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OBČINA ROGATEC                                                                                                        PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Občinski svet                                                                                                              

  

    

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  

5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 1. oktobra 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  
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Iztok Topler, direktor Tip Inženiring, d.o.o., poročevalec k 1. točki dnevnega reda 
Brigita Novak, predsednica Sveta KS Dobovec  
Vlado Pušaver, predsednik Sveta KS Donačka Gora 
Tina Strmčnik, Jože Strniša, predstavnika medijev javnega obveščanja 
Đurđica Čuček, Ivanka Korbar, Vesna Krušec, Jožica Očko, zainteresirana javnost    
 
Odsoten član občinskega sveta:  Viljem Prevolšek 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da  
sta od članov občinskega sveta odsotna ga. Marija Završki Fric (ki je na sejo prispela ob 17.35 
uri) ter g. Viljem Prevolšek.  
 
Po ugotovitvi, da je občinski svet sklepčen, je dal g. Mikolič v obravnavo ter na glasovanje 
predlog dnevnega reda 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec. Z 10 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji   

SKLEP 
   

Sprejme se naslednji DNEVNI RED 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 1.10.2020: 

1. Uvrstitev novega projekta »Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - 
Rogatec«  v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 2023 ter 
predstavitev projekta s strani projektantskega podjetja  

2. Uvrstitev novega projekta »Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji - nadzor 
državne meje« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 
2023  

3. Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 z 
veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za projekt »Obnova 
Kulturnega doma Rogatec« 

4. Razno  
 

 

1. UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA »DISLOCIRANA ENOTA DOMA UPOKOJENCEV 
ŠMARJE - ROGATEC« V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGATEC ZA 
OBDOBJE 2020 - 2023 TER PREDSTAVITEV PROJEKTA S STRANI 
PROJEKTANTSKEGA PODJETJA 
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 (V času trajanja uvodne predstavitve k tej točki dnevnega reda je ob 17.35 uri na sejo prispela 
ga. Marija Završki Fric.)   

 
G. Mikolič je uvodoma dejal, da je o predmetni zadevi članice in člane občinskega sveta seznanil 
že na prejšnji seji, ko je bilo pravzaprav še vse popolnoma na začetku. Danes lahko o možnosti 
izgradnje doma za starejše v Rogatcu, oz. dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri 
Jelšah, govorimo konkretneje, idejno zasnovo projekta pa bo v nadaljevanju predstavil g. Iztok 
Topler, direktor družbe Tip Inženiring, d.o.o.. Preden pa mu je predal besedo, je g. Mikolič 
ponovno navedel določena dejstva, ki nam dajejo upanje, da bi lahko v prihodnjih letih, oz. do leta 
2023, država v Rogatcu zgradila dom za starejše. Povedal je, da smo v zadnjem obdobju vodili 
intenzivne razgovore z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(konkretno, v Rogatcu je bil tudi minister) ter z direktorico Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, 
saj govorimo o dislociranem oddelku šmarskega doma. Skupaj smo si zastavili določene naloge, 
ki jih bo potrebno izvesti, da bi prišlo do realizacije projekta. Vsekakor je vse skupaj odvisno od 
denarja, ki naj bi bil evropski, za katerega upamo, da bo, v končni fazi, med ostalim, namenjen 
tudi za gradnjo doma v  Rogatcu. Kot občina imamo določeno prednost, saj imamo na razpolago 
ustrezno zemljišče za gradnjo, ki je v naši lasti. Slednje se nahaja v Hofmanovi ulici in je 
pravzaprav edino primerno za gradnjo predmetnega objekta. Občina Rogatec bi morala čim prej 
pridobiti gradbeno dovoljenje, zato tudi v načrtu razvojnih programov odpiramo nov projekt 
»Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje – Rogatec«, v katerem so, med ostalim, tudi 
definirani viri za izdelavo projektne dokumentacije do izdaje gradbenega dovoljenja. Skratka, 
občina mora zagotoviti zemljišče in pridobiti gradbeno dovoljenje, nadaljnje aktivnosti pa bi naj 
vodila država, oz. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je zaključil g. 
Mikolič.    
 
