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OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Občinski svet                                                                       

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  

14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 23. decembra 
2021, ob 17. uri, v dvorani Grajske pristave, Pot k ribniku 4, Rogatec 

 
Prisotni: 
 

 člani občinskega sveta:  
Viktor Boţak, 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, ţupan  
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I  
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I 
Anamarija Tepeš, koordinator mladinskih programov, ZKTR Rogatec   
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Marko Razboršek, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje 
mag. Anton Zidar, kandidat za direktorja ZD Šmarje pri Jelšah 
Andreja Kos, predstavnica medijev javnega obveščanja 
 
Odsotna člana občinskega sveta: Viljem Prevolšek, Andrej Turk 
 
Ţupan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, 
da so od članov občinskega sveta odsotni g. Andrej Turk, ki je svojo odsotnost s seje 
predhodno opravičil, g. Viktor Boţak (ki je na sejo prispel ob 17.09 uri) ter g. Viljem 
Prevolšek. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.  
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog dnevnega reda 14. 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 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec 
na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji    

SKLEP 

   
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 23.12.2021: 

1. Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, z dne 22.6.2021, 
6. izredne seje z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje z dne 22.10.2021 in 5. dopisne 
seje z dne 24.11.2021  

2. Poročila o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, 
z dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 
22.10.2021 in 5. dopisne seje, z dne 24.11.2021  

3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 
2022, 1. in 2. obravnava  

4. Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, 1. obravnava  
5. Predlog Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora, 1. in 2. obravnava  



 2 

6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec  
7. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolţitvi OKP Rogaška Slatina d.o.o.  
8. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri 

Jelšah  
9. Pobude in vprašanja 
10. Razno  

 

1. ZAPISNIKI SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC: 13. REDNE SEJE, Z DNE 
22.6.2021, 6. IZREDNE SEJE Z DNE 31.8.2021, 4. DOPISNE SEJE Z DNE 22.10.2021 
IN 5. DOPISNE SEJE Z DNE 24.11.2021  

 
G. Mikolič je dal v razpravo predloge zapisnikov sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. 
redne seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje z dne 
22.10.2021 in 5. dopisne seje z dne 24.11.2021, ter odprl razpravo.  
 
V razpravo se je vključila ga. Mojca Šmit, ki je podala pripombo k vsebini zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.6.2021, in sicer k zapisu njene razprave, ki 
se nahaja v tretjem odstavku na strani 11, pri točki Razno. Ga. Šmit je predlagala, da se 
vsebina, navedena v predlogu zapisnika:  
»Ne zdi se ji namreč prav, da se je Urška Ţolnir, olimpijka in pobudnica akcije Slovenska 
bakla, ki na uradni prireditvi, ki se je odvijala na parkirišču pri konjušnici, čeprav bi si to ţeleli, 
ni bila prisotna, ravno v času trajanja prireditve, zasebno, nahajala v športnem parku 
Rogatec.» 
nadomesti z naslednjo vsebino:  
«Ne zdi se ji namreč prav in korektno do vseh ostalih članov društev in prisotnih, ki so 
sodelovali in se udeleţili dogodka, da se je olimpijka in pobudnica akcije Slovenska bakla, 
Urška Ţolnir, nahajala v športnem parku Rogatec ravno v času uradne prireditve, ki se je 
odvijala na parkirišču pri konjušnici. Njenega obiska so bili deleţni samo člani NK Mons 
Claudius Rogatec. Ga. Šmit je pojasnila, da je v zvezi s tem neprimernim dogodkom na 
OKS-ZŠZ, na regijsko pisarno Ţalec, naslovila vprašanje s prošnjo za pojasnilo tega 
dogodka in tudi dobila prijazen odgovor z opravičilom in z zahvalo za topel sprejem in odlično 
organizacijo. Odgovorili so, da obisk Urške Ţolnir v Rogatcu ni bil načrtovan in da so 
Urško direktno kontaktirali predstavniki lokalnega nogometnega društva v Rogatcu. Ga. Šmit 
je poudarila, da to ni bilo prav in korektno do ostalih prisotnih.«  

G. Mikolič je dal predloge zapisnikov sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, 
z dne 22.6.2021, 6. izredne seje z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje z dne 22.10.2021 in 5. 
dopisne seje z dne 24.11.2021, vključno s podano pripombo ge. Mojce Šmit k predlogu 
zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.6.2021, na glasovanje. 
Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

Sprejmejo se zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 6. izredne seje, z dne 
31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 22.10.2021, 5. dopisne seje, z dne 24.11.2021 ter 
zapisnik 13. redne seje, z dne 22.6.2021, vključno z upoštevanjem podane pripombe 
ge. Mojce Šmit k vsebini slednjega, da se naslednja vsebina razprave ge. Šmit, ki se 
nahaja pri točki Razno, na strani 11, v tretjem odstavku:   
»Ne zdi se ji namreč prav, da se je Urška Ţolnir, olimpijka in pobudnica akcije Slovenska 
bakla, ki na uradni prireditvi, ki se je odvijala na parkirišču pri konjušnici, čeprav bi si to ţeleli, 
ni bila prisotna, ravno v času trajanja prireditve, zasebno, nahajala v športnem parku 
Rogatec.»  
nadomesti z vsebino, kot sledi:  
«Ne zdi se ji namreč prav in korektno do vseh ostalih članov društev in prisotnih, ki so 
sodelovali in se udeleţili dogodka, da se je olimpijka in pobudnica akcije Slovenska bakla, 
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Urška Ţolnir, nahajala v športnem parku Rogatec ravno v času uradne prireditve, ki se je 
odvijala na parkirišču pri konjušnici. Njenega obiska so bili deleţni samo člani NK Mons 
Claudius Rogatec. Ga. Šmit je pojasnila, da je v zvezi s tem neprimernim dogodkom na 
OKS-ZŠZ, na regijsko pisarno Ţalec, naslovila vprašanje s prošnjo za pojasnilo tega 
dogodka in tudi dobila prijazen odgovor z opravičilom in z zahvalo za topel sprejem in odlično 
organizacijo. Odgovorili so, da obisk Urške Ţolnir v Rogatcu ni bil načrtovan in da so 
Urško direktno kontaktirali predstavniki lokalnega nogometnega društva v Rogatcu. Ga. Šmit 
je poudarila, da to ni bilo prav in korektno do ostalih prisotnih.« 
 

