OBČINA ROGATEC
Občinski svet

PREDLOG
ZAPISNIK

10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 22. decembra 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, Mojca Šmit, Suzana Zalezina,
Marija Završki Fric
 predstavniki občinske uprave Rogatec:
Martin Mikolič, župan
Agata Tepeš, višja svetovalka I
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I
Rosana Ozvaldič, administratorka V
 ostali prisotni:
mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Alenka Turin, vodja pravno kadrovske službe OKP Rogaška Slatina d.o.o.
dr. Janez Petek, direktor LEA Spodnje Podravje
Vlado Pušaver, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Donačka Gora
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja
Odsotni člani občinskega sveta: Slavko Pavlovič, Viljem Prevolšek, Andrej Turk, Brigita
Vodušek
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da
so od članov občinskega sveta odsotni g. Slavko Pavlovič, g. Andrej Turk, ga. Brigita Vodušek, ki
so svojo odsotnost s seje predhodno opravičili, ter g. Viljem Prevolšek. G. Mikolič je ugotovil, da
je občinski svet sklepčen.
Nato je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 10. 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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
22.12.2020:
1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne
seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne
28.10.2020, in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020
2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne
seje, z dne 28.10.2020, in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, 1. obravnava
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 1. obravnava
5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri
Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 1. obravnava
6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in
Bistrica ob Sotli, 1. obravnava
7. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1.
obravnava
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8. Predlog izdaje soglasja javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. za najem
kredita
9. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogatec
10. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava
11. Predlog sklepa:
- o podaji predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju
- o imenovanju nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Rogatec
12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
13. Pobude in vprašanja
14. Razno
1. ZAPISNIK 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 11.6.2020,
4. IZREDNE SEJE, Z DNE 1.9.2020, 5. IZREDNE SEJE, Z DNE 1.10.2020, 2. DOPISNE
SEJE, Z DNE 28.10.2020, IN 3. DOPISNE SEJE, Z DNE 17.11.2020
G. Mikolič je dal v obravnavo predloge zapisnikov: 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2.
dopisne seje, z dne 28.10.2020, in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020, k vsebini katerih člani
občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predloge obravnavanih zapisnikov na glasovanje. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejmejo se zapisniki 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4.
izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne
28.10.2020, in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 11.6.2020, 4. IZREDNE SEJE, Z DNE 1.9.2020, 5. IZREDNE SEJE, Z
DNE 1.10.2020, 2. DOPISNE SEJE, Z DNE 28.10.2020, IN 3. DOPISNE SEJE, Z DNE
17.11.2020
G. Mikolič je dal v obravnavo predloge poročil o realizaciji sklepov: 9. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne
1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020, in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020, k vsebini
katerih člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predloge obravnavanih poročil o realizaciji sklepov na glasovanje. Z 8 glasovi ZA
je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejmejo se poročila o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2.
dopisne seje, z dne 28.10.2020, in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020.
3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021, 1.
OBRAVNAVA
4. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022, 1.