G. Mikolič je nato besedo predal g. Iztoku Toplerju, direktorju projektantske družbe Tip Inženiring, 
d.o.o., ki je v nadaljevanju podrobno predstavil projekt Dislocirane enote Doma upokojencev 
Šmarje – Rogatec. Uvodoma je pojasnil, da rešitev, kako bo objekt izgledal v končni fazi, še ni 
dokončna, različne variante, od katerih bo danes predstavil dve, pa so pravzaprav iztočnica za 
končno rešitev. Poudaril je, da je zelo pomembno, da pri rešitvah sodeluje stroka in temu so dali 
tudi največji poudarek, saj želijo, da bo projekt optimalen in bo služil svojemu namenu. Prav tako 
je pomembno sodelovanje z direktorico Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki bo z domom tudi 
upravljal. Glede zunanje ureditve so prišli do skupnega mnenja, da bi bilo najbolj smiselno, da 
ima objekt svoj lasten priključek z glavne ceste G2-107, kar pomeni, da promet v Hofmanovi ulici 
ne bo dodatno obremenjen. V nadaljevanju je g. Topler predstavil dve varianti postavitve objekta, 
v okviru katerih je predstavil razporeditev prostorov, od števila sob do ostalih servisnih prostorov,  
pomembnih za funkcioniranje doma, ter prostorov za druženje, fizioterapijo, recepcijo itd. 
Kapaciteta doma bo znašala 34 postelj, pri čemer je dan večji poudarek enoposteljnim sobam, 
kar pomeni, da sledimo sodobnemu trendu bivanja v domovih, je zaključil g. Topler.  
 
G. Mikolič se je g. Toplerju zahvalil za podano obrazložitev ter še enkrat poudaril, da predmetna 
investicija, kar se tiče dovoza, ne bo dodatno obremenjevala Hofmanove ulice, saj bo v ta namen 
zgrajen nov priključek z državne ceste G2-107, tako da bo imela dislocirana enota svojo lastno 
dovozno cesto.  
 
G. Mikolič je nato odprl razpravo. 
 
Ga. Mojca Šmit, ki je izrazila zadovoljstvo v zvezi s predstavljenima rešitvama projekta, v katerem 
je že od začetka tudi sama vključena, je poudarila, da se moramo zavedati izjemne priložnosti za 
gradnjo dislocirane enote doma starejših v Rogatcu, ter narediti vse, da jo izkoristimo. V 
razmislek je izpostavila tudi vprašanje o možnosti izgradnje varovanih stanovanj v prihodnje, v 
zvezi s čimer je g. Mikolič poudaril, da bo v prihodnje, v kolikor bo gradnja dislocirane enote doma 
starejših realizirana, pri nas možna tudi gradnja varovanih stanovanj, kar je v nadaljevanju 
podrobneje pojasnil.   
 
G. Fredi Ferčec je dejal, da bo glasoval za, oz. da bo projekt podprl. V nadaljevanju je navedel, 
da se mu lokacija ne zdi najbolj primerna, je pa res, da drugega primernega zemljišča nimamo. 
Menil je, da bo nov objekt predstavljal veliko gmoto, umeščeno v prostor oz. na območje, kjer živi 
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okrog 100 prebivalcev, izpostavil pa je tudi problem ceste, ureditev katere so pred desetletji 
financirali tamkajšnji prebivalci, in je bila do lanskega leta, ko jo je občina obnovila, v zelo slabem 
stanju. Povedal je, da se sedaj na predmetnem zemljišču igrajo otroci, ter da je nekako za 
pričakovati, da bodo mladi s tega območja v prihodnje pridobili primerne nadomestne igralne 
površine. Menil je tudi, da bi bilo prav, da bi imeli pri zaposlovanju kadra v dislocirani enoti doma 
starejših prednost domačini z ustrezno izobrazbo, torej občani občine Rogatec, zato je predlagal, 
da se to navede kot pogoj pri zaposlitvi kadra.  
 
G. Mikolič je pojasnil, da so zazidljiva zemljišča namenjena za gradnjo, res pa je tudi, da moramo 
skrbeti za našo mladino, zato bomo zanje ustrezno poskrbeli. Dejal je, da rabo prostora določajo 
planski dokumenti, ki so bili sprejeti že v bivši šmarski občini, na tem področju pa smo ogromno 
postorili tudi kot samostojna občina. Poudaril je, da pri nas, kar se gradnje tiče, pač ni tako 
enostavno, saj nam slednjo omejujejo številne omejitve, kot so varovanje kulturne dediščine, 
varovanje naravne dediščine, Natura 2000 itd. G. Mikolič je zaključil, da smo, zaradi vsega 
navedenega, lahko zadovoljni, da z ustreznim zemljiščem na tem območju sploh razpolagamo, 
kar pa se kadra tiče, pa bomo storili vse, kar bo v naši moči, da bodo pri zaposlitvi imeli prednost 
naši občani.  
 
