OBČINA ROGATEC
Občinski svet
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 15. aprila 2021, ob 17.
uri, v dvorani Grajske pristave, Pot k ribniku 4, Rogatec
Prisotni:
• člani občinskega sveta:
Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Mojca Šmit, 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:
Aljaž Kunst, predstavnik družbe PRO – MOČ, svetovanje in druge storitve d.o.o.
Vlado Pušaver, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Donačka Gora
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja
Odsotni člani občinskega sveta: Viktor Božak, Viljem Prevolšek, Andrej Turk
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da
so od članov občinskega sveta odsotni g. Viktor Božak, ki je svojo odsotnost s seje predhodno
opravičil, ter g. Viljem Prevolšek in g. Andrej Turk. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet
sklepčen.
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 12. 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 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na
glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne
15.4.2021:
1. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021
2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z
dne 2.2.2021
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2020, 1. in 2.
obravnava
4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2020
5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Rogatec, 1. obravnava
6. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje
enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec, 1. obravnava
7. Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev
in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec
8. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
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9. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri
Jelšah
10. Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2020
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
1. ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 2.2.2021
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec, z dne 2.2.2021, k vsebini katerega člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.
G. Mikolič je dal predlog obravnavanega zapisnika na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno
sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021.
2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC, Z DNE 2.2.2021
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega
sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021, k vsebini katerega člani občinskega sveta niso izrazili
pripomb.
G. Mikolič je dal predlog obravnavanega poročila o realizaciji sklepov na glasovanje. Z 9 glasovi
ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,
z dne 2.2.2021.
3. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020,
1. IN 2. OBRAVNAVA
G. Mikolič je v zvezi z zaključnim računom povedal, da smo v letu 2020 normalno zagotavljali
finančne vire za zakonsko obvezne naloge, ki jih izvajajo proračunski porabniki, prav tako smo,
glede na sprejeti proračun, realizirali vse investicije, še več, tokom leta smo uspeli pridobiti
dodaten denar za ureditev kulturne dvorane ter sanacijo še dveh plazov, česar v sprejetem
proračunu nismo planirali. G. Mikolič je navedel vse realizirane projekte ter se v nadaljevanju
dotaknil sprejetega dvoletnega proračuna za letošnje in naslednje leto. Izpostavil je
najpomembnejša projekta, in sicer gradnjo šestoddelčnega vrtca, za katerega je izdan sklep o
izboru izvajalca del, ter projekt gradnje dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v
Rogatcu, za katerega bomo naslednji teden z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti podpisali sporazum o nameri gradnje objekta v Rogatcu. Prav tako je omenil, da
je urejena vsa dokumentacija za projekt kolesarskih poti na območju občine Rogatec, povedal pa
je tudi, da se je sestal z direktorjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije glede možnosti
gradnje stanovanjskega bloka v Rogatcu.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki ga je v zvezi z neurjem v
letu 2019 zanimalo, ali so oškodovanci že dobili kakšno pomoč od države oz. ali je tudi občina kaj
pomagala, ali so bila oz. kam so bila prerazporejena finančna sredstva, ki niso bila zaradi
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nedelovanja društev v času epidemije le-tem nakazana, pa tudi finančna sredstva na nekaterih
drugih postavkah, ki niso bila porabljena v celoti.
G. Mikolič je pojasnil, da smo na osnovi sklepa občinskega sveta financirali nabavo opreme za
potrebe invalida. Za ostale oškodovance se dokumentacija nahaja na Ministrstvu za okolje in
prostor in za pričakovati je, da bodo oškodovanci v prihodnjem obdobju določeno odškodnino tudi
prejeli. Dosedanja praksa kaže, da to traja nekaj let. Kar se tiče preostanka denarja na določenih
področjih, se skupna masa denarja planira pri pripravi novega proračuna za naslednje leto, kar
smo tudi storili pri proračunu za leto 2021. G. Mikolič je poudaril, da so društva določen denar
prejela, glede na covid situacijo pa verjetno še teh niso mogla v celoti porabiti.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto
2020 obravnava po hitrem postopku. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za
leto 2020 po hitrem postopku.
G. Mikolič je dal na glasovanje Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2020. Z 9
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto
2020.
4. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC ZA LETO
2020
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 2020. Ob koncu je g. Bukšek članom sveta predstavil nezavidljivo situacijo, v kateri se,
glede na trenutne razmere, oz. razmere, v katerih se je zaradi epidemije zavod znašel v
prejšnjem letu, nahaja zavod. Ob tem je še posebej izpostavil dejstvo, da v tem obdobju zavod od
države ni prejel nobene pomoči, kljub številnim predlogom, ki sta jih zavod oz. občina pripravila
ter predlagala ob sprejemanju protikoronskih paketov. Vsled navedenega je zavod izvedel
številne ukrepe, tako kadrovske kot poslovne, s ciljem, da bi poslovno leto zaključili pozitivno. Še
posebej je poudaril prilagoditev marketinško promocijskega dela tej situaciji, tako da so, kljub
težkim razmeram, na področju turizma le imeli določen priliv, in sicer s strani individualnih
obiskovalcev.
Situacijo v zavodu je v nadaljevanju na kratko strnil tudi g. Mikolič, v nadaljevanju pa navedel
aktivnosti, ki se bodo na področju razvoja in promocije turizma na našem območju izvajale v
okviru »naveze« haloških občin, omenil pa je tudi predvideno srečanje z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano glede možnosti promocije območja Haloz v prihodnje.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Rogatec seznanil z Letnim poročilom
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2020.