2. POROČILA O REALIZACIJI SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC: 
13. REDNE SEJE, Z DNE 22.6.2021, 6. IZREDNE SEJE, Z DNE 31.8.2021, 4. 
DOPISNE SEJE, Z DNE 22.10.2021 IN 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC, Z DNE 24.11.2021  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predloge poročil o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine 
Rogatec: 13. redne seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, 
z dne 22.10.2021 in 5. dopisne seje, z dne 24.11.2021. G. Mikolič je odprl razpravo, v katero 
se ni vključil nihče od članov sveta.    
 
G. Mikolič je dal poročila o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne 
seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 22.10.2021 in 
5. dopisne seje, z dne 24.11.2021, na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 

SKLEP 

Sprejmejo se poročila o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. 
redne seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 
22.10.2021 in 5. dopisne seje, z dne 24.11.2021. 
 
(Ob 17.09 uri je na sejo prispel g. Viktor Boţak.) 
 

3. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 
ROGATEC ZA LETO 2022, 1. IN 2. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je uvodoma poudaril pomen dvoletnega proračuna, ki smo ga sprejeli v začetku 
leta. Sprejeti proračun za leto 2021 je zagotavljal nemoteno poslovanje in izvajanje zakonsko 
obveznih nalog občine, prav tako smo realizirali vse planirane investicije, še več, tekom leta 
nam je uspelo pridobiti še nekaj dodatnih sredstev za investicije, kar je bilo tudi realizirano. 
Za naslednje leto je spodbudno predvsem to, da bomo lahko prvotno planirana sredstva na 
odhodkovni strani še povečali in s tem tudi zagotovili finančne vire v večjem obsegu za 
posamezne projekte. Da smo lahko takšen rebalans pripravili, je vsekakor potrebno povedati, 
da je sedanja vlada prisluhnila občinam in skozi povišanje glavarine ter dodatna 2 % za 
investicije občinam zagotovila več finančnih sredstev. V nadaljevanju je g. Mikolič navedel 
posamezne finančne postavke proračuna, pri katerih je prišlo do sprememb. Povečali smo 
sredstva za PGD Rogatec v višini 19.646,00 EUR za poplačilo ureditve dvorane gasilskega 
doma ter tlakov v garaţah. Z 20.000,00 EUR na 30.000,00 EUR smo povečali investicijo za 
pričetek gradnje prizidka vaško-gasilskega doma Donačka Gora. S 5.000,00 EUR na 
10.000,00 EUR smo povečali sredstva za komunalno urejanje cone S 5. Precejšnje 
spremembe oz. precej več finančnih virov namenjamo za investicije v VIZ OŠ Rogatec. 
Dodatna sredstva v višini 40.000,00 EUR smo namenili za kuhinjo, 120.000,00 EUR (od tega 
50.000,00 EUR iz rezerve) namenjamo za sanacijo strehe na osnovni šoli Rogatec, 
zagotovili pa smo tudi finančne vire za nakup kombija za VIZ OŠ Rogatec. 41.500,00 EUR 
več finančnih sredstev namenjamo za vse tri krajevne skupnosti, za urejanje cestno 
komunalne infrastrukture. 20.000,00 EUR namenjamo tudi za nabavo občinskega avta. V 
nadaljevanju je g. Mikolič povedal, da lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo tudi na 
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področju aktivnosti mladih postorili marsikaj, med ostalim se je na Zavodu za kulturo, turizem 
in razvoj Rogatec, za določen čas zaposlilo go. Anamarijo Tepeš, ki to področje tudi pokriva. 
Tudi za ta namen smo povečali sredstva. G. Mikolič je tudi omenil, da so zagotovljena 
evropska sredstva za izgradnjo dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v 
Rogatcu. Projekt bo vodil Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, v proračunu pa smo namenili 
5.000,00 EUR za vsebino medgeneracijskega sodelovanja in pripravo na izvajanje oskrbe v 
domu. G. Mikolič je zaključil s predstavitvijo projektov, ki se bodo izvajali v letu 2022 in bodo 
financirani s strani določenih ministrstev, kot so: izgradnja kolesarskih stez, urejanje glavne 
ceste Brezovec – Rogatec – Dobovec itd.  