G. Viktor Božak je poudaril pomen medgeneracijskega sodelovanja, ki ga vidi z izgradnjo objekta 
na tem območju, kjer se bodo srečevali mladi in starejši. Menil je, da nas je obstoječa situacija v 
zvezi z virusom samo še bolj povezala, v zvezi s čimer je poudaril večji posluh države do občin 
oz. do svojih državljanov. Izpostavil je pomen oz. težo obiskov ministrov v naši občini, ter veliko 
angažiranost župana, g. Mikoliča, v zvezi z nekaterimi projekti, ki so pred nami, med katerimi je 
predmetna investicija gotovo ena najpomembnejših. Ob koncu je dejal, da nam, kot izziv, ostaja 
še izgradnja novega vrtca, predlagal pa je tudi oživitev gospodarstva, in tako bi, skupaj z 
izgradnjo doma za starejše, poskrbeli za vse generacije.    
 
Ga. Brigita Vodušek je predmetno investicijo pohvalila, glede na to, da pa bodo stanovalci 
dislocirane enote izhajali pretežno s podeželja oz. iz kmečkega okolja, ki so vse svoje življenje 
sobivali z naravo, pa jo je zanimalo, kako bo zanje poskrbljeno v smislu možnosti vrtičkanja – npr. 
visoke grede, ter kako bo urejena okolica, da bo zanje čim prijaznejša, konkretneje, ali bodo v 
sklopu projekta urejene tudi sprehajalne poti, nameščene klopce itd. Go. Vodušek je zanimalo 
tudi, kje v objektu je predviden prostor za kuhinjo.   
V zvezi z vprašanji ge. Vodušek je g. Topler je pojasnil, da so z namenom, da bi se stanovalci 
doma čim bolje počutili, mislili tudi na zelene površine. Tako bo za možnost vrtičkanja namenjen 
del strešnih površin, katerih del bo namenjen za teraso, drugi pa za visoke grede, pred oz. za 
objektom pa so predvideli tudi ureditev sprehajalnih poti s klopcami, tako da bo bivalno okolje kar 
se da prijazno. V nadaljevanju je g. Topler pojasnil, da se, zaradi premajhnega števila 
stanovalcev, delovanje lastne kuhinje ne izplača, zato se bo hrana dnevno dostavljala iz Doma 
upokojencev Šmarje pri Jelšah. Bo pa imela vsaka skupina stanovalcev svojo jedilnico ter 
kuhinjo, kjer bo prostor za druženje oz. možnost za pripravo obrokov, tako da si bodo lahko 
stanovalci sami pripravljali zajtrk oz. večerjo. 
 
G. Mikolič je poudaril, da povsem razume izraženo zaskrbljenost lastnikov individualnih 
stanovanjskih hiš v Hofmanovi ulici glede morebitne uporabe Hofmanove ulice kot dovozne ceste 
k predvidenemu objektu, tako v času njegove gradnje, kot tudi v času po odprtju objekta, kar so 
izrazili tudi v dopisu, ki so mu ga predali pred današnjo sejo. G. Mikolič je še enkrat povedal, da 
je bilo v zvezi s tem danes podano konkretno pojasnilo, da bo imela dislocirana enota doma svojo 
lastno dovozno cesto.   
 
Nato je g. Mikolič besedo predal prisotni zainteresirani javnosti, t. j. prisotnim občanom, 
stanovalcem Hofmanove ulice.  
 
V svojem, kot tudi v imenu ostalih stanovalcev Hofmanove ulice 3, je go. Ivanko Korbar zanimalo, 
kako bo s Hofmanove ulice 3 viden kompleks predvidene dislocirane enote doma starejših, v 
zvezi s čimer je g. Topler na kratko okvirno pojasnil, v koliki meri bo stanovalcem Hofmanove 
ulice 3, gledano z južne strani, predmetni objekt v vidnem polju, nato pa dodal, da bodo želeno 
situacijo natančno izdelali ter jo naknadno poslali na občinsko upravo Rogatec.  
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Tudi ga. Jožica Očko je predlagala, da bi, kot je bilo že predhodno poudarjeno, imeli pri 
zaposlovanju v dislocirani enoti  prednost občani iz občine Rogatec, v zvezi s čimer je g. Mikolič  
ponovno poudaril, da bodo pri zaposlovanju vsekakor dobili priložnost domačini z ustrezno 
izobrazbo. 
 
