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OBČINA ROGATEC                                                                                                 PREDLOG 

Občinski svet 

 

Z A P I S N I K 

 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v sredo, 13. aprila 2022,  

ob 17. uri, v sejni sobi Občine 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, župan  
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave 
Agata Tepeš, višja svetovalka I 
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I  
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Vlado Pušaver, predsednik Sveta KS Donačka Gora 
Joţe Strniša, predstavnik 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. Viljem Prevolšek, g. Andrej Turk ter g. Viktor Boţak, ki 
je sporočil, da bo nekoliko zamudil. G. Mikolič je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.  
 
G. Mikolič je nato dal v obravnavo predlog dnevnega reda 16. 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 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

SKLEP  

Sprejme se naslednji DNEVNI RED 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
13.4.2022: 
1. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 

dne 10.2.2022  
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021, 1. in 2. 

obravnava  
4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2021  
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluţbe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma druţinske medicine v Občini 
Rogatec, 1. obravnava  

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Rogatec, 1. in 2. obravnava  

7. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na domu« za leto 2022  
8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec  
9. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška 

Slatina  
10. Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2021  
11. Pobude in vprašanja 
12. Razno 
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1. ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 
10.2.2022  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 10. 2. 2022, h kateremu člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.  
 
G. Mikolič je dal predlog zapisnika na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejme se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022. 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ROGATEC, Z DNE 10.2.2022  

 
G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 10. 2. 2022, h kateremu člani občinskega sveta niso izrazili 
pripomb.  
 
G. Mikolič je dal poročilo o realizaciji sklepov na glasovanje. Z 9 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji 

SKLEP 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022. 
 

3. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 
2021, 1. IN 2. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je pojasnil, da predloţen zaključni račun prikazuje porabo finančnih sredstev z 
indeksom glede na plan, ki smo ga načrtovali v proračunu. Pomembno je, da zaključni račun 
bistveno ne odstopa od veljavnega proračuna za leto 2021. Poraba je torej prikazana po 
posameznih postavkah, prav tako zaključni račun vsebuje obrazloţitve za posamezne postavke. 
G. Mikolič je omenil, da smo v rebalansu proračuna, ki je bil sprejet v decembru 2021, planirali 
tudi ostanek sredstev, ki pa je bil ob zaključku leta za cca 40.000,00 € večji, in ga bomo 
upoštevali pri naslednjem popravku proračuna. V nadaljevanju je g. Mikolič navedel 
najpomembnejše investicije, ki smo jih izvedli v letu 2021, in sicer: izgradnjo prizidka h 
gasilskemu domu Rogatec, izgradnjo kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v Kocenovi ter 
Lerchingerjevi ulici, ureditev cest in javne razsvetljave iz postavke vzdrţevanja cest in finančnih 
virov za varovanje šengenske meje, sanacijo ruševin starega gradu itd… Najpomembnejša med 
njimi pa je gotovo izgradnja vrtca pri osnovni šoli Rogatec, ki se nadaljuje tudi v letošnjem letu, je 
zaključil g. Mikolič.           
 
(Ob 17.15 uri je na sejo prispel g. Viktor Božak.) 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 
2021 obravnava po hitrem postopku. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec obravnava Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za 
leto 2021 po hitrem postopku. 
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G. Mikolič je dal na glasovanje Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021. Z 10 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 
2021. 
 

4. LETNO POROČILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC ZA 
LETO 2021  

 
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 2021.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov 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 2021. 
 

5. PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŢBE 
V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA 
DRUŢINSKE MEDICINE V OBČINI ROGATEC, 1. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je uvodoma povedal, da je potrebno pred razpisom koncesije izvesti številne 
aktivnosti, ki so predpogoj za izvedbo razpisa. Eden od teh je tudi sprejem odloka o podelitvi 
koncesije, za pripravo vsebine katerega je bilo potrebno predhodno pridobiti soglasje javnega 
zavoda ZD Šmarje pri Jelšah. Pred sprejemom le-tega pa je potrebno pridobiti še soglasje 
Ministrstva za zdravje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). 
Soglasje Ministrstva za zdravje smo prejeli, medtem ko moramo za izdajo soglasja ZZZS 
razjasniti še določene zadeve. Prav je, da imamo kljub temu danes to obravnavo, da lahko po 
prejemu soglasja ZZZS skličemo bodisi dopisno bodisi izredno sejo. 