OBRAVNAVA
G. Mikolič je v uvodu svoje predstavitve vsebine proračuna povedal, da je občinska uprava
pripravila predlog dvoletnega proračuna. Pojasnil je, da je pred nami dokaj pomembno obdobje,
kar se tiče nekaterih investicijskih vlaganj, ki so načrtovana za večletno obdobje, prav tako pa se
po dveh letih zaključuje sedanje mandatno obdobje. Menil je, da je zaradi tega, predvsem pa
zaradi lažjega izvajanja finančnih obveznosti, smiselno sprejeti dvoletni proračun. Predlagal je, da
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bi vsebini obeh proračunov predstavil skupaj, tudi zaradi tega, ker sta oba proračuna, kot je že
povedal, tudi vsebinsko povezana. V nadaljevanju je g. Mikolič pojasnil finančna izhodišča, na
osnovi katerih sta bila proračuna pripravljena. Pomembno dejstvo, ki je vplivalo na višino
prihodkov, je dvig glavarine glede na predhodna leta, na odhodkovni strani pa bo država, na
osnovi sprejetega zakona o razbremenitvi občin, nekatere finančne obveznosti prenesla z občin
na državo. Za zakonsko obvezne naloge v obeh proračunih zagotavljamo finančne vire, ki bodo
vsem proračunskim porabnikom zagotavljali nemoteno delovanje. Za nekatere planirane
investicije smo v proračun vključili tako občinska, kot tudi predvidena državna in evropska
sredstva. Omenil je tudi, da pričakuje, da bo nova finančna perspektiva za občine ugodnejša, kot
je bila dosedanja, ter da bo evropski denar namenjen tudi za izvedbo določenih projektov
občinske infrastrukture. G. Mikolič je predlagal, da, po potrebi, proračun po posameznih področjih
podrobneje predstavijo prisotne kolegice iz občinske uprave, sam pa je v nadaljevanju, tako
vsebinsko, kot finančno, predstavil planirane investicije za naslednje obdobje, in sicer:
Z izgradnjo prizidka gasilskega doma Rogatec smo začeli v letošnjem letu, zaključek del pa se
planira v mesecu maju 2021. Pričakujemo razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za sofinanciranje infrastrukture na področju predšolske vzgoje, zato smo v dvoletni proračun
vključili izgradnjo šestoddelčnega vrtca pri OŠ Rogatec. Jeseni smo na osnovi dogovora z
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričeli z enim od
najpomembnejših projektov za našo občino, to je z aktivnostmi za izgradnjo dislociranega
oddelka Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v Rogatcu. Pridobili smo gradbeno dovoljenje,
imamo potrebno zemljišče, v letu 2021 pa bomo poplačali projektno dokumentacijo. Projekte za
izvedbo ter samo izvedbo gradnje bi naj prevzelo ministrstvo in upamo, da nam bo ta projekt v
prihodnjih dveh, treh letih tudi uspelo realizirati. V zaključni fazi pred oddajo dokumentacije za
evropska sredstva je projekt izgradnje kolesarskih poti, ki je skupen za občine Šentjur, Šmarje pri
Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec. V naslednjem obdobju bi se naj v občini Rogatec zgradila
kolesarska steza od Brezovca do muzeja na prostem in v nadaljevanju do cone S5. Konec
letošnjega leta smo v Zdravstveni postaji Rogatec uredili prostore za še eno ordinacijo družinske
medicine, tako da imamo sedaj v Rogatcu dve zdravnici splošne medicine. Denar za poplačilo
opravljenega dela imamo v proračunu za leto 2021. Skupaj z Direkcijo za infrastrukturo intenzivno
delamo na projektu obvoznice Rogatec. Večji del financiranja projektne dokumentacije v fazi
priprave strokovnih podlag je na osnovi dogovora prevzela direkcija, mi pa koordiniramo pripravo
OPPN-ja. Z Direkcijo za infrastrukturo smo se dogovorili tudi o nadaljevanju izgradnje pločnika v
Dobovcu, za katerega se že izdeluje projektna dokumentacija. S tem bo Dobovec povezan s
pločnikom in javno razsvetljavo od železniške postaje do mejnega prehoda. Finančna sredstva
namenjamo tudi za obnovo razvalin starega gradu ter za projektno dokumentacijo za izgradnjo
prizidka h gasilskemu domu Donačka Gora. Prav tako planiramo v naslednjem dvoletnem
obdobju izvedbo določenih del skupaj z OKP Rogaška Slatina in s tem tudi finančna sredstva na
