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OBČINA ROGATEC                                                                                                 PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Občinski svet          
                                                              

ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  

17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v torek, 28. junija 2022,  
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 

 
Prisotni: 

 člani občinskega sveta:  
Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Mojca Šmit, Brigita Vodušek, Suzana Zalezina 

 

 predstavniki občinske uprave Rogatec: 
Martin Mikolič, župan  
Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja 
 
Odsotni člani občinskega sveta: Viktor Božak, Slavko Pavlovič, Viljem Prevolšek, Andrej Turk, 
Maja Završki Fric 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da 
so od članov občinskega sveta odsotni g. Viktor Božak, g. Slavko Pavlovič, g. Andrej Turk in ga. 
Maja Završki Fric, ki so svojo odsotnost predhodno opravičili, ter g. Viljem Prevolšek. G. Mikolič je 
ugotovil, da je občinski svet sklepčen.  
G. Mikolič je nato dal v obravnavo predlog dnevnega reda 17. 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 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. S 7 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

SKLEP   

Sprejme se naslednji DNEVNI RED 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
28.6.2022: 

1. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2022 in 7. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022  

2. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 13.4.2022 in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022  

3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022, 1. in 2. 
obravnava 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1. obravnava  

5. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota 
vrtec, za šolsko leto 2022/2023 in o potrditvi fleksibilnega normativa  

6. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče  
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Regijsko študijsko 

središče  
8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2022  
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
10. Pobude in vprašanja 
11. Razno  

 

1. ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 13.4.2022 
IN 7. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC, Z DNE 17.5.2022  
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G. Mikolič je dal v obravnavo predlog zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 13. 4. 2022, ter predlog zapisnika 7. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 17.5.2022, ter odprl razpravo. 
 
G. Fredi Ferčec je izrazil pripombo k vsebini predloga zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 13.4.2022, in sicer je želel, da se v zapisnik dodatno zapiše njegovo 
vprašanje, ki ga je postavil v razpravi pri točki razno, in sicer: «G. Fredija Ferčeca je zanimalo 
tudi, ali je kaj novega v zvezi s povračilom škode občanom po posledicah poplave leta 2019, 
hkrati pa je prosil za pisni odgovor na zastavljeno vprašanje.«      
V zvezi s podano pripombo g. Ferčeca je g. Mikolič dejal, da bo pripomba upoštevana, ter da bo 
podrobnejšo obrazložitev, ki smo jo v pisni obliki prejeli od Ministrstva za okolje in prostor, podal 
pri točko razno. 
 
G. Mikolič je dal predloga obravnavnih zapisnikov, z upoštevanjem podane pripombe g. Fredija 
Ferčeca k predlogu zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, na glasovanje. 
S 7 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejmeta se: 
- zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2022, s tem, 

da se pri točki razno, na 10. strani, ob koncu četrtega odstavka, doda naslednja 
vsebina: «G. Fredija Ferčeca je zanimalo tudi, ali je kaj novega v zvezi s povračilom 
škode občanom po posledicah poplave leta 2019, hkrati pa je prosil za pisni 
odgovor na zastavljeno vprašanje.« in  

- zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022. 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ROGATEC, Z DNE 13.4.2022 IN 7. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ROGATEC, Z DNE 17.5.2022  

G. Mikolič je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 13. 4. 2022, ter predlog poročila o realizaciji sklepov 7. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022, k vsebini katerih člani občinskega sveta 
niso izrazili pripomb.  
 
G. Mikolič je dal predloga obravnavnih poročil o realizaciji sklepov na glasovanje. S 7 glasovi ZA 
je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejmeta se poročili o realizaciji sklepov o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2022 in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 17.5.2022. 
 

3. PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022, 

1. IN 2. OBRAVNAVA 

G. Mikolič je v uvodu pojasnil, da s predlogom popravka proračuna usklajujemo finančno stanje 
prihodkovnega in odhodkovnega dela proračuna za leto 2022. Poudaril je, da smo v letu 2021 
sprejeli dvoletni proračun in v decembru lanskega leta prvi popravek za letošnje leto. Glede na to, 
da je bilo ostanka finančnih sredstev konec leta nekaj več, kot smo takrat predvidevali, predvsem 
pa tudi zaradi določenih odstopanj pri številnih investicijah, je temu primerno usklajen predlagan 
rebalans. Pomembno je, da smo v času od zadnjega popravka dodatno pridobili določena 
državna in evropska sredstva za projekte, kot so: CRO-SI-SAFE, varovanje schengenske meje, 
ureditev ceste na Cerije ter sredstva zavarovalnice za sanacijo strehe na športni dvorani zaradi 
poškodb po neurju oz. toči. Ostale spremembe se nanašajo na projekt izgradnje skoraj nič 
energetskega vrtca ter obnovo strehe na matični šoli. Prav tako smo povečali splošno 
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proračunsko rezervacijo ter predvideli zadolževanje za že prej omenjeni projekt CRO-SI –SAFE, 
saj je v tem primeru potrebno zagotoviti sredstva za plačilo, šele kasneje, po nekaj mesecih, pa 
prejmemo državna oz. evropska sredstva. Tudi na nekaterih drugih postavkah je prišlo do 
manjših sprememb. G. Mikolič je na kratko predstavil tudi stanje aktualnih projektov, ki so v teku, 
ter izpostavil trenutno zelo aktualno problematiko povišanja cen materialov v gradbeništvu in 
posledično velik pritisk izvajalcev za priznanje povišanih cen. 
  
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za 
leto 2022 obravnava po hitrem postopku. S 7 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za 
leto 2022  po hitrem postopku.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 
2022. S 7 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za 
leto 2022. 
 

4. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA CELJSKE LEKARNE, 1. OBRAVNAVA  

 
G. Mikolič je pojasnil, da gre pri predmetnem predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, ki se danes obravnava v 1. 
obravnavi, le za uskladitev spremembe sedeža zavoda ter spremembe organizacijskih enot 
zavoda. Občinskemu svetu Občine Rogatec se predlaga sprejem predloženega odloka v 1. 
obravnavi.   
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne v 1. obravnavi. S 7 glasovi ZA je bil 
soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne v 1. obravnavi. 
 

5. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VIZ OŠ 
ROGATEC, ENOTA VRTEC, ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 IN O POTRDITVI 
FLEKSIBILNEGA NORMATIVA  

 
G. Mikolič je besedo predal ge. Mojci Šmit, predsednici Odbora za negospodarstvo ter javne 
službe družbenih dejavnosti, ki je v nadaljevanju podala obrazložitev k obravnavani sistemizaciji 
delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2022/2023 ter fleksibilnemu 
normativu. Uvodoma je poudarila, da nekih večjih sprememb, glede na lansko leto, ni, nato pa 
navedla osnovne podatke v zvezi z obravnavanim predlogom sistemizacije delovnih mest v VIZ 
OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2022/2023, prav tako pa je dejala, da se predlaga 
potrditev fleksibilnega normativa, t. j., da lahko število otrok v oddelkih predšolske vzgoje v VIZ 
OŠ Rogatec – Enota Vrtec, v šolskem letu 2022/2023 presega normativno število otrok za največ 
2 otroka. Ga. Šmit je dodala, da je podrobna obrazložitev k obravnavani tematiki navedena v 
gradivu za sejo.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
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G. Mikolič je dal predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota 
vrtec, za šolsko leto 2022/2023 in o potrditvi fleksibilnega normativa na glasovanje. S 7 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ 
Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2022/2023 za sedem oddelkov vrtca, ki je sestavni del 
tega sklepa. 
 

2. 
Število otrok v oddelkih predšolske vzgoje v VIZ OŠ Rogatec – Enota Vrtec, lahko v 
šolskem letu 2022/2023 presega normativno število otrok za največ 2 otroka. 
 

3. 
Ta sklep se uporablja od 1.9.2022. 
 

6. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JZ REGIJSKO 
ŠTUDIJSKO SREDIŠČE  