Ga. Maja Kampoš Čuček je v nadaljevanju izpostavila, da mora biti v skladu z Zakonom o 
zdravstveni dejavnosti razpisana nova koncesija, omenjeni zakon pa, da točno določa faze tega 
postopka. Kot je povedal ţe g. Mikolič mora biti s strani Občinskega sveta Občine Rogatec 
sprejet ustrezen koncesijski akt – odlok o podelitvi koncesije. Za pripravo slednjega je bilo 
potrebno pridobiti pisno izjavo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, da predmetne 
zdravstvene storitve ne more izvajati. Občina je morala nato zaprositi za soglasje Ministrstvo za 
zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Soglasje ministrstva smo prejeli, ZZZS 
pa je ţelel pojasnilo, kaj bo z otroško šolskim dispanzerjem, se pravi s preventivo predšolskih 
otrok in šolarjev. Gre za program v obsegu 0,05 tima, ki ga izvaja ga. Anica Lončar, dr. med., 
spec. spl. med., po njeni upokojitvi pa bi ga moral izvajati pediater. Teţava se pojavi v tem, da v 
okviru splošne ambulante zdravnik specialist splošne medicine te dejavnosti ne more izvajati, ker 
nima ustrezne izobrazbe oz. licence. S strani Ministrstva za zdravje nam je bilo priporočeno, da 
vztrajamo, da se ta program prenese na pediatrijo, v okvir javnega zavoda. Tako imajo to urejeno 
tudi Občina Kozje in Občina Bistrica ob Sotli, kjer je pediatrinja prevzela ta preventivni program – 
sistematske preglede. Z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah konsenza glede tega dela še 
nismo uspeli doseči, saj so zavzeli stališče, da, zaradi kadrovske podhranjenosti, programa ne 
morejo prevzeti. V prihodnjih dneh se bomo poskusili z njimi dogovoriti, da bi se ta minimalni 
obseg otroško šolskega dispanzerja – preventiva vendarle prevzel z njihove strani in se izvajal v 
Rogatcu. Takoj, ko razrešimo to vprašanje, ZZZS posredujemo dopolnitev vloge in skličemo sejo 
Občinskega sveta. Kar se obsega programa splošne oziroma druţinske medicine tiče pa lahko 
razpis pripravimo deleţno, se pravi, da nekdo prevzame bodisi 1,15 tima bodisi 1,00 tima, v 
kolikor interesa za 1,15 tima ne bi bilo. S tem bi sicer izgubili 0,15 programa na območju Občine 
Rogatec, a to na vsebino odloka ne vpliva. 

G. Mikolič je na koncu povzel, da ni teţava glede podelitve same koncesije, pač pa v kakšnem 
obsegu se bo razpisala. V kolikor bo potrebno razpisati še ta program otroško šolskega 
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dispanzerja - preventiva, se bo zgodilo, da ne bomo dobili zdravnika, ki bi izpolnjeval ta dodaten 
pogoj, zato bi bilo najbolj pametno, da bi se ta program v bodoče izvajal v sklopu javnega zavoda.  

G. Mikolič je odprl razpravo. 

Ga. Mojca Šmit je omenila, da je po njenih informacijah Anica Lončar, dr. med., pripravljena 
določen čas pomagati pri izvajanju pediatrije, koncesije pa ni pripravljena podaljšati.    
 
G. Fredi Ferčec je izrazil mnenje, da je pred nami zelo pomembna naloga, in da se mora 
občinska uprava maksimalno potruditi, da se do planiranega termina zagotovi nadomestni 
koncesionar. Izrazil je zaskrbljenost zaradi vsesplošnega slabega vzdušja oz. stanja v zdravstvu, 
še posebej pa ga skrbi, da ne bi občani na koncu ostali brez enega zdravnika. Prav tako je g. 
Ferčec omenil (po njegovem mnenju nepotrebno) masovno prestavljanje pacientov od Anice  
Lončar, dr. med., k Diani Kostić, dr. med., kot posledico širjenja neverodostojnih informacij med 
občani.  
 