področju vodooskrbe in izgradnje kanalizacije. Na področju cestne infrastrukture so namenjena
finančna sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih cest, prav tako planiramo
nadaljevanje izgradnje ceste v coni S5. Na šolskem področju so bila v letu 2020 izvedena številna
vzdrževalna dela, v proračunu za leto 2021, 2022 pa, zraven finančnih sredstev za tekoče
vzdrževanje, zagotavljamo tudi finančna sredstva za zamenjavo strehe na centralni šoli, ki jo je
nujno potrebno izvesti. Ob koncu je g. Mikolič na kratko predstavil tudi nekatere projekte mehkih
vsebin, ki bodo, tako za naše, kot tudi širše območje, predvsem promocijskega značaja.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Fredi Ferčec je izrazil zadovoljstvo glede investicij, planiranih v naslednjih dveh letih, ter izrazil
upanje, da bodo zadeve tudi stekle. Predvsem je poudaril pomen izgradnje doma starejših ter
prizidka h gasilskemu domu Rogatec, izrazil pa je upanje, da se bo uresničila tudi želja vseh nas,
to je izgradnja novega vrtca. V nadaljevanju je izpostavil nekatere zadeve, ki se mu zdijo
pomembne, in bi jih bilo po njegovem mnenju potrebno vključiti v proračun. Menil je, da bi bilo
smiselno za potrebe VIZ OŠ Rogatec planirati nakup kombija, vsaj v letu 2022, če ne že prej,
financiranje katerega bi lahko delno zagotovili z lizingom. Ponovno je izpostavil projekt klubskih
prostorov za potrebe NK Mons Claudius, ki je bil po njegovem mnenju preambiciozno zastavljen,
in ga bo v prihodnje težko izvesti. Zaradi tega bi bilo smiselno, da se že izdelana projektna
dokumentacija preprojektira na obseg, ki bo tudi realno izvedljiv. V nadaljevanju je g. Ferčec
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omenil tudi nekatere ukrepe, ki so pravzaprav že standardni, so pa za občane prav tako zelo
pomembni, in sicer je menil, da je potrebno: glede na dogodke ob letošnjem prvem snegu oz.
poledici, na nevarnih odsekih občinskih cest postaviti odbojne ograje, zaradi zagotovitve
poplavne varnosti izvesti določene posege na nekaterih mestih vodotokov, posodabljati javno
razsvetljavo z led svetilkami, nadaljevati z asfaltiranjem lokalnih cest, ponovno pa je tudi
predlagal, da se, v sklopu izgradnje kolesarske steze, zasadijo drevesa ob pešpoti. Predlagal je
tudi, da se v neposredni bližini odbojkarskega igrišča na mivki ostranijo smreke, ki ogrožajo
varnost na tem območju, da bi se v stari železnini uredili prostori za društva, opozoril pa je tudi,
da bi morali tovornjakarji svoja vozila parkirati na za to urejenem parkirišču pri bencinskem
servisu. Ob koncu je g. Ferčec pohvalil letošnjo praznično okrasitev trga.
G. Mikolič je na kratko pojasnil izpostavljena vprašanja oz. pokomentiral podane predloge.
Povedal je, da so, kot je g. Ferčec tudi že sam predvideval, nekatere izmed predlaganih zadev, ki
se nanašajo na urejanje določene infrastrukture, že vključene v proračun, ostali predlogi pa se
bodo proučili do druge obravnave proračuna.
Ga. Mojca Šmit je v razpravi izpostavila potrebo po urejanju cest, predvsem asfaltiranje cest na
območju krajevne skupnosti Donačka Gora. Zanimalo jo je, kako priti do zazidljivosti območja
Tlak, v zvezi z morebitnimi aktivnostmi mladih je podala predlog, da bi bilo umestno del finančnih
sredstev nameniti za t. i. participativni pristop k odločanju porabe teh sredstev za določen namen,
katerega bi podali mladi, prav tako pa je predlagala, da bi občinske prostore stare železnine v
trgu primerno uredili, da bi jih lahko za določene aktivnosti koristili tudi mladi. Glede na to, da so
mnoge trške hiše prazne, je predlagala, da bi razmislili, kako najti ustrezen način morebitnega
nudenja pomoči oz. določene oblike subvencije s ciljem, da bi se prazna stanovanja v privatni
lasti v trgu aktivirala. Go. Šmit je zanimalo tudi glede industrijske cone ter nočitvenih kapacitet v
konjušnici, prav tako je omenila potrebo po odstranitvi smrek na spodnji strani pokopališča v
Rogatcu, o čemer je bilo že govora.