5. PREDLOG ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE ROGATEC, 1.
OBRAVNAVA
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G. Mikolič je pozdravil g. Aljaža Kunsta, predstavnika družbe PRO – MOČ, svetovanje in druge
storitve d.o.o., ki je osnutek novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec tudi pripravila, nato pa mu predal
besedo. G. Kunst je uvodoma pojasnil, da so bile občine na osnovi določb Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2) dolžne pripraviti nove podlage, na osnovi katerih se bo v nadalje odmerjal
komunalni prispevek, seveda pa mora biti novi odlok usklajen tudi s sprejetim občinskim
prostorskim načrtom, odmera komunalnega prispevka pa skladna z veljavnimi predpisi. V
nadaljevanju je g. Kunst pojasnil posamezne faze v pripravi odloka, nato pa predstavil testni
izračun komunalnega prispevka za posamezne konkretne primere. Poudaril je, da je bila v fazi do
končne rešitve oz. predloga, ki je danes pred člani občinskega sveta, izvedena primerjalna
analiza s sosednjimi občinami z območja UE Šmarje pri Jelšah. Na osnovi slednje, kot tudi
razprav na Odboru za komunalo, gospodarske javne službe ter varstvo okolja, je tako pripravljena
končna rešitev oz. predlog odloka, v katerem je faktor namembnosti za objekte maksimalno
znižan, tako da bo komunalni prispevek v občini Rogatec, v primerjavi z ostalimi občinami, še
nižji. G. Kunst je zaključil, da je, glede na razpravo na Odboru za komunalo, gospodarske javne
službe ter varstvo okolja, občinska uprava pripravila predlog Odloka o subvencioniranju
komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec, s sprejetjem
katerega bo občina gradnjo enostanovanjskih objektov v občini Rogatec še dodatno spodbudila.
G. Mikolič je besedo predal g. Slavku Pavloviču, predsedniku Odbora za komunalo, gospodarske
javne službe in varstvo okolja, ki je povedal, da so člani odbora na svoji 4. redni seji, dne 18.3.2021,
obravnavali vsebino Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Rogatec. Po predstavitvi vsebine odloka so v razpravi vsi
člani odbora izrazili mnenje, da si v občini želimo čim več novogradenj, k čemur pa lahko
pripomoremo s primerno višino komunalnega prispevka, zato so predlagali, da se naj v odloku
upoštevajo najnižji možni parametri, tako da bomo imeli, v primerjavi z ostalimi sosednjimi
občinami, nižji komunalni prispevek. G. Pavlovič je dodal, da je na odboru razprava tekla tudi o
subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskih objektov, na osnovi katere so
člani odbora sprejeli sklep, da predlagajo občinski upravi Občine Rogatec, da pripravi Odlok o
subvencioniranju novogradenj enostanovanjskih stavb na območju občine Rogatec, v višini 40%
izračunanega komunalnega prispevka. Občinska uprava je to tudi storila, tako da bo navedeni odlok
predmet obravnave pri naslednji točki dnevnega reda. Ob koncu je g . Pavlovič dejal, da je po

