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OBČINA ROGATEC                                                                                                 PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Občinski svet                
                                                    

Z A P I S N I K 

  
2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila v četrtek, 26. januarja 2023,  

ob 17. uri, v sejni sobi Občine Rogatec 
 
Prisotni: 

 člani občinskega sveta:  
Robert Antolič, Blaž Kramberger, Tomaž Mikolič, Andreja Novak, Velimir Novak, Jolanda Pavlovič, 
Slavko Pavlovič, Tomaž Plavčak, Anja Polajžer, Leon Rehar, Andrej Turk, Brigita Vodušek 

 

 predstavniki občinske uprave Občine Rogatec: 
Martin Mikolič, župan  
Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka I 
Lavra Gregorčič, višja svetovalka I 
Rosana Ozvaldič, administratorka V 
 

 ostali prisotni: 
Anamarija Tepeš, koordinatorica mladinskih programov na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj  
Rogatec  
Jože Strniša, predstavnik medijev javnega obveščanja 
 
Župan Občine Rogatec, g. Martin Mikolič, je, po uvodnem pozdravu vseh prisotnih, ugotovil, da so 
prisotni vsi člani občinskega sveta, ter da je občinski svet sklepčen.  
Župan je nato dal v obravnavo predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta. 
 
Župan je dal predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec na 
glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   

SKLEP   

Sprejme se naslednji DNEVNI RED 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
26. 1. 2023: 

1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 8. 12. 2022  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec 

z dne 8. 12. 2022  
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023, 1. obravnava  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 2. obravnava  
5. Predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade, kot občasnega delovnega 

telesa Občinskega sveta Občine Rogatec za mandatno obdobje 2022 - 2026  
6. Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta 

Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec  
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2022  
8. Pobude in vprašanja 
9. Razno  

 

1. ZAPISNIK 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC Z DNE 8. 12. 
2022  

 
Župan je dal v obravnavo predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 8. 12. 2022, ter odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta. 
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Župan je dal predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 8. 12. 2022, 
na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejme se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 8. 12. 2022. 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ROGATEC Z DNE 8. 12. 2022  

 
Župan je dal v obravnavo predlog poročila o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 8. 12. 2022, k vsebini katerega člani občinskega sveta niso izrazili pripomb.  
 
Župan je dal predlog poročila o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec 
na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji 

SKLEP 

Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 8. 12. 2022. 
 