Preden je g. Mikolič odprl razpravo, je predlagal, da bi se članice in člani občinskega sveta 
podrobneje seznanili z delom ge. Anamarije Tepeš, ki ga na Zavodu opravlja kot 
koordinatorica programov za mlade, zato je besedo predal ge. Anamariji Tepeš, ki je v 
nadaljevanju predstavila vse aktivnosti, ki so bile za mlade izvedene v letošnjem letu, kot tudi 
planirane aktivnosti za leto 2022. Ga. Anamarija Tepeš je povedala, da je bilo od konca maja 
2021, v sklopu njenih zadolţitev, več pozornosti usmerjeno na mlade iz občine Rogatec. Po 
anketiranju in pridobivanju mnenja s strani mladih, so bile zanje pripravljene in izvedene 
vsebine: Športna druţenja, Poletni torki, iskanje mladih prostovoljcev, Rogatec športa, 
razstava Vojna za Slovenijo z vodenjem, prilagojenim za mlade, sodelovanje na dogodku 
Green Sport Games, sodelovanje mladih pri brezplačnih prevozih za starejše, mladim se je 
ponudilo sodelovanje pri raznih rednih prireditvah Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec in pri koncertu skupine Mi2 ob občinskem prazniku, sodelovalo se je z mladimi s ŠC 
Rogaška Slatina in z bodočimi mladimi z VIZ OŠ Rogatec, preko Zoom-a so se izvajala 
Zimska druţenja preko ekranov in tako dalje, v teku pa je tudi Natečaj ob 100. obletnici 
rojstva Joţeta Šmita, kjer imajo mladi svojo tekmovalno kategorijo, pri kategoriji od 31 do 100 
let pa celo sestavljajo kompletno komisijo. Ga. Anamarija Tepeš je poudarila, da se z vsemi 
temi aktivnostmi poskuša instantno odgovoriti na potrebo mladih po več raznolikega 
dogajanja v domačem kraju in hkrati eksperimentirati s primernimi vsebinami. Razen 
splošnih ţelja po dogajanju, je bilo zaznati tudi nekatere globlje skrbi mladih; najizrazitejša je 
zaskrbljenost glede prihodnosti v Rogatcu. Reševanje slednjega zahteva precej širši pristop, 
v katerem je potrebno sodelovanje vseh institucij kraja za pripravo kompleksnejših rešitev; za 
ilustracijo: ker se ţeli celoten kraj potruditi in te rešitve za mlade na dolgi rok pripraviti, se je 
pričelo s projektom Nove perspektive Rogatca, ki bo segal vsaj do polovice leta 2022 in bo 
mladim ponudil vizualizacijo različnih novih razvojnih moţnosti kraja. Na tak način ţelimo 
mlade motivirati, da se pri nas da narediti marsikaj in da bomo z njihovo pomočjo na dolgi rok 
izbrali najprimernejše razvojne poti ter tako sooblikovali uspešno prihodnost kraja. 
Načrtovane aktivnosti v 2022, ki bodo prav tako nakazovale na dolgoročnejši isti cilj, so: 
Rogatec trail 2022, kot najobseţnejši ţeljeni projekt, oblikovanje strategije mladih, 
vključevanje mladih v razne dogodke in aktivnosti tekom leta ter zavzemanje za oblikovanje 
dodatnih ukrepov demografske politike s poudarkom na mladih. Cilj je torej progresivno delati 
z mladimi in za mlade ter doseči večjo harmonizacijo generacij v kraju, kar pa seveda 
pomeni še precej dolgo pot, zato je pomembno z njo vztrajno nadaljevati. Ga. Anamarija 
Tepeš je zaključila, da preostanek njenih zadolţitev zasedajo redne naloge na Zavodu za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, povezane s turizmom in naloge, ki jih izvaja po potrebi. 

G. Mikolič je odprl razpravo. 
 
G. Fredi Ferčec je uvodoma povedal, da bo moral predčasno oditi s seje, zato bo njegova 
trenutna razprava nekoliko obširnejša. Dejal je, da bi bili občani o poteku oz. vsebini sej 
občinskega sveta najbolje seznanjeni, če bi lahko seje spremljali preko avdio-video načina 
oz. vsaj v avdio obliki, zato je predlagal, da se razmisli v tej smeri. Omenil je tudi, da smo 
imeli v letošnjem letu zelo malo rednih sej občinskega sveta, po njegovih podatkih celo 
najmanj v primerjavi z ostalimi občinami na območju UE Šmarje pri Jelšah, zato ga je 
zanimalo, zakaj je temu tako, ali so problem oz. vzrok za to finančna sredstva oz. sejnine 
(kar najbrţ niso..), glede na aktualne covid omejitve pa je bil mnenja, da bi se lahko seje 
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občinskega sveta, kot tudi seje odborov in komisij, izvajale preko ZOOM-a. Predlagal je, da 
se, glede na to, da bodo v proračunu iz naslova sejnin sredstva ostala, le-ta namenijo za 
šolski sklad VIZ OŠ Rogatec. G. Ferčec je pohvalil poročilo o aktivnostih mladih, ki ga je 
podala ga. Anamarija Tepeš, kot tudi same aktivnosti mladih, ob koncu pa je izrazil izredno 
zadovoljstvo glede vsebine popravka proračuna za leto 2022, saj izraţa odraz trenutne 
naklonjenosti vlade občinam s povečanjem finančnih virov le–tem, kar smo znali, kot občina, 
za kar je zasluţen predvsem ţupan, g. Martin Mikolič, tudi s pridom izkoristiti. G. Ferčec je 
menil, da bi bilo smotrno, glede na to, da bosta z izgradnjo novega vrtca v Rogatcu v stavbi 
podruţniške šole Donačka Gora v prihodnje ostala le dva oz. trije razredi, razmisliti o novi 
vsebini v tem objektu, in sicer je predlagal, da bi v njem uredili hostel. 
 