 
G. Mikolič je povedal, da je Svet zavoda Regijsko študijsko središče dne 19.4.2022 soglasno 
sprejel sklep o imenovanju kandidatke, ge. Katje Esih, za direktorico JZ Regijsko študijsko 
središče za novo mandatno dobo petih let. Občina Rogatec je tako prejela vlogo Sveta zavoda 
Regijsko študijsko središče za podajo soglasja k imenovanju ge. Katje Esih za direktorico 
predmetnega javnega zavoda. Vlogo je na svoji 11. redni seji, dne 20.6.2022, obravnavala 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga Občinskemu svet Občine 
Rogatec, da poda soglasje k imenovanju ge. Katje Esih za direktorico JZ Regijsko študijsko 
središče, za mandatno dobo petih let.    
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa o soglasju k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. 
ekon., za direktorico JZ Regijsko študijsko središče, za mandatno dobo petih let. S 7 glasovi ZA 
je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Rogatec daje soglasje k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. ekon., za 
direktorico JZ Regijsko študijsko središče, za mandatno obdobje petih let. 
 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA REGIJSKO 
ŠTUDIJSKO SREDIŠČE  

 
G. Mikolič je povedal, da je bila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v skladu 
z dne 9.5.2022 prejeto vlogo JZ Regijsko študijsko središče, pozvana, da v zadevi imenovanja 
predstavnikov v Svet zavoda JZ Regijsko študijsko središče, na podlagi prejete liste kandidatov, 
Občinskemu svetu Občine Rogatec pripravi predlog članov sveta zavoda, ki bosta v mandatnem 
obdobju 2022 – 2026 zastopala interese občin ustanoviteljic. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec, da za člana Sveta zavoda 
Regijsko študijsko središče, kot predstavnika občin ustanoviteljic, predlaga naslednja kandidata: 
mag. Sama Kramerja in mag. Jureta Radiška. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta. 
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G. Mikolič je dal na glasovanje predlog, da se za člana Sveta zavoda Regijsko študijsko središče, 
kot predstavnika občin ustanoviteljic, predlaga naslednja kandidata: mag. Sama Kramerja in mag. 
Jureta Radiška. S 7 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec za člana Sveta zavoda Regijsko študijsko središče, kot 
predstavnika občin ustanoviteljic, predlaga naslednja kandidata: 
1. mag. Sama Kramerja in 
2. mag. Jureta Radiška. 
 

8. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PRIZNANJ OBČINE ROGATEC, KI SE BODO 
RAZPISALA V LETU 2022  

 
G. Mikolič je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji 11. 
redni seji, dne 20.6.2022, obravnavala ter sprejela predlog o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki 
se bodo razpisala v letu 2022. Komisija Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da sprejme 
sklep, da Občina Rogatec v letu 2022 razpiše naslednja priznanja: 1 (eno) plaketo občine, 1 (eno) 
priznanje občine in 1 (eno) denarno nagrado v znesku 1.000 EUR. 
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v kateri sta v zvezi z vprašanjem ge. Mojce Šmit, kako to, da letošnji 
predlog komisije ne vsebuje naziva častnega občana, tako g. Martin Mikolič kot tudi g. Fredi 
Ferčec, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poudarila, da je logično oz. 
samoumevno, da komisija imenovanje naziva častni občan v predlog sklepa o določitvi priznanj 
uvrsti le na osnovi pravočasno izraženega predloga, za katerega je jasno, da bo, na osnovi 
predhodnega skupnega konsenza, na občinskem svetu sprejet.   
 
G. Mikolič je dal predlog sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 
2022, na glasovanje. S 6 glasovi ZA je bil v prisotnosti 7 članov sveta sprejet naslednji  
  

SKLEP  
o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2022 

 
1.  

Občina Rogatec v letu 2022 razpisuje naslednja priznanja: 
- 1 (eno) plaketo občine, 
- 1 (eno) priznanje občine in 
- 1 (eno) denarno nagrado v znesku 1.000 EUR. 

 
2.  

Plaketa, priznanje in denarna nagrada se bodo podelile za uspehe in dosežke, s katerim se 
povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih 
področjih. 
 

3.  
Priznanja bo podelil občinski svet na podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

4.  
Sklep prične veljati z naslednjim dnem od dne sprejema. 
 

9. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA  

 
G. Mikolič je pojasnil, da je bil pri rekonstrukciji državne ceste G2-107/1277, Rogatec – Dobovec, 
na delu, kjer se nahaja priključek za naselje Log, uporabljen del zemljišča, ki ima status javnega 
dobra. Da bi lahko sprovedli postopek premoženjsko pravne in zemljiško knjižne ureditve 
zemljiške parcele, ki v naravi predstavlja sestavni del že prej omenjene državne ceste, je 
potrebno na novoodmerjeni parceli št. 723/4, k. o. Dobovec, ukiniti status javnega dobra. Na 
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podlagi slednjega bo zemljiški knjigi predlagan izbris statusa, na parceli pa bo vknjižena 
lastninska pravica Občine Rogatec, s katero bomo imeli pravico razpolagati. Posledično se bo 
izvedel prenos zemljišča na Republiko Slovenijo.  
 