3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023, 1. 
OBRAVNAVA  

 
Župan je uvodoma povedal, da smo doslej že večkrat pripravili oz. sprejeli dvoletni proračun, kar 
je tudi smiselno, saj so določeni projekti tudi dvo ali večletni. Sestavni del proračuna je tudi 4-letni 
načrt razvojnih programov, ki zajema področje investicij. Letos smo pripravili enoletni proračun, 
tako da je danes pred nami 1. obravnava predloga proračuna Občine Rogatec za leto 2023. 
Poudaril je, da je bilo proračun dokaj težko sestaviti, saj je potreb veliko, s finančnimi viri pa smo 
omejeni. Na odhodkovni strani smo poskušali zajeti vse tisto, kar bi bilo potrebno v letošnjem letu 
realizirati. Župan je dejal, da bo vsebino proračuna predstavil po posameznih področjih.  
Na področju družbenih dejavnosti je najprej podrobneje predstavil planirane finančne vire, potrebne 
za delovanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Naštel je vse pomembne 
investicije, ki so bile realizirale v preteklem letu. Ogromno finančnih virov je bilo vloženih v urejanje 
centralne šole, športne dvorane in v izgradnjo vrtca. Za dokončno poplačilo vrtca so planirana 
določena sredstva tudi v letošnjem letu, v letu 2023 pa bomo za investicijo vrtec pridobili še 
sredstva z Eko sklada.  
Na področju gasilstva v letošnjem letu namenjamo finančne vire za izgradnjo prizidka vaško-
gasilskega doma Donačka Gora, prav tako se izvaja zelo pomemben projekt, ki se je pričel že v 
lanskem letu, to je CRO-SI-SAFE, s pomembnimi pridobitvami za gasilstvo, t. j. novim osebnim 
vozilom Ford ranger, avto-dvigalom za reševanje ljudi, izkustveno sobo za demonstracijo ukrepanja 
v primeru elementarnih nesreč ter po vsej verjetnosti prireditvenim šotorom v velikosti 40 x 10 m, 
ki bi ga uporabljali za različne prireditve. 
Na področju zdravstva v proračunu namenjamo finančna sredstva za ureditev pediatrije in 
referenčne ambulante ter za poplačilo že izvedenih del v prostorih nove koncesionarke.  
Na področju socialnega skrbstva so namenjena sredstva za sofinanciranje oskrbe naših starejših 
občanov v domovih za starejše, za naše občane s posebnimi potrebami v za to specializiranih 
domovih ter za pomoč na domu. Ob tem je župan omenil gradnjo novega doma starejših v Rogatcu, 
ki se financira z evropskimi sredstvi, občina pa namenja denar za ureditev priključka ceste do 
stanovanjskega objekta v neposredni bližini novega doma starejših (pogodbena obveznost) in za 
nabavo igral za otroško igrišče v Hofmanovi ulici.  
V nadaljevanju je omenil za Občino Rogatec pomemben projekt, to je izgradnjo kolesarskih poti, ki 
se prav tako financirajo z evropskim in državnim denarjem. Ob tem je poudaril pomembno 
investicijo, ki se izvaja hkrati s kolesarko, v njeni trasi, sofinancira pa se iz proračuna Občine 
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Rogatec, t. j. izgradnjo kanalizacije, in sicer odsek od osnovne šole do cone S5 ter dva odseka v 
naselju Brezovec.  
Na področju vodooskrbe so finančna sredstva namenjena za urejanje vodohramov, prečrpališč, 
telemetrije, itd.   
V letošnjem letu namenjamo finančne vire za pričetek aktivnosti na področju spremembe in 
dopolnitve občinskega prostorskega načrta.  
V nadaljevanju je župan povedal, da želimo mlade tudi v prihodnje čim bolj podpirati ter spodbujati 
k sodelovanju in izvajanju določenih aktivnosti, pomembnih predvsem za mlade, za kar so v 
proračunu namenjena določena finančna sredstva.    
Ob koncu predstavitve je župan predstavil parametre za izračun t. i. primerne porabe, ki je osnova 
za dodelitev finančnih sredstev občinam, in za Občino Rogatec znašajo nekaj nad 2.400.000 eur, 
ostalo predstavljajo lastni oz. drugi viri. Tako letošnji predlog proračuna Občine Rogatec, skupaj s 
prenešenim preostankom iz preteklega leta, znaša 4.763.449,00 eur. Župan je ob koncu dejal, da 
je proračun optimalen. Menil je, da se v enem letu vsekakor ne da vsega narediti, je pa pred nami 
novo mandatno obdobje in v prihodnje bo gotovo še priložnost za realizacijo pomembnih nalog.        
  
Župan je odprl razpravo. 
 
G. Leona Reharja je zanimalo, ali je v postavki za izgradnjo dislocirane enote doma starejših v 
višini 10.000 eur upoštevana tudi izgradnja dovozne ceste, parkirišča in javne razsvetljave v 
Hofmanovi ulici, glede na nov planiran uvoz do tangiranega objekta. V nadaljevanju je izrazil 
določene potrebe, ki bi jih bilo potrebno izvesti v naslednjem štiriletnem obdobju, in sicer: 
zamenjavo dotrajanega gasilskega vozila za PGD Rogatec, sanacijo starega dela objekta 
gasilskega doma Rogatec, izgradnjo objekta spremljevalnih dejavnosti za NK Mons Claudius. 
Predlagal je tudi uvedbo sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti, zaradi česar bi bili slednji bolj 
motivirani za delo, predlagal pa je tudi, da bi občina za delovanje Mladinskega društva Rogatec 
zagotovila več finančnih sredstev. 
Župan je pojasnil, da je izgradnja dovozne ceste, parkirišča in javne razsvetljave zajeta v projektu 
investitorja v sklopu gradnje objekta. Nov dovoz bo povezan z obstoječim. Z novim dovozom bo 
preprečen priključek do stanovanjskega objekta v neposredni bližini, zato ga bo potrebno na novo 
zagotoviti (cca 10 m). Glede ostalih predlogov in pobud je župan v nadaljevanju poudaril, da smo 
do sedaj na vseh omenjenih področjih ogromno postorili, vendar pa potrebe vsekakor ostajajo tudi 
za vnaprej, in jih bomo poskušali na osnovi določenih prioritet v prihodnje tudi realizirati.      
 