končani seji odbora razmišljal, da bi bilo prav, da bi potencialnim novograditeljem v naši občini še
bolj pomagali, zato podaja predlog, da občina komunalni prispevek subvencionira v višini 50 %.
G. Mikolič je povedal, da je tema, ki jo danes obravnava občinski svet, dokaj pomembna za
investitorje, predvsem pa za naše občane, ki se bodo v prihodnje lotili gradnje stanovanjskih
objektov. Dejal je, da predloge Odbora za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja
podpira, prav tako pa podpira tudi predlog za subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50
%, ki ga je predsednik odbora ravnokar predlagal. G. Mikolič je, glede na to, da je v zadnjem
obdobju predvidenih precej aktivnosti glede gradenj v naši občini, predlagal, da se končne rešitve
sprejmejo danes.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero sta se vključila ga. Brigita Vodušek in g. Fredi Ferčec, ki sta
izpostavila pomembnost in težo obravnavane vsebine za naše občane. Poudarila sta, da bo
sprejeti odlok vsekakor spodbudil gradnjo stanovanjskih objektov v naši občini, spodbudil pa ne
bo le domačinov, ampak se lahko nadejamo tudi, da bo predlagana višina komunalnega
prispevka v našo občino privabila še koga od drugod. Na konkretna vprašanja ge. Vodušek je
odgovore podal g. Kunst.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se, na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Rogatec, združita prva in druga obravnava Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec. Z 9 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
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SKLEP
Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec se združita prva in
druga obravnava Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Rogatec.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec v 1. in 2. obravnavi. Z 9 glasovi ZA je
bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec v 1. in 2.
obravnavi.
6. PREDLOG ODLOKA O SUBVENCIONIRANJU KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
NOVOGRADNJE ENOSTANOVANJSKIH STAVB V OBČINI ROGATEC, 1. OBRAVNAVA
G. Mikolič je besedo predal ge. Nataši Lavrič, ki je uvodoma povedala, da je, na osnovi predloga
Odbora za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja, občinska uprava pripravila
vsebino Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih
stavb v Občini Rogatec, ki je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju. Ga.
Lavrič je poudarila, da postopek pridobitve in v končni fazi tudi izplačilo subvencije poteka v
skladu z določbami, navedenimi v odloku, katere je v nadaljevanju tudi podrobneje predstavila.
G. Mikolič je povedal, da bo sprejetje predmetnega odloka za občino pomenilo tudi določeno
finančno obveznost do upravičencev, zato je potrebno v proračunu za ta namen prerazporediti
finančni vir, zato moramo pred sprejetjem odloka sprejeti tudi prerazporeditev finančnih sredstev
na postavko, namenjeno za predmetno subvencijo, in sicer v višini 6.000,00 EUR.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Fredi Ferčec, ki ga je zanimalo, kako to, da
je določena zgornja meja višine subvencije v višini 1.500 EUR, zanimalo pa ga je tudi, ali bodo do
subvencije upravičeni tudi investitorji, ki bodo gradili za trg. V zvezi s slednjim je ga. Lavrič
pojasnila, da bodo do subvencije za gradnjo stanovanjskih objektov upravičene le fizične osebe.
G. Mikolič je poudaril, da je po njegovem mnenju vsebina pripravljenega odloka ustrezna, kar pa
se tiče zgornje meje višine subvencije v višini 1.500 EUR, pa je predlagal, da se ta vsebina iz
odloka črta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o spremembi 4. člena predloga Odloka o
subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini
Rogatec (I. obravnava), tako da znaša višina subvencije za posameznega upravičenca 50% od
odmerjenega komunalnega prispevka, drugi odstavek pa se črta. Z 9 glasovi ZA je bil sprejet
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme sklep o spremembi 4. člena predloga Odloka o
subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v
Občini Rogatec (I. obravnava), tako da znaša višina subvencije za posameznega
upravičenca 50% od odmerjenega komunalnega prispevka, drugi odstavek pa se črta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine
Rogatec za leto 2021. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
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SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

431630 Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji

Konto (K)
Naziv
4208 049
Druga projektna dokumentacija
4208 0495
Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

Znesek v EUR
3.500,00
500,00
4.000,00

421345 Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije

Konto (K)
Naziv
4208 007
Študije in strokovne podlage
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
2.000,00
2.000,00

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):

431605 Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje
enostanovanjskih stavb

Konto (K)

Naziv

Znesek v EUR

4119 99

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

SKUPAJ POVEČANJE PLANA

6.000,00
6.000,00

G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se, na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Rogatec, združita prva in druga obravnava Odloka o subvencioniranju komunalnega
prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec. Z 9 glasovi ZA je bil sprejet
naslednji
SKLEP
Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec se združita prva in
druga obravnava Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje
enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec.
G. Mikolič je dal na glasovanje Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje
enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. Z 9 glasovi ZA je bil sprejet
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka
za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi.
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7. PREDLOG PRAVILNIKA O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU PROGRAMOV TER
PROJEKTOV DRUŠTEV IN ZAVODOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V
OBČINI ROGATEC
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo ter javne
službe družbenih dejavnosti, ki se je za dejavno sodelovanje pri pripravi vsebine predmetnega
pravilnika zahvalila ge. Agati Tepeš, ge. Maji Kampoš Čuček ter ge. Nataši Lavrič. Ga. Šmit je
navedla, da je bil osnutek pravilnika obravnavan na dveh sejah Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti, dne 4.11.2020 in dne 1.2.2021, katerih zapisnika sta bila
priložena gradivu za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 2.2.2021.
G. Mikolič je nato besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je v nadaljevanju podala podrobno
obrazložitev obravnavanega predloga Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter
projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec. Pojasnila je, da
je občinska uprava pristopila k pripravi novega pravilnika v smeri poenostavitve postopkov
dodeljevanja sredstev in hkratnega spodbujanja k sodelovanju in povezovanju med društvi. Z
novim pravilnikom bodo racionalizirani dosedanji postopki sofinanciranja, in sicer z izvedbo enega
javnega razpisa, namesto dosedanjih treh, prav tako bodo poenoteni kriteriji in merila za
sofinanciranje delovanja društev in drugih zasebnih pravnih oseb ter kriteriji in merila za
sofinanciranje projektov oziroma javnih prireditev v Občini Rogatec. Ga. Tepeš je pojasnila, da je
občinska uprava v zadnji četrtini prejšnjega leta pripravila osnutek pravilnika, ki opredeljuje
upravičence, pogoje, postopek ter kriterije in merila za ovrednotenje in razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij s področja družbenih
dejavnosti, ki so bila do sedaj opredeljena s tremi različnimi pravilniki za posamezna področja,
poleg tega je v osnutku novega pravilnika opredeljeno tudi področje delovanja mladih, ki v
prejšnjih treh pravilnikih ni bilo zajeto. Pri oblikovanju točkovnega sistema, oziroma kriterijev in
meril za vrednotenje programov in projektov se je strokovna služba občine naslonila predvsem na
izvedene simulacije vrednotenja na podlagi podatkov iz prijavljenih programov kandidatov na
javne razpise v preteklih letih. Osnutek pravilnika je bil, skupaj s pozivom posameznikom oz.
občanom za sodelovanje v procesu priprave le-tega, v času od 18.2.2021 do 5.3.2021 objavljen
na spletni strani Občine Rogatec, dodatno pa je bil osnutek pravilnika predstavljen tudi na
skupnem sestanku s predstavniki društev, ki delujejo na območju Občine Rogatec. Po končanem
postopku usklajevanja in dopolnjevanja osnutka je bil pripravljen predlog akta, kot je predložen za
današnjo obravnavo. Ga. Tepeš je dodala, da s sprejemom pravilnika ne bo finančnih posledic za
proračun, bo pa potrebno, glede na to, da je z novim pravilnikom predlagano ločeno vrednotenje
delovanja oziroma redne dejavnosti društev ter ločeno vrednotenje izvedbe prireditev oziroma
projektov, v proračunu predvidena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah po
področjih proračunske porabe delno prerazporediti še na nove proračunske postavke, z
namenom zagotovitve sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov.
G. Mikolič je menil, da pripravljena vsebina pravilnika predstavlja dobro zakonsko podlago za
področje vrednotenja in sofinanciranja programov ter projektov društev in zavodov na področju
družbenih dejavnosti v naši občini za v prihodnje. Za pripravo pravilnika se je zahvalil ge. Mojci
Šmit, podžupanji Občine Rogatec, članom Odbora za negospodarstvo ter javne službe družbenih
dejavnosti ter ge. Agati Tepeš. G. Mikolič je menil, da smo lahko zadovoljni ob dejstvu, da društva
v občini Rogatec tako dobro delujejo, ter da so promotorji Občine Rogatec tudi izven naših meja.
Ob koncu se je za podporo delovanju društev zahvalil tudi članicam in članom občinskega sveta.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter
projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec. Z 9 glasovi ZA
je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
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Občinski svet Občine Rogatec sprejme Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju
programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini
Rogatec.
G. Mikolič je dal na glasovanje podani predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna
Občine Rogatec za leto 2021. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021

I. VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441430 Programi tur. društva in ostalih društev - JR

442060 Pomoč družini na domu
Konto (K)
Naziv
4120 006
Turistično in ostala društva
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
8.000,00
8.000,00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441460 Projekti na področju turizma in promocije - JR

Konto (K)
Naziv
4120 006
Turistično in ostala društva
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
8.000,00
8.000,00

II. VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441811 Programi kulture - JR

442060 Pomoč družini na domu
Konto (K)
Naziv
4120 003
Kulturna društva
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
6.000,00
6.000,00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441861 Kulturne prireditve in projekti - JR

Konto (K)
Naziv
4120 003
Kulturna društva
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
6.000,00
6.000,00
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III. VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441812 Programi veteranov, borcev - JR

442060 Pomoč družini na domu
Konto (K)
Naziv
4120 005
Veteranska društva, združenja
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
50,00
50,00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441862 Projekti veteranov, borcev - JR

Konto (K)
Naziv
4120 005
Veteranska društva, združenja
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
50,00
50,00

IV. VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441813 Programi društev upokojencev - JR

442060 Pomoč družini na domu
Naziv
Znesek v EUR
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
100,00
ustanovam
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
100,00
Konto (K)
4120 00

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441863 Projekti društev upokojencev - JR

Konto (K)
4120 00

Naziv
Znesek v EUR
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
100,00
ustanovam
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
100,00
V. VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441815 Programi invalidskih organizacij-hum.društev - JR

442060 Pomoč družini na domu
Konto (K)
Naziv
4120 004
Humanitarna društva, organizacije
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA

Znesek v EUR
500,00
500,00
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DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441865 Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR

Konto (K)
Naziv
4120 004
Humanitarna društva, organizacije
SKUPAJ POVEČANJE PLANA

Znesek v EUR
500,00
500,00

VI. VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441816 Programi mladih

Konto (K)
4120 00

Naziv
Znesek v EUR
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
3.500,00
ustanovam
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA
3.500,00
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA
ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

441866 Projekti za otroke in mladino - JR

Konto (K)
4120 00

Naziv
Znesek v EUR
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
3.500,00
ustanovam
SKUPAJ POVEČANJE PLANA
3.500,00

8. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Glede na to, da je bil g. Viktor Božak odsoten, je g. Mikolič besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je,
po pooblastilu predsednika Viktorja Božaka, v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta
Občine Rogatec, tudi sklical ter vodil zadnjo sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. G. Bukšek je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na svoji 7. redni seji, dne 13.4.2021, glede na to, da je bil g. Viljem Prevolšek, kot član Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razrešen, obravnavala ter pripravila predlog za
imenovanje nadomestnega člana predmetne komisije. Komisija predlaga Občinskemu svetu
Občine Rogatec, da kot nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, za preostanek mandatnega obdobja 2018 – 2022, imenuje g. Slavka Pavloviča.
G. Mikolič je odprl razpravo.
G. Fredi Ferčec je dejal, da se predstavniki svetniške skupine SD ne strinjajo s podanim
predlogom, da se, kot nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, imenuje g. Slavka Pavloviča. Menijo namreč, da bi morali biti dve mesti v predmetni
komisiji namenjeni opoziciji, torej bi moral biti nadomestni člani imenovan iz vrst opozicije, zato je
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g. Ferčec predlagal, da se kot nadomestno članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenuje go. Brigito Vodušek. G. Ferčec je v nadaljevanju izrazil nekaj svojih videnj
oz. mnenj v zvezi s politično zastopanostjo članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, kot tudi glede situacije, ki je nastala kot posledica izstopa enega od članov komisije
iz stranke NSi. Prav tako je g. Ferčec povedal, da predstavniki svetniške skupine SD nasprotujejo
predlogu, ki bo obravnavan v nadaljevanju, in sicer, da se v Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina,
kot predstavnika Občine Rogatec, predlaga imenovanje g. Viktorja Božaka, saj po njihovem
mnenju ni »higienično«, da sta tako predlagani kandidat kot tudi direktor navedenega podjetja
člana stranke SDS. G. Ferčec je še poudaril, da ga motijo dvojna merila, na osnovi katerih kot
svetniška skupina niso bili pozvani niti k podaji predloga za imenovanje nadomestnega člana
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja niti k podaji predloga za kandidata za
člana nadzornega sveta OKP Rogaška Slatina. G. Ferčec je zaključil, da člani svetniške skupine
SD ne bodo podprli nobenega od obravnavanih predlogov.
Ga. Mojca Šmit je menila, da je prav, da je na prvem mestu strokovnost, ne pa politika.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se kot nadomestnega člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, za preostanek mandatnega obdobja 2018 – 2022, imenuje
Slavka Pavloviča. S 5 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil v prisotnosti 9 članov sveta sprejet
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec imenuje Slavka Pavloviča, kot nadomestnega člana
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za preostanek mandatnega
obdobja 2018 – 2022.
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je podal predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, in sicer, da se Skupščini OKP Rogaška Slatina d.o.o. predlaga, da v
nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec, za
mandatno obdobje 2021 – 2025, imenuje Viktorja Božaka.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Skupščini OKP Rogaška Slatina d.o.o. predlaga,
da v nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec,
za mandatno obdobje 2021 – 2025, imenuje Viktorja Božaka. S 6 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI
je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec predlaga Skupščini OKP Rogaška Slatina d.o.o., da v
nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice Občine
Rogatec, za mandatno obdobje 2021 – 2025, imenuje Viktorja Božaka.

9. SOGLASJE USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA
DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH
G. Mikolič je besedo predal g. Viliju Bukšku, ki je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na svoji 7. redni seji, dne 13.4.2021, obravnavala vlogo Sveta ZD Šmarje
pri Jelšah za izdajo soglasja k imenovanju ge. Jasne Žerak, mag. posl. ved, za direktorico
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Komisija je na podlagi krajše razprave o pozitivnih
učinkih njenega sedanjega mandata sprejela sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu Občine
Rogatec, da poda soglasje k imenovanju ge. Jasne Žerak za direktorico Zdravstvenega doma
Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2021 – 2025.
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G. Mikolič je povedal, da so se župani občin z območja UE Šmarje pri Jelšah, skupaj z ekipo ZD
Šmarje pri Jelšah, pred dnevi udeležili predstavitve pilotnega projekta nujne medicinske pomoči v
Kočevju, uvedba katerega se predvideva tudi za območje UE Šmarje pri Jelšah. V planu je, da bi
direktorica navedeni projekt, kot tudi ostale aktualne zadeve, kot so npr. prvi posredovalci,
predstavila na eni od naslednjih sej občinskega sveta. G. Mikolič je dejal, da je ga. Žerak, kot
edina prijavljena kandidatka, podporo prejela tudi s strani občinskih svetov ostalih občin, ki so to
temo že obravnavali.
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se daje soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag.
posl. ved., za direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2021 2025. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved., za
direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2021 - 2025.
10. REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV
ZA LETO 2020
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da se je s 1. julijem 2020 za
javne uslužbence, kamor sodijo tudi ravnatelji in direktorji javnih zavodov, sprostilo izplačevanje
redne delovne uspešnosti. V skladu Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju višino dela plače
za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi
meril, določenih s strani resornega ministrstva. Pri tem mora upoštevati poslovno poročilo
proračunskega uporabnika in pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega prava,
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora
biti podano tudi soglasje pristojnega ministrstva. Soglasje mora biti izdano najkasneje 30 dni po
prejemu vloge za soglasje, sicer se šteje, da je bilo dano. Kljub temu, da se je v dveh primerih ta
rok že iztekel, je dodala, da bi bilo prav, da se Občinski svet Občine Rogatec opredeli do vseh
prejetih vlog svetov zavodov za podajo soglasij k izplačilu ugotovljene in predlagane višine dela
plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rogatec. Ob tem je izpostavila, da je v
primeru ugotavljanja redne delovne uspešnosti direktorja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec, Občinski svet Občine Rogatec tisti, ki ga ocenjuje in posledično določi višino dela plače
za redno delovno uspešnost direktorja.
V zvezi z obravnavano tematiko, ki je sledila, je g. Vili Bukšek zaradi izogiba nasprotju interesov
odšel iz dvorane.
Ga. Kampoš Čuček je v nadaljevanju predstavila še obseg sredstev, ki se lahko izplača za ta
namen, in sicer najmanj 2% in ne več kot 5% letnih oz. za leto 2020 polletnih sredstev,
namenjenih za osnovne plače ravnateljev oz. direktorjev ter pojasnila, da je višina dela plač za
redno delovno uspešnost posameznih direktorjev in ravnateljev, kot so jo določili sveti zavodov,
prikazana v priloženi tabeli. Zaključila je, da se jim redna delovna uspešnost ne izplača v primeru
nastopa katerega od v pravilniku taksativno naštetih primerov.
G. Mikolič je v nadaljevanju v zvezi z obravnavno temo na kratko podal tudi svoje stališče, nato
pa odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.
G. Mikolič je dal na glasovanje predloge sklepov, in sicer, da se poda soglasje k izplačilu dela
plače za redno delovno uspešnost:
- ravnateljice VIZ OŠ Rogatec, Alenke Virant, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020, v višini, kot
jo je določil Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec dne 25.2.2021,
- direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, Jasne Žerak, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,
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pomočnice direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, za področje zdravstvene nege, mag.
Natalije Klun, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,
- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Aurore Nassib, za obdobje 1.7.2020 do 12.11.2020 in
- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Lee Romih, za obdobje 13.11.2020 do 31.12.2020, v
višini, kot jo je določil Svet zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, dne 25.2.2021,
- ravnateljice VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Apolonije Kunštek, za obdobje 1.7.2020 do
31.12.2020, v višini kot jo je določil Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina dne 10.3.2021,
- ravnateljice Glasbene šole Rogaška Slatina, Tatjane Šolman, za obdobje 1.7.2020 do
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina dne
4.3.2021,
- direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Lidije Sovinc, za obdobje 1.7.2020 do
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina dne
30.3.2021,
- direktorice Knjižnice Rogaška Slatina, mag. Nataše Koražija, za obdobje 1.7.2020 do
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina dne 2.3.2021, in
- direktorice Razvojne agencije Sotla, Bojane Žaberl, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020, v
višini, kot jo je določil Svet zavoda Razvojne agencije Sotla dne 24.2.2021.
V času glasovanja g. Vili Bukšek ni bil prisoten v dvorani. Z 8 glasovi ZA so bili sprejeti naslednji
sklepi:
-

SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost ravnateljice VIZ OŠ Rogatec, Alenke Virant, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,
v višini, kot jo je določil Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec dne 25.2.2021.
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost:
- direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, Jasne Žerak, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,
- pomočnice direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, za področje zdravstvene nege, mag.
Natalije Klun, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,
- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Aurore Nassib, za obdobje 1.7.2020 do
12.11.2020 in
- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Lee Romih, za obdobje 13.11.2020 do
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, dne
25.2.2021.
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost ravnateljice VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Apolonije Kunštek, za obdobje 1.7.2020
do 31.12.2020, v višini kot jo je določil Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina dne
10.3.2021.
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost ravnateljice Glasbene šole Rogaška Slatina, Tatjane Šolman, za obdobje
1.7.2020 do 31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Glasbene šole Rogaška
Slatina dne 4.3.2021.
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Lidije Sovinc, za obdobje
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1.7.2020 do 31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška
Slatina dne 30.3.2021.
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost direktorice Knjižnice Rogaška Slatina, mag. Nataše Koražija, za obdobje
1.7.2020 do 31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina
dne 2.3.2021.
SKLEP
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno
uspešnost direktorice Razvojne agencije Sotla, Bojane Žaberl, za obdobje 1.7.2020 do
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Razvojne agencije Sotla dne 24.2.2021.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Javnemu uslužbencu Viliju Bukšku, zaposlenemu
na delovnem mestu direktorja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, šifra delovnega
mesta: B017835, za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 določi ocena redne delovne uspešnosti, ki v
skupnem seštevku meril Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev
pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17) znaša
65%. V času glasovanja g. Vili Bukšek ni bil prisoten v dvorani. Z 8 glasovi ZA je bil sprejet
naslednji
SKLEP
Javnemu uslužbencu Viliju Bukšku, zaposlenemu na delovnem mestu direktorja Zavoda za
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, šifra delovnega mesta: B017835, se za obdobje 1.1.2020
do 31.12.2020 določi ocena redne delovne uspešnosti, ki v skupnem seštevku meril
Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb
javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17) znaša 65%.
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec, Viliju Bukšku, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020, pripada del plače za redno delovno
uspešnost, v višini 5% skupne mase njegove osnovne plače v navedenem polletnem obdobju,
kar znaša 802,58 EUR. V času glasovanja g. Vili Bukšek ni bil prisoten v dvorani. Z 8 glasovi ZA
je bil sprejet naslednji
SKLEP
Direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Viliju Bukšku, za obdobje 1.7.2020
do 31.12.2020, pripada del plače za redno delovno uspešnost, v višini 5% skupne mase
njegove osnovne plače v navedenem polletnem obdobju, kar znaša 802,58 EUR bruto.
11. POBUDE IN VPRAŠANJA
12. RAZNO
G. Mikolič je podal informacijo glede gradnje vrtca v Rogatcu. Povedal je, da smo danes izdali
odločitev o izboru izvajalca in sicer je bila najugodnejša ponudba ponudnika Lesnina MG
OPREMA, d.d. Ljubljana, v partnerstvu s podjetjem GES d.o.o. v višini 2.066.736,40 EUR. V
nadaljevanju je predstavil finančno konstrukcijo, ki jo tudi že imamo v sprejetem proračunu za leti
2021 in 2022. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zagotovilo sofinancerski delež v
višini 917.176,70 EUR, 387.316,00 EUR nepovratnih sredstev bomo prejeli od Eko sklada, v
višini 836.831,18 EUR smo v proračunu planirali najetje kredita, ostalo pa predstavljajo lastna
sredstva iz naslova uravnoteženja razvitosti občin. Glede zadolžitve občine je g. Mikolič omenil,
da bomo konec leta kar precej pod povprečjem zadolženosti slovenskih občin, zato tudi ne bo
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težav glede odobritve kredita s strani Ministrstva za finance. Po najetju kredita za vrtec bo Občina
Rogatec v povprečju zadolženosti slovenskih občin. Prav tako je poudaril izjemnost same
umestite vrtca v prostor ter arhitekturne rešitve, tako da bo to eden od lepših, predvsem pa
energetsko funkcionalnih (varčnih) vrtcev na našem območju.
G. Mikolič je podal informacijo, da bomo v ponedeljek z ministrom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti podpisali pismo o nameri za izgradnjo doma starejših v Rogatcu,
sopodpisnik katerega bo tudi Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, saj bo dom v Rogatcu
dislocirana enota šmarskega doma.
G. Mikolič je dodal, da so, v zvezi z izraženo željo g. Fredija Ferčeca, h gradivu za sejo priloženi
tudi podatki o cenah storitev podjetja OKP Rogaška Slatina v posameznih občinah, v
nadaljevanju pa je podal tudi informacijo o možnosti gradnje stanovanjskega bloka v Hofmanovi
ulici.
G. Mikolič in ga. Kampoš Čuček sta podala informacijo o poteku mandata direktorja Zavoda za
kulturo, turizme in razvoj Rogatec, ter o objavi razpisa za delovno mesto direktorja navedenega
zavoda v Rogaških novicah.
G. Fredi Ferčec je predlagal, da se na spletni strani občine obnovijo podatki o pravnih subjektih.
V izogib temu, da bi se, zaradi vzpostavljanja novih grobov, pozabila imena umrlih, ki so bili na
tem mestu pokopani pred tem, je predlagal postavitev spominskih plošč, na katerih bi bili
navedeni podatki o tistih umrlih, čigar imena, zaradi preureditve grobov oz. oddaje le-leh drugim
lastnikom, niso več napisana na spomenikih. Predlagal je, da bi se pridobili navedeni podatki za
npr. zadnjih sto let. V zvezi z vprašanjem g. Ferčeca glede namestitve varovalnih ograj na
lokalnih cestah v občini, je pojasnilo podal g. Slavko Pavlovič, ki je navedel najnevarnejše