G. Boţak Viktor je prav tako pohvalil poročilo ge. Anamarije Tepeš ter seveda tudi delovanje 
mladih. Menil je, da so bile aktivnosti oz. vsebine mladih v letošnjem letu izjemno kvalitetno 
pripravljene kot tudi izvedene, nekaterih se je tudi sam udeleţil, ter izrazil upanje, da se bo ta 
trend nadaljeval tudi v prihodnje. V zvezi s projektom starega gradu je g. Boţaka zanimalo, 
kako potekajo aktivnosti sanacije, predlagal pa je tudi ureditev poti do Bukšekove kapele oz. 
do gradu ter namestitev klopi in ureditev razgledišča.  
V zvezi s slednjim je g. Mikolič pojasnil, da je sanacija starega gradu dvoletni projekt, 
nadaljnje aktivnosti pa se bodo izvajale na osnovi izhodišč Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Izrazil je upanje, da bo Ministrstvo za kulturo denar za ta namen namenjalo tudi v 
nadaljevanju.   
 
Ga. Mojca Šmit je najprej pohvalila aktivnosti, ki jih izvajajo mladi, oz. konkretno ga. 
Anamarija Tepeš, s katero tudi sama aktivno ter uspešno sodeluje, za kar se ji je zahvalila, 
nato pa je izpostavila tudi potrebo po ureditvi okolice Špornove kapele.    
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2022 obravnava po hitrem postopku. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno 
sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2022 po hitrem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2022 z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov 
Občine Rogatec 2022 - 2025, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2022, Letni program 
prodaje občinskega finančnega premoţenja za leto 2022, Letni plan vzdrţevanja in razvoja 
občinskih cest za leto 2022, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2022, Letni 
program športa v Občini Rogatec za leto 2022). Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2022 z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt 
razvojnih programov Občine Rogatec 2022 - 2025, Kadrovski načrt Občine Rogatec za 
leto 2022, Letni program prodaje občinskega finančnega premoţenja za leto 2022, 
Letni plan vzdrţevanja in razvoja občinskih cest za leto 2022, Letni program za kulturo 
Občine Rogatec za leto 2022, Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2022). 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem Občine 
Rogatec za leto 2022, ki nadomesti Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem Občine Rogatec 
za leto 2022, sprejet na 11. redni seji dne 2.2.2021. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji 
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SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem 
Občine Rogatec za leto 2022, ki nadomesti Načrt ravnanja s stvarnim premoţenjem 
Občine Rogatec za leto 2022, sprejet na 11. redni seji dne 2.2.2021. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov 
ravnanja s stvarnim premoţenjem izven veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem 
za leto 2022, ki nadomesti Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja s 
stvarnim premoţenjem izven veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem za leto 
2022, sprejet na 11. redni seji dne 2.2.2021. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih 
poslov ravnanja s stvarnim premoţenjem izven veljavnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoţenjem za leto 2022, ki nadomesti Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih 
poslov ravnanja s stvarnim premoţenjem izven veljavnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoţenjem za leto 2022, sprejet na 11. redni seji dne 2.2.2021. 
 

4. PREDLOG ODLOKA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU V OBČINI ROGATEC, 1. 
OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je občinska uprava 
Občine Rogatec, v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, pripravila 
predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec. Vanj so zajeti ukrepi za 
varstvo javnega reda in miru, za varovanje ljudi in premoţenja ter zdravja in okolja, 
obveznosti skrbnikov domačih ţivali ter varovanje javnih površin v Občini Rogatec. Gre za 
ukrepe, ki niso zakonsko ali podzakonsko normirani, npr. v Zakonu o javnem redu in miru, 
Zakonu o zaščiti ţivali idr., oziroma ţe urejeni v veljavnih lokalnih predpisih, npr. v odlokih s 
področja komunale ipd.. Predlog odloka v predzadnjem poglavju vsebuje tudi opredelitev 
prekrškov in glob zanje, ki jih izreka pristojni nadzorni organ, medobčinski inšpektorat in 
redarstvo. Vsebina predmetnega odloka je bila najprej v javni razpravi, nato pa obravnavana 
na seji Odbora za komunalo, gospodarske javne sluţbe in varstvo okolja, ki je po obširnejši 
razpravi in pojasnilih vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva sprejel en manjši 
popravek. 
 
G. Mikolič je v nadaljevanju besedo predal g. Razboršku, vodji Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je 
vsebino obravnavanega odloka ter vzroke za sprejem slednjega še podrobneje predstavil. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je poudaril, da je obravnavani akt zelo pomemben dokument, ki bo v primeru 
kršenja javnega reda in miru podlaga za ukrepanje našega medobčinskega inšpektorata, kar 
do sedaj, dokler tega nismo imeli urjenega, ni bilo moţno. G. Mikolič je dodal, da je do druge 
obravnave odloka moţno podati ter vključiti še morebitne umestne predloge oz. dopolnitve.  
 
G. Mikolič je dal predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec v 1. 
obravnavi na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini 
Rogatec v 1. obravnavi. 
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5. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI OBMOČJA NASELJA DONAČKA GORA, 1. IN 
2. OBRAVNAVA 

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, da je Geodetska pisarna 
Šmarje pri Jelšah na Občino Rogatec posredovala pobudo za spremembo meje naselja 
Donačka Gora, in sicer na podlagi prošnje občanov Občine Rogatec, katerih stanovanjski 
stavbi, glede na mejo med naselji, sodita v naselje Tlake in ne v naselje Donačka Gora. 
Posledično bi namreč novozgrajenima objektoma bili dodeljeni hišni številki z naslovom Tlake 
in ne Donačka Gora, kot velja za strnjeno naselje preko ceste. Glede na situacijo v prostoru, 
ko dejansko drugih objektov z naslovom Tlake na tem območju ni, bi bila orientacija v 
prostoru zelo oteţena. Pri sprejemu Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora je 
zato predlagana razširitev območja naselja Donačka Gora, ki bi zajela parcele v katastrski 
občini Tlake, tangirane z novozgrajenima objektoma. 
 