Ga. Andreja Novak je izpostavila potrebo po urejenosti občinskih cest. Poudarila je, da bo potrebno  
na tem področju v prihodnje še marsikaj postoriti, prav tako pa je menila, da bi bilo smiselno 
razmišljati o gradnji javne razsvetljave na podeželju, predvsem na območjih strnjenih naselij.  
Župan je dejal, da je dejansko potreb po urejanju vedno več, kot pa je razpoložljivih finančnih 
sredstev, glede javne razsvetljave pa je pojasnil, da se koncept slednje v zadnjih letih precej 
spreminja, in sicer v »luči« varčevanja z električno energijo, predvsem pa zmanjševanja svetlobne 
onesnaženosti okolja, zato bi se naj javna razsvetljava gradila le na območjih, kjer je to res nujno 
potrebno. Povedal je tudi, da so sedaj aktualne predvsem solarne svetilke, z uvajanjem katerih 
smo pričeli tudi v naši občini. Tak način javne razsvetljave bi bil prav gotovo primeren za določena 
območja. V zvezi z vprašanjem ge. Novak je župan pojasnil, da je 70.000 eur v okviru projekta 
CRO-SI-SAFE namenjeno za dobavo avto dvigala za reševanje ljudi z višin v primeru elementarnih 
nesreč, uporabljalo pa se bo tudi za izvajanje drugih del na višini (novoletna okrasitev, zamenjava 
žarnic..)  
 
G. Turk je izrazil zadovoljstvo glede realiziranih projektov in tistih, ki so še v izvajanju (vrtec, dom 
starejših..), hkrati pa dejal, da se mu zdijo v predlogu proračuna dokaj visoki finančni viri, namenjeni 
za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot tudi finančna sredstva za delovanje 
mladih. Po njegovem mnenju bi morali biti jasneje opredeljeni viri in vsebina za npr. organiziranje 
koncertov mladih. Kar se tiče investicij v gasilstvo, je menil, da je bilo v ta namen v preteklosti 
vloženo ogromno sredstev, tako da je za gasilce dobro poskrbljeno, za kar gre zasluga občini in 
županu. V nadaljevanju je g. Turk  menil, da bi bilo potrebno več sredstev vlagati v ceste ter v 
ureditev javne razsvetljave, na območju Donačke gore pa bi bilo nujno potrebno, predvsem z vidika 
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turizma, posodobiti infrastrukturo ter se lotiti in izpeljati določene razvojne naloge na področju 
turizma, o katerih se že dlje časa pogovarjamo.     
Župan je pojasnil, da Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, zraven upravljanja objektov 
kulturne dediščine, ohranjanja in promocije le-te ter nudenja turističnih vsebin, upravlja tudi z 
določenimi objekti, ki so v lasti občine, za kar je potreben tudi kader. Župan je dejal, da bo, tako 
kot vedno doslej, direktor zavoda na eni od naslednjih sej občinskega sveta podal poročilo o 
delovanju zavoda za preteklo leto, in takrat bo priložnost, da bo predstavil plan za letošnje leto ter 
odgovoril na morebitna vprašanja članov sveta. Glede Donačke gore je župan poudaril pomen 
varovanih območij, zavedati pa se moramo pomena Donačke gore kot naravne vrednote. Vsekakor 
pričakuje, da bomo v letošnjem letu naredili korak naprej glede priprave smernic turističnega 
razvoja tega območja.     
 
G. Slavko Pavlovič je uvodoma izrazil pozitivno stališče do pripravljenega predloga proračuna, ki 
vključuje izvedbo pomembnih nalog v letošnjem letu, hkrati pa pohvalil vse, ki so pri pripravi 
predloga sodelovali. V nadaljevanju je podrobneje predstavil namen finančnih sredstev, ki so v 
predlogu proračuna namenjena za cestno-komunalno področje v vseh treh krajevnih skupnostih, 
ter poudaril, da bi bilo vsekakor dobrodošlo, če bi imeli za to področje na razpolago več finančnih 
sredstev. Poudaril je pomembnost projektov, ki se v naši občini trenutno izvajajo, pri čemer je 
izpostavil tudi zasluge, ki jih ima pri tem župan, g. Martin Mikolič.      
 