G. Mikolič je nekatere zadeve pojasnil ter pokomentiral podane predloge, ki se bodo proučili do
druge obravnave proračuna.
G. Viktor Božak je poudaril, da pripravljen dvoletni proračun, kljub temu, da je na prihodkovni
strani 3,9 mio EUR prihodkov, kar niti ni tako veliko, vsebuje kar veliko aktivnosti in tudi finančna
sredstva za realizacijo pomembnih investicij. Izpostavil je pomen povišanja povprečnine ter
prenosa nekaterih občinskih nalog na državo, kar občinam zagotavlja več denarja. V nadaljevanju
je dejal, da bi bilo prav, da bi se poiskala nadomestna lokacija za izgradnjo košarkarskega
igrišča, ki bi nadomestilo dosedanjega pri gasilskem domu Rogatec, izrazil pa je tudi željo po
ureditvi enotne gospodarsko industrijske cone na območju proti Brezovcu. Predlagal je dokončno
ureditev oz. okrasitev krožišča z morebitno zasaditvijo rož ter ureditev oz. sanacijo oboka med
kavarno ter frizerskim salonom v trgu, ki je potreben obnove. G. Božak se je strinjal s predlogom
g. Ferčeca, da se v prihodnje pripravi projektna dokumentacija za spremljevalni objekt za potrebe
NK Mons Claudius, prav tako pa je izrazil pripombe v zvezi s parkiranjem tovornih vozil pri
železniški postaji, glede na to, da imamo v ta namen urejeno parkirišče za tovorna vozila. Pohvalil
je praznično okrasitev trga, z željo, da bi to postalo tradicionalno. G. Božak je zaključil, da predlog
proračuna podpira, ter si želi, da bi vse, kar je planirano, v prid občanom tudi izvedli.
G. Mikolič je podal obrazložitev k nekaterim podanim predlogom, omenil pa je tudi finančno
pomoč gasilskim društvom, ki jo bodo, glede na kategorizacijo, zaradi izpada prihodkov od
koledarjev v času epidemije, od države prejela posamezna gasilska društva.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da je Občinski svet Občine Rogatec opravil
splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 ter da daje
predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 v javno razpravo do vključno
11.1.2021. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 2021 in daje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto
2021 v javno razpravo do vključno 11.1.2021.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da je Občinski svet Občine Rogatec opravil
splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 in daje predlog
Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 v javno razpravo do vključno 11.1.2021. Z 8
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 2022 in daje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto
2022 v javno razpravo do vključno 11.1.2021.
5. PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČIN ROGAŠKA
SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE, BISTRICA OB
SOTLI IN POLJČANE, 1. OBRAVNAVA
G. Mikolič je uvodoma pozdravil prisotna predstavnika OKP Rogaška Slatina d.o.o., mag. Bojana
Pirša, direktorja, ter go. Alenko Turin, vodjo pravno kadrovske službe. G. Mikolič je pojasnil, da je
vsebino odlokov, ki so na dnevnem redu današnje seje pod 5., 6. in 7. točko dnevnega reda,
predhodno obravnaval Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja, vsebino
katerih je članom odbora predstavil mag. Bojan Pirš. Glede na to, da je predsednik odbora, g.
Slavko Pavlovič, danes odsoten, je g. Mikolič povedal, da Odbor za komunalo, gospodarske
javne službe in varstvo okolja k vsebini predmetnih odlokov ni podal pripomb, ter predlaga
Občinskemu svetu Občine Rogatec, da predložene odloke v 1. obravnavi sprejme.