Ga. Brigita Vodušek je ţelela izvedeti konkretne informacije. Zanimalo jo je, kaj pomeni 1,15 tima, 
koliko zdravnikov nam, glede na število prebivalcev, pripada, zakaj ne razpišemo dveh koncesij, 
glede na to, da bi tudi Diana Kostić, dr. med., ţelela imeti koncesijo, ter ali se lahko kandidat za 
koncesijo prijavi s podizvajalcem.   
 
G. Mikolič je v nadaljevanju pojasnil zadeve, o katerih se je pogovarjal z direktorjem ZD Šmarje, 
kot tudi, kako so potekale zadeve v ZP Rogatec v času sluţbovanja Anice Lončar, dr. med., ki je 
dejavnosti, ki so bile na voljo pacientom, vseskozi dopolnjevala in širila (med ostalim tudi 
pediatrijo), do stanja, kot je danes. G. Mikolič je navedel nekatera dejstva v zvezi s podeljevanjem 
koncesije, ob koncu pa poudaril, da je naloga občinske uprave potrebne aktivnosti peljati oz. 
izvesti pravilno, oz. v skladu z zakonom, ter čim hitreje, kar se tudi trudimo. 

Ga. Kampoš Čuček je pojasnila, da smo ZZZS ob podaji vloge za soglasje ţe opozorili, da bo 
občinski svet odločal o tem, ali bomo razpisali 1,00 ali 1,15 tima. Potrebe po večjem obsegu od 
1,00 tima zaenkrat na območju Občine Rogatec ni videti, pa vendar je škoda pustiti program, v 
kolikor bi ga nekdo bil pripravljen prevzeti. Za en tim je določeno doseganje 1895 glavarinskih 
količnikov, število opredeljenih pa je odvisno od starosti posameznih pacientov in je lahko 
različno, npr. na dan 31.3.2022 ima Anica Lončar, dr. med., opredeljenih 1625 in s tem doseţenih 
2217 glavarinskih količnikov, Diana Kostić, dr. med., pa 1262 opredeljenih in 1540 glavarinskih 
količnikov. Zdravniki lahko sprejemajo paciente nad določeno mejo 1895 glavarinskih količnikov, 
vendar je odločitev povsem njihova. Kar se tiče izvajanja koncesije »s podizvajalcem« je slednje 
moţno s pogodbenim zdravnikom. 

G. Fredi Ferčec je predlagal, da bi mogoče uvodoma razpisali koncesijo v obsegu 1,00 in ne 1,15 
tima in če se kasneje pojavi potreba, razširimo. 

Ga. Kampoš Čuček je pojasnila, da Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ne more in ni sposoben 
prevzeti tega 0,15 tima, ZZZS pa od nas zahteva, da mu sporočimo, kdo ga bo izvajal, v kolikor 
bomo razpisali koncesijo v obsegu 1,00 tima, tako da bi prvotno morali razpisati program splošne 
oziroma druţinske medicine v obsegu 1,15 tima. Lahko pa koncesijo razpišemo na način, da se 
le-ta podeli v deleţih, se pravi prijavitelju tudi za manj kot 1,15 tima. Je pa dejstvo, da v kolikor ga 
v tem dodatnem obsegu ne bomo razpisali, ga v prihodnje najbrţ ne bomo mogli več dobiti.         

G. Mikolič je dal predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluţbe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma druţinske medicine 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 podelitvi koncesije za opravljanje javne 
sluţbe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma druţinske medicine 
v Občini Rogatec v 1. obravnavi. 
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6. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 
JAVNIH CEST V OBČINI ROGATEC, 1. IN 2. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Slavku Pavloviču, predsedniku Odbora za komunalo, gospodarske 
javne sluţbe in varstvo okolja, ki je povedal, da je odbor na svoji seji obravnaval predlog Odloka o 
spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec. V nadaljevanju je 
pojasnil razloge za pripravo predlagane spremembe predmetnega odloka, na podlagi katere bi se 
dokategorizirali cesta 858380 (Kriţanec) in cesta 858460 (Lipeki). Dejstvo je namreč, da občina 
navedene odseke, kljub temu, da niso kategorizirani, vzdrţuje oz. pozimi tudi pluţi. Ker smo se 
dogovorili glede prenosa lastništva zemljišča oz. ceste na občino, se bo kategorizacija lahko 
izvedla, s tem pa se nam bo za povečano dolţino kategoriziranih cest zvišal tudi faktor za 
finančna sredstva primerne porabe iz naslova dolţin lokalnih cest. G. Pavlovič je dejal, da Odbor 
za komunalo, gospodarske javne sluţbe in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Rogatec, da Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec v 
predloţeni vsebini sprejme.    
G. Pavlovič je povedal tudi, da je odbor pod točko razno v zvezi s problematiko plakatiranja podal 
predlog, da bi se odlok, ki določa pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini 
Rogatec, spremenil tako, da bi bila sprejemljiva dimenzija plakata B2, ter da bi se zagotovila 
povsem nova plakatna mesta v vseh treh krajevnih skupnostih, v velikosti za 20 plakatov, 
dimenzije B2.  
 