Ga. Brigita Vodušek je poudarila, da je proračunska poraba, ki je v obravnavanem predlogu 
proračuna optimalno razporejena, vsekakor vezana na prihodke, ki pa so omejeni. Poudarila je 
pomen zdravstvenih storitev, ki so v naši občini, razen problema v zobozdravstvu zaradi predolgih 
čakalnih vrst, zelo dobro urejene, izrazila pa je tudi zadovoljstvo vsled planiranja pridobitve novih 
prostorov za pediatrijo. Prav tako je izpostavila pomen izgradnje doma za starejše, ki smo si ga vsi 
skupaj želeli, kot tudi planiranih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, v sklopu 
katerih upamo, da bo možno vključiti tudi potrebe po zazidljivih površinah predvsem za mlade. Po 
besedah ge. Vodušek bi se morda dalo v prihodnje kakšen projekt izvesti tudi v okviru javno-
zasebnega partnerstva, v zvezi s čimer je za pomoč apelirala tudi na člane občinskega sveta, saj 
je vsakršen prispevek k temu dobrodošel.    
Župan je spomnil, da smo pred dvema letoma obnovili tudi prostore zobozdravstvene ambulante, 
nato pa menil, da problematika čakalnih vrst izhaja in dejstva, da so zobozdravniki, ki so se v času 
po upokojitvi ge. Marije Horvat v Rogatcu večkrat zamenjali, s sabo pripeljali tudi dokajšnje število 
svojih bivših pacientov.  
 
G. Robert Antolič je pohvalil kvalitetno pripravljen proračun ter se zahvalil za podano predstavitev 
ter obrazložitve, v nadaljevanju pa je menil, da je predviden pristop k izvedbi kanalizacije na 
območju Brezovca in cone S5 pravi ter da je to enkratna priložnost, da se investicija v tem času 
izvede, vsekakor pa pod ustreznim nadzorom, da bodo dela kvalitetno izvedena. Pridružil se je 
mnenju g. Turka in g. Pavloviča, da je potrebno izgradnji cest dati prednost pred javno razsvetljavo, 
ter predlagal, da se pripravi npr. dvoletni plan obnove oz. izgradnje občinskih cest. G. Antolič je 
predlagal tudi izgradnjo telekomunikacijskega oz. optičnega omrežja na območjih, kjer slednjega  
še ni, na območju športnega parka pa je predlagal izgradnjo atletske steze. Nova atletska steza bi 
bila namreč dober odgovor na izražene kritike, da v Rogatcu dekletom ni omogočenih veliko 
športnih aktivnosti, sploh glede na to, da je v šolski atletski krožek vključenih tudi veliko deklic. 
Župan je povedal, da je bila v takratnem zazidalnem načrtu za območje osnovne šole Rogatec 
predvidena tudi atletska steza, vendar se je z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z umetno 
travo poseglo tudi v prostor, predviden za atletsko stezo. Glede na to, da je že v preteklosti 
marsikdo razmišljal o današnjem predlogu, bi bilo v bodoče smiselno proučiti možnost izgradnje 
atletske steze, vsaj v določeni dolžini. Glede izgradnje kanalizacije je župan poudaril, da se odseki 
tako v Brezovcu kot do cone S5 gradijo, oz. se bodo zgradili, s čimer se bodo lahko na kanalizacijo 
oz. čistilno napravo Rogaška Slatina priključila vsa gospodinjstva v urbanem delu Rogatca. 
Obrazložitev glede aktivnosti v zvezi z izboljšanjem mobilnega signala in izgradnjo optike bo 
podana pod točko razno, je zaključil župan.   
 
Ga. Anja Polajžer je menila, da se razpoložljiva finančna sredstva kaj hitro porazdelijo, zato danes 
pogreša pogovor o možnostih pridobitve dodatnih finančnih sredstev, npr. iz naslova turistične 
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takse, prodaje blaga in storitev, pridobivanja novih delovnih mest v smislu novih podjetnikov 
(dohodnina), nepovratnih sredstev s strani EU, itd.. Pohvalila je solidarnost, skrb za mlajše, 
starejše. Zanimalo jo je, ali je v predlogu proračuna že upoštevano povišanje plač pomočnicam 
vzgojiteljic, ter kaj je zajeto v proračunski postavki v višini 35.000 eur, namenjeni za mlade. Ga. 
Polajžer je kot osnovo za delovanje mladih v Rogatcu, v končni fazi pa tudi za druženje, poudarila 
pomen pridobitve ustreznih prostorov, kar pa iz predloga proračuna ni razvidno, predlagala pa je 
tudi, da se da prednost sofinanciranju delovanja mladine, stare nad 15 let. Pri oblikovanju postavke 
za sofinanciranje društev je predlagala možnost, da bi se lahko posameznemu društvu za redno 
dejavnost namenilo tudi več kot 500 eur, za rešitev stanovanjske problematike mladih pa je v 
prihodnjem štiriletnem obdobju predlagala izgradnjo manjšega stanovanjskega bloka oz. 
večstanovanjske hiše.     
Župan je v nadaljevanju povedal svoje videnje glede možnosti pridobitve dodatnih finančnih virov 
iz prej omenjenih naslovov (turistična taksa, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vlaganja 
potencialnih investitorjev..), pojasnil pa je tudi situacijo glede potreb po stanovanjih, ob čemer je 
omenil predvideno izgradnjo šestnajstih stanovanj na lokaciji objekta stare kmetijske zadruge. V 
zvezi s potrebnimi prostori za mlade je dejal, da bi v ta namen, vsaj kot začasno rešitev, mladim 
ponudili prostore bivšega vrtca, kar pa se tiče namena finančnih sredstev v višini 35.000 eur, v 
predlogu proračuna namenjenih za mlade, je za obrazložitev prosil go. Anamarijo Tepeš, ki je v 
nadaljevanju to proračunsko postavko podrobneje predstavila.  
 