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 spremembi območja naselja Donačka 
Gora obravnava po skrajšanem postopku. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembi območja naselja 
Donačka Gora po skrajšanem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora 
v 1. in 2. obravnavi. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembi območja naselja Donačka 
Gora v 1. in 2. obravnavi. 
 

6. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V 
OBČINI ROGATEC  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je pojasnila, da je v začetku januarja 2020 
potrjena ekonomska cena programov, kljub takratni nepredvidljivi situaciji v zvezi z epidemijo 
COVID-19, zadoščala za pokritje vseh stroškov vrtca v letu 2020. V letošnjem letu pa je, 
predvsem vsled drugačne razvrstitve otrok v sedem oddelkov vrtca, manjšega števila otrok, 
situacije z epidemijo COVID-19 ter višjih stroškov dela, ekonomska cena prenizka, kar se 
kaţe v negativnem rezultatu poslovanja vrtca (do konca leta cca 30 tisoč evrov). Zakonsko je 
lokalna skupnost dolţna vsled prenizke cene vrtca zavodu primanjkljaj pokriti, kar je bilo ob 
sprejemu proračuna za leto 2021 tudi predvideno. VIZ OŠ Rogatec je tako, v dogovoru s 
strokovno sluţbo občine, z upoštevanjem spremenjenih dejstev, pripravil predlog novih 
ekonomskih cen vrtca, ki naj bi se uveljavile z naslednjim proračunskim letom 2022 in bi 
veljale do konca šolskega leta 2021/2022, to je do 31.8.2022. Nove predlagane cene 
programov vrtca so izračunane za predvideno število 122 vključenih otrok (v novembru 
vključenih 115 otrok) v 7 oddelkov na treh lokacijah vrtca in znašajo glede na dosedanje 
ekonomske cene programov vrtca: za prvo starostno obdobje 547,01 € (povišanje za 7,14 
%), drugo starostno obdobje 438,11 € (povišanje za 10,12 %) in v kombiniranih oddelkih 
483,17 € (povišanje za 12,90 %). Ga. Tepeš je poudarila, da bo potrebno po tem, ko bomo 
razpolagali s podatki o predvidenem vpisu otrok v vrtec za naslednje šolsko leto 2022/2023, 
ponovno pristopiti k oblikovanju predloga novih ekonomskih cen programov vrtca, saj bodo 
izhodišča za izračun le-teh s preselitvijo v nove prostore vrtca bistveno drugačna, kot doslej. 
Ga. Tepeš je povedala, da je predmetno zadevo na svoji seji, dne 3.11.2021, obravnaval tudi 
Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti, na kateri so se člani odbora 
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strinjali, da se nove cene programov vrtca predloţijo v obravnavo oz. potrditev Občinskemu 
svetu Občine Rogatec. 
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne 
sluţbe druţbene dejavnosti, ki je dejala, da k tako izčrpni obrazloţitvi ge. Tepeš nima ničesar 
za dodati. 
 
G. Mikolič je poudaril, da je bil nov predlog cen pripravljen ţe v septembru, vendar smo 
menili, da bi povišanje uveljavili šele s 1. januarjem 2022. Ob tem je ponovno poudaril, da 
smo kot občina vedno stremeli k temu, da smo predšolsko varstvo zagotavljali vsem 
malčkom iz naše občine. Vsled tega zagotavljamo varstvo na treh lokacijah, kar pa pomeni 
višje stroške. Sicer pa so največji stroški plače zaposlenih, sploh še glede na dejstvo, da je 
večina zaposlenih z dolgoletno delovno dobo. G. Mikolič je ob koncu dodal, da pričakujemo, 
da se bodo z odprtjem novega vrtca stroški nekako stabilizirali, vsekakor pa bo laţje formirati 
tudi število oddelkov.     
 
G. Mikolič je odprl razpravo.  
 
Ga. Brigita Vodušek je poudarila, da ţe pri zadnji podraţitvi ekonomske cene vrtca slednja ni 
pokrivala vseh stroškov, ki bi jih morala, enako pa je tudi s sedaj predlagano novo ceno. 
Menila je, da bi morali finančno poslovanje vrtca pogledati realno, ter število oddelkov 
uskladiti s številom zaposlenih. Seveda je lepo in prav, da kot občina skrbimo za kader oz. 
delovna mesta, vendar to posledično pomeni več finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna, kajti občina določen deleţ finančnih sredstev namenja izven ekonomske cene, 
kar pa ni malo denarja. Ga. Vodušek je zaključila, da je, realno gledano, v vrtcu otrok za šest 
oddelkov.  
 
(Ob 18.30 uri je s seje odšel g. Fredi Ferčec.) 
 
G. Mikolič, ki se je s povedanim strinjal, je dejal, da je o predmetni zadevi tudi sam ţe 
večkrat govoril, hkrati pa tudi sam menil, da si bomo enkrat morali »naliti čistega vina«. 
Ponovno je poudaril, da bodo z izgradnjo novega vrtca ustvarjeni pogoji za izvajanje varstva 
na enem mestu, eventualno bo na drugi lokaciji ostal le en dislociran oddelek. To bo 
pomenilo zmanjšanje stroškov in pred novim šolskim letom bo potrebno narediti podrobno 
analizo stanja.  
 
Ga. Mojca Šmit je poudarila dejstvo, da je enostavneje govoriti, kot pa ukrepati. Opozorila je, 
da imamo v naši občini eno od višjih ekonomskih cen vrtca na območju UE Šmarje pri 
Jelšah, vendar pa je menila, da ni prav, da se zadeve gledajo vedno zgolj skozi denar, sploh 
pa ne v današnjih časih, ko naš vsakdan kroji pandemija. Otroci niso le številke, moramo se 
jim v celoti in kakovostno posvetiti, prav tako pa ne smemo zapostaviti zahtevnosti ter 
odgovornosti dela vzgojiteljic. Ga. Šmit je zaključila, da moramo k reševanju navedene 
zadeve pristopiti resno ter celostno, kar pa ni enostavno.  
 