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 Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Rogatec obravnava po skrajšanem postopku. Z 10 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Rogatec po skrajšanem postopku. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. 
 

7. PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŢINI NA DOMU« 
ZA LETO 2022  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Agati Tepeš, ki je pojasnila, da je Odbor za negospodarstvo ter 
javne sluţbe druţbenih dejavnosti na svoji 10. seji, dne 11.4.2022, obravnaval predlog cene 
socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na domu« za leto 2022, ki jo za naše občane izvaja 
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. V nadaljevanju je ga. Tepeš podala obrazloţitev. Pojasnila 
je, da se cena storitve v tem s korona ukrepi zaznamovanem času ni spreminjala in je bila 
določena v višini 18,28 € na efektivno uro (v nedeljo in nočnem času 23,13 € ter na dan 
drţavnega praznika ali dela prostega dneva 25,04 €). Občina je dolţna stroške storitve 
subvencionirati najmanj v višini 50 % skupaj s celotnimi stroški strokovne priprave v zvezi s 
sklenitvijo dogovora, vendar občina ţe vrsto let ceno še dodatno subvencionira, tako da do sedaj 
veljavna cena za uporabnika znaša 5,84 € ob delavnikih, 9,14 € ob nedeljah in v nočnem času ter 
9,80 € na efektivno uro ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih. Subvencija občine pa znaša 
12,44 €, 13,99 € ter 15,24 € na efektivno uro ter še 500 € mesečno za pokrivanje stroškov 
prevoza izvajalk zaradi specifičnosti terena. Zaradi višjih stroškov dela oziroma izhodiščnih 
postavk za izračun plač kot tudi materialnih stroškov je ceno storitve potrebno uskladiti oziroma 
povišati. Tako je strokovna sluţba Doma upokojencev pripravila in posredovala v soglasje 
Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč druţini na domu za leto 2022.  
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Ga. Tepeš je povedala, da predlagana nova cena ob delavnikih znaša 20,59 € na efektivno uro 
(22,66 € ekonomska cena minus 2,07 € subvencija drţave), za opravljeno uro v nedeljo ali v 
nočnem času je predlagana cena v višini 24,94 € (28,04 € ekonomska cena minus 3,10 € 
subvencija drţave) in pa na dan drţavnega praznika ali dela prostega dneva 26,94 € (30,38 € 
ekonomska cena minus 3,44 € subvencija drţave). Zaradi specifičnosti terena naj bi občina še 
naprej dodatno zagotavljala 500 € mesečno za pokrivanje stroškov prevoza izvajalk. Predlagamo, 
da se breme povišanja cene ob delavnikih porazdeli med uporabnike in občino tako, da uporabnik 
plača 30 odstotkov (6,18 €) nove predlagane cene po odbitku subvencije drţave (20,59 €) in 
občina 70 odstotkov (14,41 €), pri novih cenah storitev v nedeljo ali v nočnem času ter ob 
praznikih ali dela prostih dnevih pa predlagamo, da za uporabnike ostanejo prispevki enaki kot 
doslej (9,14 € v nedeljo in 9,80 € na drţavni praznik ali dela prost dan).  
Ga. Tepeš je povedala, da sta gradivu za sejo priloţeni tudi preglednici, iz katerih sta razvidni: 
višina in struktura cene socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Rogatec (ob 
delavnikih) od maja 2009 do sedaj ter dodatne subvencije občine za pokrivanje cen ob delavnikih, 
nedeljah ali v nočnem času ter praznika ali dela prostega dne.  
Ga. Tepeš je zaključila, da se je Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti s 
predlogom strinjal ter predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da predlagan sklep o 
soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na domu« sprejme.  
 