Drugih predlogov oz. pripomb prisotni občani niso podali, prav tako ni nihče od njih nasprotoval 
izgradnji Dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje - Rogatec na lokaciji Hofmanove ulice v 
Rogatcu.  
 
G. Mikolič se je prisotnim občanom zahvalil in poudaril, da se lahko v primeru morebitnih dodatnih 
vprašanj v prihodnje obrnejo nanj oz. na občinsko upravo, prav tako pa bo z vsemi informacijami 
razpolagal tudi g. Fredi Ferčec, član Občinskega sveta Občine Rogatec, ki prebiva v Hofmanovi 
ulici.   
 
G. Mikolič se je ob zaključku razprave za predstavitev izdelane rešitve zahvalil tudi g. Iztoku 
Toplerju, direktorju Tip Inženiring, d.o.o..  
 
(Po končani razpravi so prisotni občani, stanovalci Hofmanove ulice, ter g. Iztok Topler odšli s 
seje.) 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2020 – 2023 uvrsti nov projekt »Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - 
Rogatec«. Z 11 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 

 

I. 
V Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 2023 se uvrsti nov projekt: 

 OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec 
 

II. 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme priložen sklep o prerazporeditvi na obrazcu Priloga 
št. 3. 
 
Priloga št. 3:    SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV 

 
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 

VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4208 049 Druga projektna dokumentacija 6.100,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 6.100,00 

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 049 Druga projektna dokumentacija 6.100,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 6.100,00 

431630 Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432010 Dom starejših Rogatec  
( NRP OB107-20-0008 Dislocirana enota  Doma upokojencev Šmarje- 
Rogatec)  
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2. UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA »OBNOVITVENA DELA OB ZUNANJI 
SCHENGENSKI MEJI - NADZOR DRŽAVNE MEJE« V NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV OBČINE ROGATEC ZA OBDOBJE 2020 - 2023  

 
G. Mikolič je pojasnil, da smo že v letu 2019 obmejne občine takratno vlado opozarjale na 
problematiko, s katero se srečujemo v zvezi z ilegalnimi prehodi migrantov preko hrvaško-
slovenske meje. Razgovori so tekli v kontekstu, da bi morala država občinam, ki se srečujemo s 
to problematiko, zagotoviti določene finančne vire, da bi lahko reševali določeno infrastrukturno 
problematiko, s čimer bi obmejni policiji omogočili boljše pogoje za varovanje meje. Tako nam je 
država oz. Ministrstvo za notranje zadeve v letošnjem letu v ta namen namenilo skupno 2,8 mio 
EUR, in sicer konkretno za obnovo cest ob meji ter za posodobitev javne razsvetljave. Denar je 
bil občinam razdeljen po določenem ključu, na osnovi katerega bo Občina Rogatec prejela 
finančna sredstva v višini 69.490,13 EUR. Odseke cestišč ter območja postavitve dodatne javne 
razsvetljave, kjer bomo dela izvedli, pa smo dorekli skupaj s Policijsko postajo Rogaška Slatina, 
je zaključil g. Mikolič.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2020 ter predlog sklepa, da se v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2020 - 2023 uvrsti nov projekt OB107-20-0007 Obnovitvena dela ob zunanji schengenski 
meji - nadzor državne meje. (V času glasovanja v dvorani nista bila prisotna ga. Mojca Šmit in g. 
Fredi Ferčec.). Z 9 glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep:  

SKLEP 
 

I. 
V Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 2023 se uvrsti nov projekt: 

 OB107-20-0007 Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji-nadzor državne 
meje 

II. 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme priložen sklep o prerazporeditvi na obrazcu Priloga 
št. 2. 

 
Priloga št. 2:  SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 
  
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 421317) 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 69.490,13 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 69.490,13 

 
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM): 
  421317 Obnovitvena dela (obč.ceste,JR)-varovanje Schengenske meje    

 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 13 Investicijsko vzdrž. in obnove -CESTE   47.490,13 
4204 0163 Ureditev javne razsvetljave 22.000,00 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 69.490,13 
 
 



 6 

3. USKLADITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGATEC ZA 
OBDOBJE 2020 – 2023 Z VELJAVNIM PRORAČUNOM OBČINE ROGATEC ZA LETO 
2020, ZA PROJEKT »OBNOVA KULTURNEGA DOMA ROGATEC«  