Nato je g. Mikolič besedo predal mag. Bojanu Piršu, ki je v nadaljevanju v zvezi s predlogom
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek,
Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, pojasnil, da se le-ta, kot tudi predloga odlokov, ki
bosta obravnavana pri naslednjih dveh točkah dnevnega reda, navezujejo na revizijo
Računskega sodišča Republike Slovenije ter da vsi zasledujejo enake namene in cilje, od katerih
pa nobeden ne vpliva na občinski proračun, torej za občino ne bo predstavljal dodatnih
obveznosti. Povedal je, da so v predložene odloke vključene vse spremembe zakonodaje,
izpostavil pa je tudi, da so precej podrobno določili postopek oblikovanja cene. Vsi predmetni
odloki morajo biti enotni za vse občine soustanoviteljice, zato je bila njihova vsebina predhodno
usklajena v strokovnih službah občin, v pravno formalno uskladitev pa so vsebino odlokov
posredovali Inštitutu za javne službe. V nadaljevanju je mag. Pirš predstavil vsebino
obravnavanega odloka, ki ga je potrebno najprej sprejeti v prvi obravnavi in nato v enaki vsebini
na vseh občinskih svetih še v drugi obravnavi.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje
pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, v 1. obravnavi, na
glasovanje. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in
Poljčane v 1. obravnavi.
6. PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČIN ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH,
PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI, 1. OBRAVNAVA
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7. PREDLOG ODLOKA O ZBIRANJU DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V
OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, ROGATEC,
KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI, 1. OBRAVNAVA
G. Mikolič je besedo predal mag. Piršu, ki je dejal, da se obrazložitev, podana pri prejšnji točki
dnevnega reda, nanaša tudi na obravnavo oz. vsebini predlogov odlokov, obravnavanih pri teh
točkah dnevnega reda. V nadaljevanju je predstavil vsebini odloka, ob koncu pa ponovno
poudaril, da njun sprejem ne bo vplival na občinski proračun oz. za občino ne bo predstavljal
dodatnih finančnih obveznosti.
G. Mikolič je odprl razpravo glede vsebine obeh obravnavanih odlokov, v katero se ni vključil
nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje
in Bistrica ob Sotli, v 1. obravnavi. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v
občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v 1.
obravnavi. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih
odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in
Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi.
8. PREDLOG IZDAJE SOGLASJA JAVNEMU PODJETJU OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.
ZA NAJEM KREDITA
G. Mikolič je besedo predal mag. Bojanu Piršu, ki je pojasnil, da namerava podjetje OKP
Rogaška Slatina d.o.o. kupiti novo specialno komunalno vozilo – smetarsko vozilo, za kar bo
podjetje najelo kredit v višini 13.387,50 EUR. Poudaril je, da bodo sredstva za odplačilo dolga
zagotovili iz amortizacije osnovnih sredstev podjetja, torej obveznosti iz kredita ne bodo
bremenile občinskega proračuna. Mag. Pirš je zaključil, da gre za formalno pravno zadevo, saj
mora podjetje, v skladu z zakonodajo, za najem kredita pridobiti soglasje občin soustanoviteljic.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič se je mag. Bojanu Piršu ter ge. Alenki Turin zahvalil za poročanje.
G. Mikolič je dal predlog obravnavanega sklepa o izdaji soglasja za najetje kredita na glasovanje.
Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec izdaja soglasje za najetje kredita za nakup novega
specialnega komunalnega vozila – smetarskega vozila, ki ga bo najelo podjetje OKP
Rogaška Slatina d.o.o., v višini 13.387,50 EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev
podjetja) in da obveznosti iz kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile
občinskega proračuna.
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9. PREDLOG LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE ROGATEC
G. Mikolič je uvodoma pozdravil ter besedo predal dr. Janezu Petku, direktorju LEA Spodnje
Podravje, ki je v nadaljevanju članom občinskega sveta podrobneje predstavil vsebino Lokalnega
energetskega koncepta Občine Rogatec, ki ga je novembra 2020 izdelala Lokalna energetska
agentura Spodnje Podravje. Med ostalim je dr. Petek poudaril, da je lokala skupnost na osnovi
energetskega zakona dolžna lokalni energetski koncept izdelati in sprejeti na vsakih deset let, oz.
pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage
za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. Glede na to, da obstoječi LEK Občine Rogatec
ni bil več skladen z novimi usmeritvami, ga je bilo potrebno na novo pripraviti. V skladu z
zakonodajo je soglasje o skladnosti predloga lokalnega energetskega načrta Občine Rogatec z
energetsko politiko na območju Republike Slovenije podal minister za infrastrukturo.