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo in javne 
sluţbe druţbenih dejavnosti, ki je dodala le, da se je cena za uporabnika v desetih letih povišala 
za 3 €.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na 
domu« na glasovanje. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na domu« 

 
I. 

Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na 
domu«, ki jo je predlagal Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in v višini: 

- ob delavnikih: 22,66 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v 
višini 2,07 EUR), 

- ob nedeljah in v nočnem času: 28,04 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz 
proračuna RS v višini 3,10 EUR), 

- ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih: 30,38 EUR na efektivno uro (vključno 
s subvencijo iz proračuna RS v višini 3,44 EUR). 
 

II. 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu 
subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 14,41 EUR na efektivno uro ob 
delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 15,80 EUR na efektivno uro ter na drţavni 
praznik ali dela prost dan 17,14 EUR na efektivno uro. 
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 6,18 EUR na efektivno uro, v 
nedeljo ali v nočnem času 9,14 EUR na efektivno uro ter na drţavni praznik ali dela prost 
dan 9,80 EUR na efektivno uro. 

 
III. 

Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 500 EUR 
mesečno. 
 

IV. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »Pomoč druţini na domu«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
77/19, dne 20.12.2019.  
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V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 01.05.2022. 
 

8. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA ZA KULTURO, 
TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC  

 

9. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJEV V SVET ZAVODA LJUDSKA 
UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA  

 

10. REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH 
ZAVODOV ZA LETO 2021  

 
G. Mikolič je besedo predal g. Viktorju Boţaku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki je povedal, da je komisija na svoji 10. redni seji, dne 12.4.2022, 
obravnavala: predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec, predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljev v Svet 
zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina ter redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev 
javnih zavodov za leto 2021, ki jih bo občinski svet obravnaval pri naslednjih treh točkah 
dnevnega reda današnje seje. G. Boţak je povedal, da so člani komisije podane predloge proučili 
ter pripravili predloge za obravnavno na občinskem svetu.  
V nadaljevanju je g. Boţak podal predloge Komisije k vsem trem navedenim točkam. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da se:  
- v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot predstavnici Občine Rogatec, za 
mandatno obdobje 2022 – 2027, imenuje Brigito Vodušek in Majo Šturbej, 
- v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, kot predstavnika Občin Bistrica ob Sotli, 
Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2022 – 2026, imenuje 
Bogomirja Marčinkovića, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice VIZ OŠ Rogatec, 
Alenke Virant, za leto 2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec dne 25.2.2022, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice VIZ III. OŠ 
Rogaška Slatina, Apolonije Kunštek, za leto 2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda VIZ III. 
OŠ Rogaška Slatina dne 8.3.2022, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Glasbene šole 
Rogaška Slatina, Tatjane Šolman, za leto 2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Glasbena 
šola Rogaška Slatina dne 24.2.2022, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze 
Rogaška Slatina, mag. Lidije Sovinc, za leto 2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Ljudska 
univerza Rogaška Slatina dne 9.3.2022, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Knjiţnice Rogaška 
Slatina, mag. Nataše Koraţija, za leto 2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Knjiţnica 
Rogaška Slatina dne 24.2.2022, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Razvojne agencije 
Sotla, Bojane Ţaberl, za leto 2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Razvojna agencija Sotla 
dne 28.2.2022, 
- poda soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost: 

- direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, Jasne Ţerak, za obdobje 1.1.2021 do 31.5.2021,  
- pomočnice direktorice ZD Šmarje pri Jelšah za področje zdravstvene nege in v. d.  

direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, mag. Natalije Klun, za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021 
in 

- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Lee Romih, za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021, v 
višini, kot jo je določil Svet zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, dne 24.3.2022,  

- javnemu usluţbencu Viliju Bukšku, zaposlenemu na delovnem mestu direktorja Zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, šifra delovnega mesta: B017835, za leto 2021 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, 50/17 in 111/21) znaša 70 %,  
ter da 
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- direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Viliju Bukšku, za leto 2021, pripada del 
plače za redno delovno uspešnost, v višini 5% skupne mase njegove osnovne plače v 
navedenem obdobju, kar znaša 1.631,90 EUR bruto. 
 