G. Mikolič je razpravo zaključil z mislijo, da bi bilo v redu, če bi v prihodnje z ustrezno 
promocijo našega lepega ter sodobnega novozgrajenega vrtca v predšolsko varstvo pritegnili 
tudi otroke iz sosednjih občin.  
 
G. Mikolič je dal predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini 
Rogatec na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec 

 
1. 
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V Občini Rogatec se določijo cene posameznih programov predšolske vzgoje ter znašajo 
za  
 
  CELODNEVNE PROGRAME v trajanju 6 do 9 ur 
 
- oddelkov I. starostnega obdobja (starost otrok 1-3 let) ………………………. 547,01  EUR, 
- oddelkov II. starostnega obdobja (starost otrok 4-5,6 let)….……..……..….…438,11  EUR, 
- kombiniranih oddelkov……………………...…...….……….…………..……..…….483,17 EUR. 
 

2. 
Za odsotnost otroka tri dni in več, se mesečno plačilo otroka zniţa za stroške prehrane 
glede na razvrstitev otroka v plačilni razred, v kolikor je bila odsotnost predhodno 
odjavljena. V nasprotnem primeru starši stroške prehrane krijejo v celoti sami. 
 
Mesečno plačilo za otroka se zniţa za 50 %, če je bil otrok odsoten ves mesec zaradi 
bolezni in če so starši kot dokazilo predloţili v vrtec otrokovo zdravniško potrdilo. Stroški 
prehrane se staršem prav tako zniţajo glede razvrstitev otroka v plačni razred. Razliko, 
zniţano za strošek prehrane otroka med programom in plačilom starša, povrne občina. 
 
V času poletnih počitnic je moţna odjava otroka za en mesec ali dva. Mesečno plačilo se 
tako za prvi mesec odsotnosti zmanjša na 30 % glede na razvrstitev otroka v program in 
plačilni razred, vendar le, če je otrok bil odsoten najmanj 1 (en) mesec in predhodno 
odjavljen. Mesec je lahko koledarski ali pa od določenega datuma do določenega datuma 
(npr. 10. 07. do 10. 08.). Naslednji mesec se mesečno plačilo zmanjša na 50 % glede na 
razvrstitev otroka v program in plačilni razred. Datum odjave je 01. 06. za tekoče poletje. 
Stroški prehrane se staršem prav tako zniţajo glede razvrstitev otroka v plačni razred. 
Razliko zniţano za strošek prehrane otroka med programom in plačilom starša povrne 
občina. 
 
Za otroke s stalnim bivališčem v drugih občinah, se upoštevajo določila (sklepi) občin 
njihovega stalnega prebivališča. 
 
V kolikor se otroka vpiše ali izpiše med mesecem, se staršem zaračuna oskrbnina za 
dejansko prisotnost, torej po dnevih (ekonomska cena/število delovni dni=ekonomska 
cena/ dan * št. dni prisotnosti * % plačila staršev po odločbi). Razliko med programom in 
plačilom starša povrne občina. 
V času poletnih počitnic je moţen začasen izpis otroka. Za ponovno vpisanega otroka 
veljajo enaki kriteriji kot za novince (datum prijave, razvrstitev na čakalno listo ter ostali 
pogoji). 
 

3. 
Ta sklep se uporablja od 1.1.2022. 
 

4. 
Ta sklep se skupaj z novo lestvico cen po plačilnih razredih objavi na oglasni deski 
osnovne šole in vrtca ter na spletni strani VIZ OŠ Rogatec. 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K ZADOLŢITVI OKP ROGAŠKA SLATINA 
D.O.O.  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Lavri Gregorčič, ki je povedala, da namerava OKP Rogaška 
Slatina zaradi lastnih potreb kupiti dva nova specialna komunalna vozila, za kar bo najelo 
dva kredita, h katerima občine soustanoviteljice javnega podjetja podamo soglasje. Ga. 
Gregorčič je poudarila, da je najbolj bistveno to, da najeta kredita ne bosta zapadla v kvoto 
zadolţevanja občin in tudi ne bosta v nobenem primeru bremenila občinskih proračunov, 
ampak bo OKP Rogaška Slatina sredstva za servisiranje dolga zagotovilo iz neproračunskih 
sredstev, in sicer iz naslova amortizacije.  
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G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o podaji soglasja za najetje dveh kreditov za 
nakup dveh novih specialnih komunalnih vozil – smetarskih vozil, ki ju bo najelo podjetje 
OKP Rogaška Slatina d.o.o., v višini 34.000,00 EUR, pod pogojem, da javno podjetje 
zagotovi sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih 
sredstev podjetja) in da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoli in v nobenem primeru 
bremenile občinskega proračuna. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec izdaja soglasje za najetje dveh kreditov za nakup dveh 
novih specialnih komunalnih vozil – smetarskih vozil, ki ju bo najelo podjetje OKP 
Rogaška Slatina d.o.o., v višini 34.000,00 EUR, pod pogojem, da javno podjetje 
zagotovi sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih 
sredstev podjetja) in da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoli in v nobenem primeru 
bremenile občinskega proračuna. 
 