Preden je odprl razpravo, je g. Mikolič predstavil nekatere aktivnosti, povezane s to tematiko, ki
smo jih kot občina do sedaj izvajali. Poudaril je, da bo vsekakor potrebno na osnovi izdelanega
lokalnega energetskega koncepta izvesti določene ukrepe, ki pa pomenijo tudi potrebo po
finančnih sredstvih, temu primerno pa bo potrebno aktivnosti tudi terminsko opredeliti.
G. Mikolič je nato odprl razpravo, v kateri je dr. Petek odgovoril na vprašanja g. Fredija Ferčeca,
ki ga je zanimalo o možnostih vključitve polnilnih solarnih akumulatorjev v javno razsvetljavo,
koliko bi to cenovno znašalo, ter ali v ta namen obstajajo morebitne subvencije ali bi morala
celoten strošek kriti občina, zanimalo pa ga je tudi, kako je z uporabo reflektorjev, ali jih bo
potrebno zamenjati. Med ostalim je dr. Petek podrobno pojasnil situacijo v zvezi z izvedbo
rekonstrukcije javne razsvetljave, oz. zamenjavo obstoječih svetilk javne razsvetljave z
varčnejšimi, ob čemer je omenil oz. predlagal možnost vzpostavitve javno zasebnega
partnerstva, podal pa je tudi mnenje ter konkretne predloge glede varčevanja energije.
G. Mikolič se je dr. Janezu Petku zahvalil za poročanje.
G. Mikolič je dal Lokalni energetski koncept Občine Rogatec, ki ga je novembra 2020 izdelala
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, na glasovanje. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Lokalni energetski koncept Občine Rogatec, ki ga
je izdelala Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, novembra 2020.
10. PREDLOG ODLOKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ROGATEC, 1. IN 2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je besedo predal g. Frediju Ferčecu, predsedniku Odbora za šport, ki je povedal, da so
se člani odbora sestali na 2. redni seji, dne 14. decembra 2020, na kateri so obravnavali vsebino
predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini
Rogatec ter predlog Letnega programa športa v Občini Rogatec za leto 2021 in predlog Letnega
programa športa v Občini Rogatec za leto 2022. Odbor za šport predlaga Občinskemu svetu
Občine Rogatec, da sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Rogatec ter da sprejme predlog Letnega programa športa v Občini Rogatec za
leto 2021 v predlagani višini. Člani odbora predlagajo tudi, da se v predlogu Letnega programa
športa v Občini Rogatec za leto 2022 povečajo sredstva za sofinanciranje športnih programov
vsaj za 3 %, oz. povišanje sorazmerno z rastjo življenjskih stroškov.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Rogatec obravnava po skrajšanem postopku. (V času
glasovanja v dvorani ni bila prisotna ga. Suzana Zalezina.) S 7 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Rogatec po skrajšanem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. (V času glasovanja v dvorani ni bila
prisotna ga. Suzana Zalezina.) S 7 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi.
11. PREDLOG SKLEPA:
- O PODAJI PREDLOGA KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROŽNEGA
SODIŠČA V CELJU
- O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE
ROGATEC
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je povedal, da so člani komisije na dopisni seji obravnavali dve temi, in
sicer podajo predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju ter predlog
imenovanja nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Rogatec. Po uvodnem pojasnilu
glede pridobitve predlogov za navedene kandidate oz. imenovanja, je g. Božak povedal, da
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, po proučitvi prejetih predlogov, predlaga
občinskemu svetu Občine Rogatec, da se za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju, za
mandatno obdobje 2021 – 2026, imenujeta Rajher Anton in Antolinc Stanislav, ki sta to funkcijo
opravljala že v prejšnjem mandatu, ter da se, zaradi odstopa ter prenehanja mandata članicama
Nadzornega odbora Občine Rogatec, Boršič Klari ter Jutriša Aleksandri, za nadomestni članici
Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2018 – 2022, imenujeta Šket
Angelca in Koražija Lucija.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju,
za mandatno obdobje 2021 – 2026, imenujeta Rajher Anton in Antolinc Stanislav. Z 8 glasovi
ZA je bil soglasno sprejet naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec predlaga, da se za sodnika porotnika Okrožnega
sodišča v Celju, za mandatno obdobje 2021 – 2026, imenujeta Rajher Anton in Antolinc
Stanislav.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se ugotavlja, da je Boršič Klari ter Jutriša Aleksandri,
zaradi odstopa, prenehal mandat članic Nadzornega odbora Občine Rogatec ter da se za
nadomestni članici Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2018 – 2022,
imenujeta Šket Angelca in Koražija Lucija. Z 8 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Boršič Klari ter Jutriša Aleksandri, zaradi
odstopa, prenehal mandat članic Nadzornega odbora Občine Rogatec.