G. Mikolič je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov sveta.  
 
G. Mikolič je dal predlagani sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na glasovanje. S 7 glasovi ZA 
je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
1. 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišču katastrska občina 1177 DOBOVEC 
parcela 723/4 (ID 7165083). 

2. 
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se 
pri njej vknjiži lastninska pravica Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična 
št. 5883938000. 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

10. POBUDE IN VPRAŠANJA 
11. RAZNO  

 
G. Mikolič se je, v zvezi s podano pripombo g. Fredija Ferčeca, najprej dotaknil teme poplav leta 
2019 in posledično škode na stanovanjskih objektih. Povedal je, da smo z Ministrstva za okolje in 
prostor, na osnovi poslanega vprašanja, prejeli kronologijo aktivnosti, ki so jih izvedli po tem, ko je 
občina opravila popis nastale škode in zadevo predala ministrstvu. Iz poročila, katerega je 
predstavila ga. Nataša Lavrič, je razvidno, da je bilo obravnavano 14 objektov, od tega so 10 
lastnikov pozvali k dopolnitvi, na katero pa so se odzvali le trije. Po podatkih je odškodnino prejel 
le en oškodovanec. Skratka, iz poročila ministrstva je razbrati, da komunikacija med oškodovanci 
in ministrstvom ni najbolje stekla. Zakaj je bilo temu tako, ni pojasnjeno, vsekakor smo lahko nad 
tem dejstvom presenečeni. Sicer je v poročilu nekaj pomanjkljivosti, kar bomo poskušali še 
razčistiti oz. preveriti. G. Mikolič je poudaril, da so osebni podatki tajni, zato z njimi ne moremo 
operirati, je pa dejstvo tudi to, da nimamo podatkov glede zavarovanja posameznih objektov.  
 
V nadaljevanju je g. Mikolič predstavil tudi situacijo glede odprave posledic toče, ki nas je 
prizadela pred kratkim. Poškodovane so bile številne strešne kritine stanovanjskih kot tudi 
gospodarskih objektov. Največ poškodb je bilo v krajevni skupnosti Dobovec, kjer se nahaja še 
največ kritine iz salonitnih plošč. Poudaril je, da se je občina takoj vključila v reševanje nastale 
problematike, predvsem za tista gospodinjstva, ki predstavljajo socialno šibke družine, in objektov 
niso imeli zavarovanih. G. Mikolič je poudaril izredno dober odziv tako Centra za socialno delo 
Šmarje pri Jelšah, kot tudi Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Šmarje pri Jelšah, ki 
je za finančno pomoč prosil Rdeči križ Slovenije, katero je slednji tudi odobril. Celotna akcija 
poteka preko Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah, ki ima tudi vse relevantne podatke o 
tem, kdo je do pomoči upravičen, da se mu lahko v tem primeru pomaga. S finančnimi sredstvi bo 
plačan material za sanacijo oz. ureditev streh na stanovanjskih objektih.  
 
G. Mikolič je predlagal, da bi, glede na seznam upravičencev in trenutno stanje finančne 
konstrukcije, iz proračuna Občine Rogatec, iz postavke »Odprava posledic naravnih nesreč«, 
Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Šmarje pri Jelšah, za ta namen namenili 
5.000 evrov. G. Mikolič je odprl razpravo v zvezi z navedenim predlogom.   
 
