazil pozitivno mnenje v zvezi s predstavljenim projektom, izrazil je le
skrb zaradi tega, ker je govora zgolj o oskrbi starejših, ne pa tudi o negi. Menil je, da je to za
Občino Rogatec izredna priložnost, ki jo moramo izkoristiti, v nadaljevanju pa je navedel nekaj
primerov dobre prakse sobivanja starejše in mlajše generacije iz tujine. Zaključil je, da moramo
biti optimistično naravnani, kar pa se tiče lokacije, pa moramo odločitev glede primernosti slednje
prepustiti stroki.
G. Mikolič je pojasnil, da je obseg storitev, bodisi nega, bodisi le oskrba oskrbovancev, odvisen
od kapacitete oz. tudi od vrste zaposlenega kadra, ob tem pa poudaril, da so zadeve še odprte,
sedaj je najbolj pomembno, da nam projekt uspe. Ob koncu se je g. Mikolič članom občinskega
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sveta zahvalil za razpravo ter zaključil, da bodo zadeve v zvezi s predmetnim projektom lahko
stekle naprej šele takrat, ko jih bo potrdil občinski svet.
Ga. Irena Kitak je izrazila željo, da bi občinska uprava gostinskemu lokalu Floorcaffe izrekla
opozorilo v zvezi z obratovanjem oz. kršenjem obratovalnega časa lokala, saj, predvsem preko
vikenda, gostje lokala ter moteča glasna glasba, ki jo je slišati do jutranjih ur, motijo nočni mir.
G. Mikolič je člane občinskega sveta tudi ustno povabil na slavnostno sejo Občinskega sveta
Občine Rogatec, kot osrednjo prireditev ob prazniku občine, na kateri bodo podeljena letošnja
občinska priznanja. Slavnostna seja bo v soboto, 5. septembra 2020, ob 17. uri, v atriju Dvorca
Strmol, na prireditvi pa bo, v skladu z veljavnimi navodili, vključno z gosti, domačini ter
nastopajočimi, skupno prisotno do petdeset ljudi.
G. Mikolič je povedal, da se je danes, na prvi šolski dan, udeležil prireditev ob vstopu prvošolčkov
v VIZ OŠ Rogatec, ki so bile v obeh podružničnih šolah ter v centralni šoli v Rogatcu. G. Mikolič
je članom občinskega sveta prenesel vabilo ravnateljice VIZ OŠ Rogatec, ge. Alenke Virant, ki
člane občinskega sveta vabi na ogled matične šole (npr. po končani naslednji seji občinskega
sveta), saj jim želi predstaviti pridobitve v VIZ OŠ Rogatec v letošnjem letu.
Ga. Mojca Šmit je člane občinskega sveta seznanila z informacijo, da se bo v letošnjem oktobru
pričelo 40-urno izobraževanje za »gasilce - prve posredovalce«, katerega se bo udeležilo 16
gasilcev, in sicer po 5 gasilcev iz PGD Dobovec in PGD Donačka Gora ter 6 gasilcev iz PGD
Rogatec.
G. Mikolič je povedal, da pričakujemo v občini Rogatec obisk dveh ministrov z razširjenima
delegacijama, in sicer nas bosta v petek, 4. 9. 2020, obiskala g. Aleš Hojs, minister za notranje
zadeve, ter g. Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo. Tema delovnega obiska bo predvsem
iskanje rešitev v zvezi s prometno gnečo oz. prometnim kolapsom, ki je na območju občine
Rogatec, predvsem ob vikendih, v času turistične sezone, prisoten že nekaj let, predvidoma pa
bodo pogovori tekli tudi o obvoznici Rogatec, izgradnji kolesarskih poti, itd… Na željo ministra za
infrastrukturo bo v okviru obiska predvidoma izvedena tudi simbolična otvoritev obnovljene ceste,
novozgrajenega pločnika ter javne razsvetljave v Dobovcu.
Seja je bila končana ob 18.40 uri.
Številka:
Datum:

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