Za nadomestni članici Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2018 –
2022, se imenujeta Šket Angelca in Koražija Lucija.

8

12. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je Občina Rogatec v letu
2019 na pobudo lastnice zemljišč, po katerih poteka del LC št. 358071-432-Tlake, naročila
odmero dejanskega poteka predmetne ceste, zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja. Parceli,
vpisani kot javno dobro v lasti občine, po katerih je nekoč potekala lokalna cesta, nista prikazovali
dejanskega stanja poteka ceste v naravi. Ker cesta v naravi poteka po zemljiščih v privatni lasti,
mora občina lastništvo na teh zemljiščih tudi pridobiti, in sicer z menjavo ali prodajo delov parcel,
s čimer se bo uredilo tudi zemljiškoknjižno stanje. Za pričetek postopka menjave ali prodaje je
potrebno najprej ukiniti status javnega dobra v zemljiški knjigi, zato se, v skladu z načelom
gospodarnosti, Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga v sprejem predmetni sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra. Na podlagi slednjega bo zemljiški knjigi predlagan izbris statusa, na
parcelah pa vknjižena lastninska pravica Občine Rogatec, s katero bo imela le-ta pravico
razpolaganja.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal obravnavani predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na glasovanje. Z 8
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 1048/7 (ID 6957768),
- katastrska občina 1173 TLAKE parcela 1051/3 (ID 6957765).
2.
Nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj javnega dobra in se
pri njima 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.
13. POBUDE IN VPRAŠANJA
14. RAZNO
G. Mikolič je poudaril, da nam je vse, kar smo si v letošnjem letu skupaj začrtali, uspelo izvesti,
še celo nekaj več, saj se nam je ponudila dodatna možnost za izvedbo nekaterih del v kulturni
dvorani, sanacijo plazov ter izvedbo nekaterih projektov ob meji. Izrazil je zadovoljstvo, da smo
leto 2020 uspešno zaključili. Doslej smo se po navadi konec leta ob doseženih uspehih skupaj
poveselili, česar pa letos zaradi trenutne situacije ne bo možno narediti. Zato se želi ob tej
priložnosti za dobro opravljeno delo zahvaliti vsem skupaj, vsem članicam in članom občinskega
sveta, podžupanji, ter kolegom in kolegicam z občinske uprave, vsem skupaj pa želi tudi lepe
praznike ter srečno in zdravo novo leto.
G. Viktor Božak je, glede na podano pobudo občanov, predlagal, da bi se ob nosilcih, na katerih
je na stavbah v trgu nameščena novoletna okrasitev (snežinke oz. zvezdice), namestila držala,
na katere bi bilo možno ob praznikih razobesiti tri manjše zastavice, tako da bi imeli ob praznikih
trg lepo okrašen, ponovno pa je predlagal tudi, da se preveri ter ustrezno sanira dotrajan omet na
oboku prehoda med kavarno ter frizerskim salonom v trgu.
Ga. Mojca Šmit je podala pobudo za ureditev parkirišč ob cesti na Donačko goro, katerih na
splošno primanjkuje, ter konkretno za ureditev parkirišča na lokaciji nekje v bližini domačije
Zvonka Polajžerja, za kar je pobudo podal g. Janez Antolinc, lastnik gostišča pod Donačko goro,
predlagala pa je tudi, da se na območju razgledišča pri muzeju na prostem uredi učna pot, npr. z
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učno vsebino s področja pesništva, čebelarstva, bivanja v panonski hiši, ložanskega kamna ipd.