Ga. Brigita Vodušek je izpostavila obravnavano problematiko, predvsem pa komentarje občanov, 
da posamezniki, ki imajo objekte zavarovane, niso bili deležni pomoči, tisti, ki pa objektov niso 
imeli zavarovanih, pa so v nekaterih primerih lahko dobili celo več finančnih sredstev. V 



 7 

nadaljevanju je povedala svoje mnenje glede predmetne tematike, ki je vedno aktualna in 
nehvaležna glede določenih odločitev, ki jih v tovrstnih primerih sprejmejo tisti, ki so za to 
odgovorni. Ga. Vodušek je predlagala, da se podatki, ki niso zaupni, javno objavijo, z namenom 
večje transparentnosti.  
G. Fredi Ferčec je izrazil začudenje, da se, v primeru poplave, večina tangiranih ni odzvala na 
poziv ministrstva, hkrati pa tarnajo, da niso prejeli odškodnine. Glede nastale škode zaradi toče je 
pohvalil odzivnost občine oz. župana, hkrati pa se strinjal z navedbami ge. Brigite Vodušek glede 
občutljivosti te tematike ter odziva občanov v tovrstnih primerih. Strinjal se je s predlogom ge. 
Vodušek, da bi občina, seveda v okviru zakonskih možnosti, v prihodnje kaj več naredila glede 
možnosti subvencioniranja zavarovalnin socialno šibkim družinam. V svoji razpravi je podani 
predlog podprl tudi g. Izidor Kitak, ki je poudaril, da je potrebno socialno ogroženim pomagati, 
ostale občane pa ustrezno ozaveščati.  
 
G. Mikolič je dal na glasovanje predlog sklepa, da se, z namenom pomoči prizadetim občanom 
Občine Rogatec v neurju s točo z dne 25.5.2022, za sanacijo poškodovanih oziroma uničenih 
stanovanjskih objektov, iz proračuna Občine Rogatec za leto 2022, Rdečemu križu Slovenije - 
Območnemu združenju Šmarje pri Jelšah, nakaže 5.000 evrov, in sicer iz proračunskega sklada, 
kjer so zagotovljena sredstva proračunske rezerve, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč. S 7 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet sprejme sklep, da se z namenom pomoči prizadetim občanom Občine 
Rogatec v neurju s točo z dne 25.05.2022 za sanacijo poškodovanih oziroma uničenih 
stanovanjskih objektov, iz proračuna Občine Rogatec za leto 2022, Rdečemu križu 
Slovenije - Območnemu združenju Šmarje pri Jelšah nakaže 5.000 evrov, in sicer iz 
proračunskega sklada, kjer so zagotovljena sredstva proračunske rezerve, ki se 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
G. Mikolič je člane sveta seznanil z aktivnostmi, ki smo jih izvedli v zvezi s predlogom, podanim 
na zadnji seji občinskega sveta, za preimenovanje VIZ OŠ Rogatec v OŠ Jožeta Šmita Rogatec. 
Pojasnil je, da smo podano pobudo naslovili na organe VIZ OŠ Rogatec z namenom, da se 
opredelijo oz. podajo mnenje glede podanega predloga. Glede na to, da smo prejeli odgovor, da 
organi VIZ OŠ Rogatec (Svet VIZ OŠ Rogatec, Svet staršev, Zbor učiteljev oz. vzgojiteljev, ter 
ravnateljica) spremembe naziva zavoda ne podpirajo, kot tudi glede na dejstvo, da se vsem 
skupaj zaključuje štiriletno mandatno obdobje, je g. Mikolič predlagal, da predmetno zadevo oz. 
pobudo zaenkrat zaključimo.  
 
Ga. Mojca Šmit se je strinjala s predlogom g. Mikoliča, hkrati pa je izrazila prepričanje, da bo v 
prihodnje glede podanega predloga izkazanega več posluha ter da bo slednji tudi udejanjen.    
 
Ga. Suzana Zalezina je izpostavila problem, s katerim se srečujemo občani v primeru, ko 
obiščemo dežurnega zdravnika, zdravila pa lahko dobimo v dežurni lekarni, ki je edino v Celju. G. 
Mikolič je dejal, da bomo zadevo preverili.  
 
G. Mikolič je podal tudi informacijo glede aktivnosti, ki potekajo v zvezi z razpisom za podelitev 
koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 
oziroma družinske medicine, na katerega se je, kot edina, prijavila družba Bajc-med, zdravstvene 
storitve, d.o.o., katere nosilka zdravstvene dejavnosti je mag. Irena Bajc, dr. med., specialistka 
družinske medicine.  
 