8. SOGLASJE USTANOVITELJA K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA 
DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 
G. Mikolič je uvodoma podal nekaj informacij glede vseh dosedanjih aktivnosti, ki so se 
odvijale v zvezi z imenovanjem direktorja ZD Šmarje pri Jelšah. Izpostavil je dejstvo, da so 
bili dosedanji razpisi za izbiro direktorja neuspešni, zaradi česar je ZD Šmarje pri Jelšah, ki 
ga trenutno vodi v. d. direktorja, ţe kar precej časa brez direktorja. Cilj vseh občin 
soustanoviteljic javnega zavoda je, da se direktorja čimprej imenuje.   
 
G. Mikolič je dobrodošlico zaţelel prisotnemu mag. Antonu Zidarju, kandidatu za direktorja   
ZD Šmarje pri Jelšah, ter mu predal besedo. Mag. Anton Zidar je v nadaljevanju predstavil 
svoj program oz. vizijo vodenja ZD Šmarje pri Jelšah.  
 
G. Mikolič je povedal, da sta soglasje k imenovanju mag. Antona Zidarja za direktorja ZD 
Šmarje pri Jelšah podali ţe občini Bistrica ob Sotli ter Šmarje pri Jelšah.  
 
Nato je g. Mikolič odprl razpravo, v katero se je vključil g. Viktor Boţak, ki je izrazil 
prepričanje, da je prisotni kandidat pred prijavo na to odgovorno ter zahtevno delovno mesto 
dodobra razmislil o izzivu, ki ga čaka. G. Boţak je poudaril, da sposobnost ter strokovnost 
mag. Zidarja zanj nista sporni, glede na to, da pozna njegovo profesionalno pot in ve, da je 
ţe doslej uspešno opravljal zahtevna in odgovorna dela. Izrazil je prepričanje, da bo dobil 
soglasje od vseh občin, zato je mag. Zidarju zaţelel uspešno opravljanje direktorske funkcije 
ter dobro sodelovanje z vsemi deleţniki, kot tudi, da jim bo v zavodu uspelo ohraniti mlad 
delovni kader.  
 
G. Mikolič se je mag. Antonu Zidarju zahvalil za predstavitev, slednji pa je, preden je odšel s 
seje, članom občinskega sveta zaţelel uspešno nadaljnje delo.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju mag. Antona 
Zidarja za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2022 - 
2026. (V času glasovanja je bilo v dvorani prisotnih 9 članov občinskega sveta.) S 7 glasovi 
ZA je bil sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju mag. Antona Zidarja za 
direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2022 - 2026. 
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9. POBUDE IN VPRAŠANJA 
10. RAZNO  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je povedala, da smo v letošnjem letu izvedeli 
za hudo bolezen učenke VIZ OŠ Rogatec, v zvezi s čemer je zavod na svoji spletni strani 
objavil povabilo za finančno pomoč pri zdravljenju učenke. Na občinski upravi smo mnenja, 
da je prav, da mladi občanki pomaga tudi Občina Rogatec, zato se predlaga, da se ji za 
pomoč pri zdravljenju namenijo finančna sredstva v višini 1.000,00 evrov. Sredstva iz 
Proračuna Občine Rogatec za leto 2021 bi se zagotovila na proračunski postavki 442030 
Socialno varstvo materialno ogroţenih, na podkontu 4119 99 Drugi transferi posameznikom 
in gospodinjstvom, in se nakazala na posebni račun, ki ga je na predlog VIZ OŠ Rogatec 
odprl Rdeči kriţ Slovenije – Območno zdruţenje Šmarje pri Jelšah. Ga. Tepeš je povedala, 
da je predlog v tej vsebini obravnaval ter potrdil tudi Odbor za negospodarstvo ter javne 
sluţbe druţbenih dejavnosti, ki predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec sprejem 
predmetnega predloga.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se iz Proračuna Občine Rogatec za leto 
2021 nameni za pomoč pri zdravljenju obolele osnovnošolke sredstva v višini 1.000,00 
evrov. Sredstva se nakaţejo na posebni račun, ki ga je na predlog VIZ OŠ Rogatec odprl 
Rdeči kriţ Slovenije – Območno zdruţenje Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje 
pri Jelšah (TRR: SI56 6100 0001 6073 732, Sklic: SI00 160921, BIC banke: HDELSI22, 
Koda namena: CHAR s pripisom »pomoč ob bolezni«). Z 9 glasovi ZA je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP 
Iz Proračuna Občine Rogatec za leto 2021 se nameni za pomoč pri zdravljenju obolele 
osnovnošolke Ţane Podhraški sredstva v višini 1.000,00 evrov. Sredstva se nakaţejo 
na posebni račun, ki ga je na predlog VIZ OŠ Rogatec odprl Rdeči kriţ Slovenije – 
Območno zdruţenje Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah: 
TRR: SI56 6100 0001 6073 732 
Sklic: SI00 160921 
BIC banke: HDELSI22 
Koda namena: CHAR s pripisom »pomoč ob bolezni«. 
 
G. Mikolič je članice in člane občinskega sveta seznanil z informacijo, da se bo zdravnica, 
ga. Anica Lončar, s 1.10.2022 upokojila, zaradi česar bo potrebno v naslednjem letu sprejeti 
odločitev, ali se bo ta storitev v prihodnje izvajala ponovno preko koncesionarja ali pa v 
okviru ZD Šmarje pri Jelšah.  
 