(V izogib nasprotju interesov je g. Vili Bukšek pred razpravo odšel iz dvorane.) 
 
G. Mikolič je odprl razpravo k vsem trem točkam dnevnega reda, h katerim je bila podana 
obrazloţitev. V razpravo se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.   
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec, kot predstavnici Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2022 – 2027, imenuje Brigito 
Vodušek in Majo Šturbej. Z 10 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot 
predstavnici Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2022 – 2027, imenuje Brigito Vodušek 
in Majo Šturbej. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška 
Slatina, kot predstavnika Občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, 
za mandatno obdobje 2022 – 2026, imenuje Bogomirja Marčinkovića. Z 10 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, kot 
predstavnika Občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, za 
mandatno obdobje 2022 – 2026, imenuje Bogomirja Marčinkovića. 
 
G. Mikolič je predlagal, da se o predlaganih rednih delovnih uspešnostih direktorjev in ravnateljev 
javnih zavodov za leto 2021 (razen obeh predlogov sklepov v zvezi z direktorjem Zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec) glasuje v paketu, s čimer so se člani občinskega sveta strinjali.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predloge sklepov o rednih delovnih uspešnostih direktorjev in 
ravnateljev javnih zavodov za leto 2021. Z 10 glasovi ZA so bili soglasno 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 leto 2021, v višini, kot jo je 
določil Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec dne 25.2.2022. 

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost ravnateljice VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Apolonije Kunštek, za leto 2021, v višini 
kot jo je določil Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina dne 8.3.2022. 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost ravnateljice Glasbene šole Rogaška Slatina, Tatjane Šolman, za leto 2021, v 
višini, kot jo je določil Svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina dne 24.2.2022. 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Lidije Sovinc, za leto 2021, 
v višini, kot jo je določil Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina dne 9.3.2022. 
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SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorice Knjiţnice Rogaška Slatina, mag. Nataše Koraţija, za leto 2021, v 
višini, kot jo je določil Svet zavoda Knjiţnica Rogaška Slatina dne 24.2.2022. 

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorice Razvojne agencije Sotla, Bojane Ţaberl, za leto 2021, v višini, kot jo 
je določil Svet zavoda Razvojna agencija Sotla dne 28.2.2022. 

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost: 

- direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, Jasne Ţerak, za obdobje 1.1.2021 do 31.5.2021,  
- pomočnice direktorice ZD Šmarje pri Jelšah za področje zdravstvene nege in v.d.  

direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, mag. Natalije Klun, za obdobje 1.1.2021 do 
31.12.2021 in 

- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Lee Romih, za obdobje 1.1.2021 do 
31.12.2021, v višini, kot jo je določil Svet zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, dne 
24.3.2022. 

 
(V izogib nasprotju interesov je g. Vili Bukšek pred glasovanjem o obeh naslednjih predlogih 
sklepov odšel iz dvorane.) 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se javnemu usluţbencu Viliju Bukšku, 
zaposlenemu na delovnem mestu direktorja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, šifra 
delovnega mesta: B017835, za leto 2021 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, 50/17 in 111/21) znaša 70 
%. Z 9 glasovi ZA (g. Vili Bukšek v času glasovanja ni bil prisoten) je bil soglasno sprejet 
naslednji  
 

SKLEP 
Javnemu usluţbencu Viliju Bukšku, zaposlenemu na delovnem mestu direktorja Zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, šifra delovnega mesta: B017835, se za leto 2021 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, 50/17 in 111/21) znaša 70 %. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec, Viliju Bukšku, za leto 2021, pripada del plače za redno delovno uspešnost, v višini 5% 
skupne mase njegove osnovne plače v navedenem obdobju, kar znaša 1.631,90 EUR bruto. Z 9 
glasovi ZA (g. Vili Bukšek v času glasovanja ni bil prisoten) je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
Direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Viliju Bukšku, za leto 2021, 
pripada del plače za redno delovno uspešnost, v višini 5% skupne mase njegove osnovne 
plače v navedenem obdobju, kar znaša 1.631,90 EUR bruto. 
 