G. Izidor Kitak je opozoril, da so se zaradi pričetka turistične sezone, predvsem v času vikendov, 
že pričeli vsem znani problemi, saj se na cesti na relaciji od Žetal proti Rogatcu nahaja ogromno 
tujih vozil. Da bi preprečili vožnjo turistov po cesti skozi Žahenberc in s tem povezane probleme, 
je menil, da bi morali pravočasno urediti ustrezno prometno signalizacijo. Prav tako je opozoril na 



 8 

problematiko odlaganja različnih odpadkov na tem območju, ki jih turisti odlagajo kar vsepovsod, 
zato je predlagal namestitev košev in wc kabine. G. Kitak je opozoril tudi, da bo nujno potrebno 
sanirati objekt avtobusne postaje, ki se nahaja na odseku za Žahenberc, ter urediti poškodovana 
cestišča in mulde na nekaterih odsekih občinskih cest v krajevni skupnosti Donačka Gora, ki jih je 
v nadaljevanju navedel.  
 
Ga. Brigita Vodušek je prav tako opozorila oz. izpostavila problematiko prometnih tokov skozi 
našo občino oz. konkretno skozi Žahenberc v času turistične sezone. Po njenem mnenju turistov 
ne bi smeli spuščati z avtoceste na cesto proti Žetalam oz. Rogatcu. Apelirala je na župana, da bi 
se navedena problematika reševala v tej smeri. Ga. Vodušek je izrazila ogorčenje glede ravnanja 
policistov, ki se ukvarjajo le z domačini, tujcev, ki ne upoštevajo prometne signalizacije, pa ne 
kaznujejo. Prav tako je opozorila na onesnaženost okolja, ki ga povzročajo turisti, kar bi bilo 
potrebno ustrezno rešiti. 
 
G. Mikolič je v zvezi z razpravo glede prometne problematike v času turistične sezone povedal 
oz. predstavil aktivnosti, ki jih vsako leto sam, kot župan, izvaja v zvezi s tem. Poudaril je, da se 
izvoza turistov z avtoceste ne more preprečiti s prometno signalizacijo, vsekakor pa lahko na 
število vozil vpliva policija z ustreznim usmerjanjem, kar bodo letos, na osnovi dogovora med PP 
Celje in PP Maribor, izvajali še bolj intenzivno. G. Mikolič je menil, da se vsi akterji, tako 
Ministrstvo za notranje zadeve, policija kot tudi Občina Rogatec maksimalno trudimo, da zadeve 
blažimo, kolikor se le da. Vsi vemo, da bo ta problem dokončno rešen z vstopom Hrvaške v 
šengensko območje.         
 
G. Fredija Ferčeca je zanimalo, kako je s sanacijo plazu nad stanovanjskim objektom Peer v ulici 
Pot k ribniku, v zvezi s čemer je g. Mikolič pojasnil, da je zadeva med prioritetami na Ministrstvu 
za okolje in prostor, hkrati pa je izrazil upanje, da bo denar zagotovljen čim prej. G. Fredi Ferčec 
je v nadaljevanju izpostavil še nekatera vprašanja. V zvezi z njegovim mnenjem, da na območju  
mostu pri muzeju na prostem, kjer šolarji most prečkajo po cestišču, ni zagotovljena potrebna 
prometna varnost, je g. Mikolič pojasnil, da bo v fazi izgradnje kolesarke na tem delu most 
razširjen za kolesarje in pešce. G. Ferčec je izpostavil tudi potrebo po sanaciji lesenega mostu 
pred osnovno šolo v Rogatcu. Opozoril je na močan hrup iz tovarne Vetropack Straža, ki se  
pojavlja v zadnjem času, in je zelo moteč, ter dodal, da si ne predstavlja, kako bo ob takih pogojih 
teklo življenje v domu upokojencev, ki se gradi v Hofmanovi ulici. Apeliral je, da se zadeva 
preveri. Prav tako je predlagal, da se preveri stanje strehe na kulturnem domu, ki je po njegovih 
informacijah potrebna obnove.  
 
G. Mikolič je v zvezi s hrupom, ki ga povzroča Vetropak Straža, dejal, da so se v sosednji 
steklarni pred leti lotili projekta preprečevanja hrupa, oz. predvsem vpliva slednjega na slovensko 
stran, ter da v reševanje te problematike, kolikor je seznanjen, kar precej vlagajo. G. Mikolič je 
dejal, da bomo vsekakor preverili, kaj je vzrok za povečan hrup.      
 
Seja je bila končana ob 18.42 uri.  
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