G. Izidor Kitak je najprej izrazil zadovoljstvo in čestital ţupanu in občinski upravi za tako 
finančno visoki proračun, ki bo omogočil realizacijo številnih projektov. Zanimalo ga je, ali se  
dogajajo kakšne aktivnosti v zvezi s cesto Rogatec – Ţetale, ki je nevarna za občane, ter ali 
je kaj novega glede izgradnje optike na našem območju. Izrazil je nestrinjanje glede 
razmišljanja g. Ferčeca o ukinitvi izvajanja pouka v podruţniški šoli Donačka Gora. Poudaril 
je, da ima to, da podruţniška šola v Donački Gori obstaja in da se v njej izvaja pouk, za 
domačine ogromen pomen. Glede na dejstvo, da ministrstvo, kljub bliţini centralne šole, 
izvajanju pouka na tej lokaciji ne nasprotuje, pa bi bilo tudi popolnoma nelogično, da bi, z 
namenom zmanjševanja stroškov, pouk ukinili mi sami. Opozoril je tudi, da starši, kljub temu, 
da je občina pri PŠ Donačka Gora zagotovila parkirišča, zjutraj oz. ob prihodu po svoje 
otroke še vedno parkirajo na cestišču pred šolo in s tem ogroţajo svojo ter varnost drugih. 
Apeliral je, da se starše ustrezno opozori. G. Kitak je opozoril tudi na dejstvo, da kmetovalci 
ob opravljanju del s kmetijskimi stroji na njivah velikokrat na cestišča cest nanašajo zemljo, 
katere za sabo ne očistijo, opozoril pa je tudi na problematiko, ko se ponekod orje preblizu 
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roba cestišč, ter na primere, ko je marsikje ţiva meja zasajena preblizu ceste, kar povzroča 
nepreglednost in s tem nevarnost v prometu, o čemer je bilo na sejah občinskega sveta ţe 
večkrat govora. Menil je, da bi bilo dobro, če bi se ta problematika v prihodnje uredila. Ob 
koncu je g. Kitak podal še pobudo, da bi se v najkrajšem moţnem času konkretneje pristopilo 
k ureditvi ceste do Rudijevega doma v smislu razširitve cestišča ter zagotovitve ustreznih 
parkirnih mest, potrebo po ureditvi navedene cestne infrastrukture pa je podkrepil z 
informacijo, da so se pojavili določeni investitorji, ki bi ţeleli vlagati na tem območju. 
 
G. Mikolič je povedal, da je projekt ureditve ceste Rogatec - Ţetale vsekakor aktualen, kajti 
izvajajo se določene aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije. Glede optike je dejal, da se 
bomo poskušali čim prej sestati z akterji, ki so pristojni za ta projekt, ter da bomo nadaljevali  
z aktivnostmi, ki smo si jih zastavili na zadnjem sestanku. Glede nepravilnega parkiranja pri 
PŠ Donačka Gora je g. Mikolič menil, da bi bilo prav, da tudi učitelji opozorijo starše, naj 
parkirajo na parkirnih mestih, ne pa na cestišču ob šolskem objektu. Glede problematike 
nanosa zemeljskega materiala na cestišča in raznih zasaditev v območje cestnega sveta, je 
g. Mikolič dejal, da se bomo v prihodnje potrudili, da bodo inšpekcijske sluţbe 
medobčinskega inšpektorata v zvezi s tem pravočasno in bolj dosledno ukrepale. G. Mikolič 
je poudaril, da je celostna ureditev območja Donačke gore prav gotovo eden od pomembnih 
projektov občine v prihodnje, predvsem z vidika promoviranja in trţenja turističnih produktov 
tega območja, primerno urejena cestna povezava ter ustrezna parkirišča pa so gotovo pogoj 
za uresničitev zastavljenih ciljev, zato bo najprej potrebno ustrezno urediti prav to 
infrastrukturo.  
 
Ga. Mojca Šmit se je strinjala z vsebino razprave g. Izidorja Kitaka. Tudi sama je pohvalila 
delo ţupana in sodelavcev glede priprave vsebine rebalansa proračuna, ob tem pa poudarila 
tudi pomembnost dejstva, da je sedanja vlada prisluhnila potrebam slovenski občin, s čimer  
nam je omogočeno laţje udejanjanje planiranih projektov v prihodnje. Glede na to, da se 
bliţa Dan samostojnosti in enotnosti, je poudarila pomen domoljubja, z ţeljo, da bi praznik s 
ponosom obeleţili, hkrati pa se je zahvalila vsem, ki so se v sklopu priprave na praznovanje 
tega praznika udeleţili pohoda na Donačko goro. 
 
G. Mikolič je podal informacijo v zvezi z urejanjem gozdne ceste na Cerije v dolţini 470 m. 
Povedal je, da se nam je uspelo s Slovenskimi drţavnimi gozdovi (SIDG) dogovoriti, da so 
zagotovili finančna sredstva v višini 56.000,00 EUR za asfaltiranje tega strmega dela odseka, 
občina pa bo kot sofinancerski deleţ poplačala DDV v višini pribl. 12.000,00 EUR. S tem 
bodo domačinom tega območja omogočeni boljši pogoji za voţnjo po navedeni cesti. Ob 
koncu je g. Mikolič podal tudi informacijo o investicijah, ki so bile izvedene s finančnimi viri, ki 
smo jih obmejne občine pridobile iz naslova t. i. varovanja schengenske meje.      
Ob koncu se je g. Mikolič vsem članicam in članom občinskega sveta zahvalil za vse 
dosedanje dobre odločitve, posledice katerih se kaţejo tako v ţe izvedenih, kot tudi v 
prihodnjih projektih oz. nalogah, hkrati pa je vsem prisotnim, kot tudi njihovim najbliţjim, 
zaţelel lepe prihajajoče praznike ter vse dobro v novem letu.  
 
Seja je bila končana ob 19.26 uri.  
 
Številka: 032-0002/2022-15 
Datum: 10.2.2022 
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