11. POBUDE IN VPRAŠANJA 
12. RAZNO  

 
Ga. Mojca Šmit je člane občinskega sveta seznanila s predlogom, ki ga je podala na seji Odbora 
za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti, in sicer, da bi se VIZ OŠ Rogatec 
preimenovala v OŠ Joţeta Šmita Rogatec. Ga. Šmit je v nadaljevanju podala podrobno 
obrazloţitev predloga, celotna utemeljitev pa je navedena v zapisniku 10. seje Odbora za 
negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti. Odbor, ki se je s predlogom strinjal, 
predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da sprejme sklep, da se glede predloga 
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preimenovanja VIZ Osnovna šola Rogatec v Osnovno šolo Joţeta Šmita Rogatec opravi javna 
razprava v trajanju 60 dni. Ga. Mojca Šmit je predstavila tudi predlog odbora, da se ob rojstvu 
vsakega novega občana staršem podari sadiko medovitega drevesa, s čimer bi se, na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije, tudi v občini Rogatec pridruţili akciji »Dan sajenja medovitih rastlin« 
ali »Posadi avtohtono drevo«. Čebelarska zveza Slovenije si namreč prizadeva, da bi se zasadilo 
kar največ avtohtonih rastlin, po moţnosti medovitih. Ga. Šmit je v nadaljevanju podrobno 
predstavila predlog poteka podaritve sadik. Ga. Šmit je člane sveta seznanila tudi s predlogom 
odbora za povišanje enkratne denarne nagrade Občine Rogatec ob rojstvu otroka, v zvezi s 
čemer odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se pripravijo spremembe in 
dopolnitve oz. novi Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec v skladu 
s podanimi predlogi odbora. Ga. Šmit je podala tudi informacijo glede izobraţevanja prvih 
posredovalcev. 
 
G. Mikolič je v zvezi s podanim predlogom o preimenovanju VIZ OŠ Rogatec v OŠ Joţeta Šmita 
Rogatec dejal, da s predlogom predhodno ni bil seznanjen, je pa poudaril, da je potrebno 
postopek, v kolikor bo do njega prišlo, izvesti v skladu z mnenjem širše javnosti. Nato je v zvezi s 
predmetno zadevo odprl razpravo. 
 
V razpravo so se najprej vključili g. Izidor Kitak, ga. Irena Kitak ter g. Viktor Boţak, ki so se s 
podanim predlogom strinjali ter so o njem izrazili pozitivno mišljenje. Menili so, da si naš rojak 
Joţe Šmit, eden vidnejših literarnih ustvarjalcev, ki je bil hkrati tudi velik človek, modrec, ter 
prepoznavna osebnost, to zasluţi, tako da je po njihovem mnenju podani predlog povsem na 
mestu in je dozorel, da preide v izvedbo.  
G. Fredi Ferčec je dejal, da načeloma ni proti podanemu predlogu, vendar je menil, da smo se 
Joţetu Šmitu poklonili ţe s tem, ko smo ga imenovali za prvega častnega občana Občine 
Rogatec. Samo preimenovanje zavoda se mu ne zdi tako enostavno, saj bi bilo po njegovem 
mnenju potrebno o tem vprašati vse občane (npr. izvesti referendum), prav tako pa bi to za sabo 
potegnilo številne dodatne postopke za VIZ OŠ Rogatec, kar bi imelo tudi določene finančne 
posledice. Se je pa g. Ferčec strinjal, da bi morali v VIZ OŠ Rogatec dati večji poudarek grajenju 
prepoznavnosti Joţeta Šmita.  
Z mnenjem g. Ferčeca sta se v večini strinjali tudi ga. Suzana Zalezina ter ga. Brigita Vodušek. 
Ga. Vodušek je med ostalim menila, da ne smemo zanemariti, da je v zavod vključen tudi vrtec, 
kar je pri poimenovanju zavoda vsekakor potrebno upoštevati. Podala je tudi predlog, da bi raje, 
glede na samo vsebino muzeja, po Joţetu Šmitu poimenovali muzej na prostem v Rogatcu, kar bi 
bilo po njenem mnenju bolj smotrno ter laţje izvedljivo, vsekakor pa je potrebno v prihodnje, 
kakorkoli bomo ţe ukrepali v smeri izvedbe podanega predloga za preimenovanje zavoda, to 
početi v soglasju s Svetom zavoda VIZ OŠ Rogatec. Ga. Vodušek je v nadaljevanju navedla 
nekaj svojih videnj oz. konkretnih izzivov v zvezi z izvajanjem vzgoje in izobraţevanja v občini v 
prihodnje (kot posledico upada rojstev otrok), rešitev katerih je v prihodnje po njenem mnenju bolj 
prioritetna, kot pa se ukvarjati s preimenovanjem zavoda.  
V zvezi z izraţenim mnenjem ge. Vodušek je g. Viktor Boţak poudaril, da podanega predloga o 
preimenovanju zavoda ne gre mešati z demografskimi spremembami na šoli, hkrati pa dodal, da 
je ravno predlog odbora o povišanju enkratne denarne nagrade Občine Rogatec ob rojstvu otroka 
eden od poskusov za spodbuditev večjega števila rojstev v občini.  
Ga. Mojca Šmit je ponovno navedla najtehtnejše razloge, zaradi katerih se ji je porodila ideja oz. 
predlog o preimenovanju VIZ OŠ Rogatec v OŠ Joţeta Šmita Rogatec. Čeprav se je strinjala, da 
imamo tudi mnogo drugih posameznikov, zasluţnih za marsikaj, je poudarila, da takega, kot je 
Joţe Šmit, ni. Po krajši navedbi dodatnih argumentov je predlagala, da se sprejme sklep, da gre 
podani predlog v javno razpravo.   
 