Ob tej priložnosti je izrazila zadovoljstvo ob uspešno izvedenem skupnem projektu z VIZ OŠ
Rogatec, t. j. likovnem in literarnem natečaju z naslovom »Moja občina v samostojni Sloveniji«, v
sklopu katerega so v sodelovanju otrok iz centralne ter obeh podružničnih šol nastali izjemni
likovni ter literarni izdelki na temo domačega kraja. Slednji bodo na ogled postavljeni v oknih
prostorov stare železnine, izbrana dela pa krasijo vsebino koledarja za leto 2021. V nadaljevanju
je ga. Šmit predstavila tudi letošnji projekt obdaritve starejših občanov nad 70 let, v katerega smo
vključili mlade, ki so starejšim občanom darilo prinesli na dom. Povedala je, da je akcija lepo
stekla, še posebej pa je poudarila hvaležnost ter zadovoljstvo starejših občanov ob tej prijazni
gesti. Ga. Šmit se je zahvalila vsem mladim prostovoljcem iz vseh treh krajevnih skupnosti ter
njihovim staršem, ki so sodelovali pri raznašanju božičnih daril občanom, za sodelovanje ter
izdelavo voščilnic pa se je zahvalila vsem prostovoljcem, Društvu mladih Rogatec, Zavodu
Učenjak ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Ob koncu je ga. Šmit predlagala, da bi
se osvetlitev oz. praznična okrasitev pomaknila bližje proti občinski stavbi, ter da se poenoti javna
razsvetljava, menila pa je tudi, da je potrebno do naslednjega leta dokončati projekt ureditve
krožišča.
G. Mikolič je menil, da je bila ideja o izvedbi natečaja ter nato izdaji koledarja v sodelovanju z VIZ
OŠ Rogatec zares izvirna, saj je koledar zares enkraten, zato je vsem sodelujočim pri tem
projektu čestital. Glede predlagane uvedbe novih učnih poti je izpostavil vsakoletni množični
obisk šolarjev v muzeju na prostem, kar gotovo predstavlja svojevrstno učno pot. Ob koncu je g.
Mikolič poudaril, da smo se letos vsi skupaj potrudili ter s praznično okrasitvijo poskrbeli, da je
naša občina, predvsem krožišče, trg, okolica gasilskega doma in tudi drugod, še lepša, kot sicer.
G. Fredi Ferčec je predlagal, da bi se kljub vsemu še enkrat razmislilo o morebitnem nakupu
kombija za potrebe VIZ OŠ Rogatec, podprl je predlog g. Božaka glede ureditve nadomestnega
košarkarskega igrišča, zanimalo pa ga je tudi, ali je v bodoči dislocirani enoti doma starejših v
Rogatcu planiran frizerski salon. Glede izvedbe prireditev, kot je bila npr. letošnja v organizaciji
občanke Melanie Peer, je, v razmislek, podal pomislek o smotrnosti nasajenih cvetličnih gred v
parku v trgu, ki so v tem primeru moteč faktor. Glede na to, da na lokaciji bencinskega servisa ni
prehoda za pešce preko državne ceste, je g. Ferčec predlagal, da se razmisli o možnosti ureditve
pešpoti do bencinskega servisa na trasi od krožišča, mimo železniške postaje ter Vulkanizerstva
Ferčec, v zvezi s čimer je g. Mikolič pojasnil, da je v okviru gradnje kolesarskih poti preko državne
ceste na lokaciji bencinskega servisa predvidena tako ureditev novega prehoda za pešce kot tudi
nov kolesarski prehod. G. Ferčec je predlagal, da se do naslednje seje občinskega sveta pripravi
predlog razrešitve g. Viljema Prevolška kot člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Seja je bila končana ob 19.55 uri.
Številka:
Datum:
Zapisnik sestavila:
Rosana Ozvaldič
Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN
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