 
G. Mikolič je pojasnil, da smo se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo s projektom obnove 
Kulturnega doma Rogatec v skupni vrednosti 45.000,00 EUR. Prejeli smo pozitiven sklep o 
sofinanciranju Ministrstva za kulturo v višini 29.508,20 EUR. Razliko v višini 15.491,80 EUR 
moramo zagotoviti iz proračuna Občine Rogatec, zato predlagamo prerazporeditev sredstev iz 
drugih postavk in s tem tudi uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 
2020 – 2023 z veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za projekt »Obnova 
Kulturnega doma Rogatec«.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 
za obdobje 2020 -2023 uskladi z veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020 za projekt 
OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec ter da se sprejmeta priložena sklepa o 
prerazporeditvi na obrazcu Priloga št. 2 ter o prerazporeditvi na obrazcu Priloga št. 3 – Projekt 
Obnova Kulturnega doma Rogatec (PP 431841). (V času glasovanja v dvorani ni bil prisoten g. 
Fredi Ferčec.) Z 10 glasovi ZA je bil sprejet naslednji sklep: 
 

SKLEP 

 
I. 

Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 -  2023 se uskladi z veljavnim 
proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za projekt: 

 OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec 
 

II. 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme priložen sklep o prerazporeditvi na obrazcu Priloga 
št. 2 ter sklep o prerazporeditvi na obrazcu Priloga št. 3 – Projekt Obnova Kulturnega 
doma Rogatec (PP 431841). 
 
Priloga št. 2: SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

 
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 
  
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 431841) 
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 29.508,20 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 29.508,20 

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

431841   Obnova Kulturnega doma Rogatec    

 
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM): 
_ _ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………    
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav 10.800,00 
4205 01 Obnove 18.708,20 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 29.508,20 
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Priloga št. 3: SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
 

PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4208 0495 Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN 8.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 8.000,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4029 9998 Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc 3.900,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 3.900,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4120  003 Kulturna društva 3.160,04 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 3.160,04 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 431,76 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 431,76 

 
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

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

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 
 

Konto (K) Naziv Znesek v EUR 

4205 01 Obnove 9.821,80 

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav 5.670,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 15.491,80 

 

4. RAZNO  

 
Ga. Brigita Vodušek je izpostavila problem neurejenih travnikov oz. zemljišč v občini, katerih 
lastniki ne skrbijo dovolj za njihovo urejenost. Predlagala je sprejem pravnega akta, na osnovi 
katerega bi za ureditev posameznega neurejenega zemljišča poskrbela občina, nato pa bi 
lastniku zemljišča izstavila račun za izvedeno storitev. Omenila je tudi problem nepokošenih 
površin ter razraslega drevja ob lokalnih cestah tako v privatni kot v občinski lasti, zato je 
predlagala, da si situacijo na terenu ogleda občinski inšpektor ter ustrezno ukrepa. Ga. Vodušek 
je izpostavila tudi potrebo po ureditvi dotrajanega stanovanjskega objekta v lasti Videmškovih pri 
Sv. Juriju, ki zaradi dotrajanosti ogroža okolico, opozorila pa je tudi na potrebo po sanaciji 
povezovalne ceste od transformatorja proti cesti, ki vodi na Donačko goro, ki je v zelo slabem 
stanju.  
 
Ga. Nataša Lavrič je v zvezi s podanim predlogom ge. Vodušek pojasnila, da, v skladu z veljavno 
zakonodajo, posegi na tuja zemljišča niso dovoljeni, ter da ji ni znano, da bi imela katera od  
občin v Sloveniji sprejet odlok, ki bi omogočal predlagano. Je pa ga. Lavrič pojasnila, da je za 

431630 Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji 

431841 Obnova Kulturnega doma Rogatec 
(NRP OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec) 

 

431610 Prostorske evidence 

441811 Programi kulture - JR  

431840 Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec    
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našo občino v pripravi odlok o javnem redu in miru, v sklopu katerega bo zajeta ureditev površin, 
ki segajo oz. mejijo na javne površine ter vplivajo na varnost in zdravje ljudi, vanj pa bomo, kolikor 
bo možno, vključili še kaj dodatnega. Glede dotrajanega objekta Videmškovih pri Sv. Juriju je ga. 
Lavrič pojasnila, da so zaradi nevarnosti ob glavni cesti, ki ga povzroča objekt, ukrepali tudi 
pristojni z Ministrstva za infrastrukturo, kolikor pa ji je znano, ima lastnik že nabavljen material za 
obnovo.  
G. Mikolič je pojasnil, da je pred predmetnim objektom, ki je od cestišča kar nekoliko odmaknjen,  
sicer nameščena prometna signalizacija, kar pa po njegovem mnenju na že tako ozkem cestišču 
ni najustreznejša rešitev. Dejal je, da se bomo, kot občina, v reševanje zadeve vključili, kolikor bo 
možno. V zvezi s problematiko neurejenih zemljišč, ki jo je izpostavila ga. Vodušek, je g. Mikolič 
poudaril, da so posamezniki, ki uveljavljajo subvencije iz naslova GERK-ov, predmetna zemljišča 
dolžni tudi ustrezno urejati.  
 