G. Mikolič je v nadaljevanju na kratko povzel pravila ter postopke glede priprave ter nato 
obravnave posameznih vsebin na sejah občinskega sveta, nato pa razpravo zaključil z 
ugotovitvijo, da bo občinska uprava proučila, kako oz. na kakšen način bomo podano pobudo 
peljali oz. reševali naprej ter do naslednje seje pripravila predlog za obravnavo na občinskem 
svetu. Vsekakor pa bomo pri tem zraven vključili ravnateljico VIZ OŠ Rogatec.  
Glede predloga odbora o povišanju enkratne denarne nagrade Občine Rogatec ob rojstvu otroka, 
je g. Mikolič dejal, da je to ravno tako stvar občinske uprave, ki bo predlog proučila.  
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G. Slavko Pavlovič je v nadaljevanju člane občinskega sveta seznanil z opravili in nalogami, ki jih 
izvajajo delavci, zaposleni preko javnih del, ki skrbijo za urejenost okolice ter izvajajo tudi druga 
komunalno vzdrţevalna dela. Dela je ogromno in po njegovem mnenju se vsi maksimalno trudijo, 
da bi bile javne površine v naši občini čim lepše urejene. G. Pavlovič je izrazil razočaranje zaradi 
mnenja nekaterih občanov, ki smatrajo, da javne površine, predvsem v oţjem delu Rogatca, niso 
urejene tako, kot bi morale biti, oz. kot so bile včasih. Po njegovem mnenju to ne drţi, kajti vsi se 
trudijo, vedeti pa moramo, da se je obseg del, v primerjavi z nekaj let nazaj, zelo povečal, prav pa 
je tudi, da ni urejen le oţji del Rogatca, ampak tudi večji del drugih javnih površin v naši občini.  
 
Glede prej navedenega so člani občinskega sveta, ki so se vključili v razpravo, menili, da so 
javne površine v občini primerno urejene, vendar pa se, kot po navadi, vedno najde kdo, ki 
kritizira.   
 
G. Mikolič je na kratko podal informacijo o poteku projekta izgradnje dislocirane enote Doma 
upokojencev Šmarje pri Jelšah v Rogatcu ter podatke, ki smo jih pridobili od ZD Šmarje pri 
Jelšah, o številu pacientov zobozdravnice v Rogatcu, ki so iz občine Rogatec. 
 
Seja je bila končana ob 19.40 uri.  
 
Številka:  
Datum:  
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič                                                                            
                                                                                                    Martin Mikolič, univ. dipl. inţ. 
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