odseke, kjer je ograja že postavljena, ter odseke, kjer je postavitev varovalne ograje predvidena v
prihodnje. Tudi g. Pavlovič se je strinjal s predlogom g. Ferčeca o postavitvi spominskih plošč.
Ga. Brigita Vodušek je izpostavila problematiko glede preobremenjenosti Donačke gore z
obiskovalci, v zvezi s čimer so se nanjo obrnili tudi domačini iz krajevne skupnosti Donačka Gora.
Poudarila je, da je skrb vzbujajoča predvsem gneča obiskovalcev med vikendi, ko je cesta proti
Donački gori izjemno obremenjena, vprašljiva je prometna varnost, posod so parkirani avtomobili,
predvsem mariborske registracije, uničujejo se zemljišča in cesta, domačini pa imajo probleme z
dostopom do svojih domov. Ga. Vodušek je v nadaljevanju situacijo podrobneje predstavila ter
poudarila, da so pri vsem skupaj najbolj obremenjeni domačini, torej občina Rogatec. Poudarila
je, da je potrebno najti ustrezno rešitev ter predlagala, da se pri iskanju slednje vključi tudi
domačine oz. čim več ljudi. Po njenem mnenju bi bilo prav, če bi sledili aktualnemu trendu
trajnostnega oz. zelenega turizma, katerega temelj je ohranjanje narave. Menila je, da gradnja
dodatnih parkirišč na tem območju oz. celo na vrhu ni primerna (uporaba obstoječih parkirišč pri
gasilskem domu Donačka Gora ter pri Sv. Juriju), kot tudi po njenem mnenju ni primerna vožnja z
avtomobili oz. avtobusi proti oz. do planinskega doma. Omenila je celo, da bi se del ceste proti
Donački gori (za nedomačine) zaprl. Ga. Vodušek je menila, da je k navedeni zadevi potrebno
nujno in resno pristopiti ter zadeve gledati za naprej.
Glede navedenega je g. Mikolič povedal, da se že zadnji dve leti kar precej pogovarjamo, med
ostalim tudi na sejah občinskega sveta, o ustreznih vsebinah, ureditvah ter infrastrukturnih
rešitvah tega območja. V letošnjem letu pa že peljemo določene aktivnosti skupaj z občinama
Majšperk in Žetale, ki se srečujeta s podobno problematiko, kar se prometne preobremenjenosti
tiče. Seveda se bomo poskušali, zraven reševanja te problematike, s skupnim projektom treh
občin lotiti tudi vsebine. Poudaril je, da zadeve niso enostavne. Treba je najti pravi model, osnova
vsega pa je ureditev infrastrukture. Izrazil je upanje, da smo se zadeve pravilno lotili.
Tudi g. Vili Bukšek se je strinjal, da je trenutno stanje posledica dejstva, da je pri nas vse zastonj,
ter poudaril, da je zadnji čas, da se zadeve uredijo. V nadaljevanju je povedal, da smo vse tri
občine pripravile nabor razvojih projektov za to območje, ki je v fazi potrjevanja. Predlog, ki se
tiče naše občine, bo predstavljen tudi Krajevni skupnosti Donačka Gora predvsem z namenom,
da ga z njihovimi morebitnimi predlogi še dopolnimo.
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Ga. Brigita Vodušek je predlagala, da se o vseh aktivnostih, ki se nanašajo na rešitev navedene
tematike v zvezi s preobremenjenostjo Donačke gore, obvešča tudi članice in člane Občinskega
sveta Občine Rogatec. G. Mikolič se je s predlogom strinjal ter članice in člane občinskega sveta
povabil k sodelovanju pri reševanju navedene problematike, hkrati pa se jim je zahvalil za podane
pobude.
V nadaljevanju je problematiko v zvezi s preobremenjenostjo Donačke Gore, tako kot ga.
Vodušek, izpostavil tudi g. Izidor Kitak, ki je prav tako menil, da so zadeve ušle izpod nadzora.
Dejal je, da se o tej temi pogovarjamo že kar nekaj časa, vendar nismo še ničesar ukrenili. Tudi
sam je predlagal, da avtomobili ostanejo v dolini, ter da se vožnja proti gori omogoči le pod
določenimi pogoji. Menil je, da je izjemnega pomena, da končno postavimo pogoje, ki bodo
določali, kako in kaj na območju Donačke gore. Omenil je tudi potrebo po ureditvi ceste na
Donačko goro, ki je dotrajana, ter po postavitvi odbojne ograje na že omenjeni lokaciji, t. j. na
odseku ceste pod hribom, kjer vzletajo padalci. G. Kitak je predlagal ustanovitev skupine, ki bi se
ukvarjala konkretno s to tematiko. Izrazil je ponos za vse naložbe, ki se bodo izvedle v občini
Rogatec, vendar je poudaril, da bi bilo zaželeno, da bi kak projekt izvedli tudi v krajevni skupnosti
Donačka Gora. G. Kitak je prosil, da se upravljalca pokopališča opozoril, da je na pokopališču Sv.
Jurij potrebno ustrezno sanirati oz. zamenjati mrežo, s katero je ograjeno pokopališče, ter
popraviti oboja vrata, ki so poškodovana, tako da bo na pokopališče onemogočen vstop živalim,
ki povzročajo škodo na grobovih. Omenil je tudi, da se upravljalca obvesti, da je z objekta mrliške
vežice odpadlo nekaj »ksimsov«, ter da ob vetrovnem vremenu pokrovi košev za smeti, ki stojijo
ob mreži, udarjajo ob mrežo ter jo tako poškodujejo.
Glede na tok razprave je g. Mikolič izrazil mnenje, da si moramo priti na jasno, ali si želimo turiste
na Donački gori ali ne. Na sejah občinskega sveta je namreč večkrat tekla razprava, kako čim več
ljudi privabiti v Rogatec, med ostalim tudi na turistično zanimivo območje Donačke gore. Prav
gotovo so bile te pobude izražene zaradi namena trženja tako aktualnih kot tudi potencialnih
ponudnikov na tem območju. Zadevo bo potrebno, kot je že omenil, reševati celostno, začasno
pa bo navedeno prometno problematiko potrebno reševati z ustrezno prometno signalizacijo.
Ga. Mojca Šmit je dejala, da se s strinja s tem, kar sta glede preobremenjenosti Donačke gore s
turisti izpostavila ga. Vodušek in g. Kitak, hkrati pa podala tudi svoj pogled v zvezi s tem.
Predlagala je, da se na pokopališču Sv. Jurij, na zadnji strani, uredijo stopnice, zanimalo pa jo je
tudi, kako daleč je s posekom smrek na pokopališču v Rogatcu. V nadaljevanju je ga. Šmit
podala povzetek sestanka z društvi in predstavniki krajevnih skupnosti. Omenila je svojo pobudo
o namestitvi zastav v krožišču ter dokončno ureditev slednjega, omenila pa je tudi pomen 30.
obletnice samostojnosti naše države, katero je prav, da primerno obeležimo. V zvezi z dopisom
občana je predlagala, da se ponovno vzpostavijo ekološki otoki, omenila ter pohvalila pa je tudi
uspešno akcijo zbiranja pločevink za deklico Lano, v kateri so se nekateri občani še posebej
izkazali. Ga. Šmit je dejala tudi, da se strinja s predlogom g. Ferčeca o postavitvi spominskih
plošč na pokopališčih.
V zvezi s predlogom g. Ferčeca o postavitvi spominskih plošč na pokopališčih je g. Mikolič dejal,
da bomo zadevo preverili.
G. Fredi Ferčec je predlagal, da zastave obesimo na za to namenjena mesta, ter dodal, da po
njegovem mnenju zastave v krožišče ne sodijo.
Seja je bila končana ob 20.29 uri.
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