G. Fredi Ferčec je najprej predlagal, da se, kot je bilo o tem že govora, naslednja seja občinskega 
sveta izvede v prostorih centralne OŠ Rogatec, da se bodo člani občinskega sveta seznanili s 
stanjem ter z napredkom v VIZ OŠ Rogatec. Kot član sveta staršev VIZ OŠ Rogatec, je dejal, da 
so na seji sveta staršev starši podali pripombo glede izvajanja predšolske vzgoje v podružnični 
šoli Donačka gora, in sicer jih moti dejstvo, da so otroci vključeni v kombiniran oddelek, v katerem 
je zelo velik razpon v starosti otrok. G. Ferčec je predlagal tudi, da se prouči možnost, da bi se 
nov občinski električni avto, med ostalim, uporabljal tudi za prevoz šolskih otrok, in sicer tistih, ki 
imajo do avtobusnega postajališča zelo daleč, tudi po več kilometrov.  
V zvezi s slednjim je g. Vili Bukšek dejal, da je novo električno vozilo, ki je bilo financirano z 
evropskim denarjem, nabavljeno za določen namen, ki je bil definiran v razpisu, in slednjemu 
mora vozilo primarno tudi služiti, bi pa bilo eventualno možno ob določenih terminih opravljati tudi 
prevoze otrok, vendar je potrebno zadeve predhodno proučiti ter jih doreči.  
 
G. Mikolič je povedal, da je s pripombami staršev v Donački Gori seznanjen, ter poudaril, da se 
ve, kdo je za izvajanje predšolske vzgoje organizacijsko odgovoren. Skratka, VIZ OŠ Rogatec, 
Enota vrtec, skupaj z Občino Rogatec formira oddelke v skladu s predpisano zakonodajo in ni v 
redu, da se starši spuščajo v področja, za katera je odgovorna stroka. Menil je, da bi bilo prav, da 
ljudem, ki so za to področje strokovno odgovorni, torej ravnateljici šole, vodji vrtca ter za to 
področje odgovorni uslužbenki na občini, zaupamo. Glede predloga za prevoz otrok, je g. Mikolič 
poudaril, da sta se z ravnateljico o nabavi kombija, ki bi bil, med ostalim, namenjen tudi za te 
potrebe, že pogovarjala, vendar sta skupno ugotovila, da zaenkrat to ni prioritetna potreba. Menil 
je, da je priporočljivo, da bi otroci v šolo oz. do avtobusa hodili peš, saj je gibanje zdravo, v končni 
fazi je to tudi eden od razlogov, da gradimo pločnike. Seveda pa je primarno potrebno poskrbeti 
za varnost otrok in glede na to, da imajo nekateri otroci do avtobusa kar precej daleč, bomo to 
problematiko rešili skupno z ravnateljico VIZ OŠ Rogatec. S slednjo je tudi že dogovorjeno, da bo 
naslednja seja občinskega sveta izvedena v prostorih osnovne šole Rogatec.       
 
V nadaljevanju so se v zvezi s tematiko, ali naj otroci hodijo v šolo peš, ali naj se jih vozi, ter o 
možnih rešitvah prevoza oddaljenejših otrok, v razpravo vključili g. Fredi Ferčec, ga. Brigita 
Vodušek ter g. Izidor Kitak, ki so podali svoja mnenja in predloge, ga. Mojca Šmit pa je, v zvezi s 
predhodno omenjenimi pripombami staršev otrok iz Donačke Gore glede formiranja 
kombiniranega oddelka v vrtcu Donačka Gora, pojasnila, da je odločitev o formiranju oddelkov v 
vrtcu sprejel občinski svet, starši pa so bili ob vpisu otroka v vrtec seznanjeni o tem, kakšni so 
posamezni oddelki, za tekoče šolsko leto pa so podpisali tudi pogodbo o vpisu otroka v vrtec.  
 
Seja je bila končana ob 18.57 uri.  
 
Številka:  
Datum:  
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič 
                                      

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.  
               ŽUPAN 