G. Blaž Kramberger je pripomnil, da se mu zdi, da streha na športni dvorani še ni v celoti sanirana. 
Župan je poudaril, da so dela dejansko zaključena, vendar se je po tem, glede na zahtevnost 
izvedbe del (sika streha, številni elementi na strehi), na nekaterih mestih še nekajkrat pojavil 
problem puščanja vode, kar pa se sproti odpravlja oz. sanira.   
  
G. Tomaža Mikoliča je zanimalo, ali gre sofinancerski delež za sofinanciranje dežurne službe v 
Rogaško Slatino, ali se je, glede na to, da je dežurna služba sedaj locirana v Šmarju pri Ješah, 
preusmeril v Šmarje pri Jelšah.  
Župan je dejal, da z odgovorom trenutno ne razpolaga, zato bomo slednjega pridobili do naslednje 
seje občinskega sveta.   
 
V zvezi z zastavljenim vprašanjem, ali je v predlogu proračuna že upoštevano povišanje plač 
pomočnicam vzgojiteljic, je župan pojasnil, da bomo ta sredstva občine vsekakor morale zagotoviti, 
v nadaljevanju pa navedel še nekaj informacij v zvezi z določanjem ekonomske cene vrtca kot tudi 
na splošno o problematiki, kot posledici trenda zmanjševanja števila otrok.  
 
Župan je dal na glasovanje predlog, da je Občinski svet Občine Rogatec opravil splošno razpravo 
o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 in daje predlog Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2023 v javno razpravo do 10.2.2023. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet 
naslednji  

SKLEP 

Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2023 in daje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 
2023 v javno razpravo do 10.2.2023. 
 

4. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA CELJSKE LEKARNE, 2. OBRAVNAVA  

 

Župan je uvodoma pojasnil, da gre v okviru te točke dnevnega reda za obravnavo sprememb 
odloka o ustanovitvi Celjskih lekarn, ki jih je v tej vsebini v prvi obravnavi sprejel še prejšnji občinski 
svet, nato pa besedo predal ge. Maji Kampoš Čuček, ki je pojasnila, na kaj se obravnavane 
spremembe nanašajo, ter dodala, da je predmetni odlok v predlagani vsebini sprejela že večina 
občin soustanoviteljic. 
 
Župan je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
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Župan je dal predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske lekarne, v 2. obravnavi, na glasovanje. Z 12 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 2. obravnavi. 
 

5. PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI ODBORA ZA MLADE, KOT OBČASNEGA 
DELOVNEGA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC ZA MANDATNO 
OBDOBJE 2022 - 2026  

 
Župan je dejal, da Odbor za mlade ni stalno delovno telo občinskega sveta, ampak je bil, kot 
začasno delovno telo, prvič ustanovljen pred štirimi leti. Predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za 
mlade, kot občasnega delovnega telesa za mandatno obdobje 2022 – 2026, predlagamo 
občinskemu svetu v obravnavo tudi sedaj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pa je pripravila tudi predlog za imenovanje članov predmetnega odbora.  
 
Župan je odprl razpravo, v katero se je vključil g. Leon Rehar, ki je, sicer v zvezi z oblikovanim 
predlogom, ki bo obravnavan pri naslednji točki dnevnega reda, za predsednico Odbora za mlade, 
namesto sebe, predlagal go. Anjo Polajžer. Po krajši razpravi je župan pojasnil, da bo, v skladu s 
poslovnikom občinskega sveta, dal pri naslednji točki dnevnega reda najprej na glasovanje predlog 
o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec in Nadzornega odbora 
Občine Rogatec, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade, kot občasnega delovnega telesa za 
mandatno obdobje 2022 – 2026, na glasovanje. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji   
 

S K L E P 
1. Občinski svet Občine Rogatec ustanovi Odbor za mlade, kot svoje občasno delovno telo, 

za mandatno obdobje 2022 - 2026.  
2. Odbor obravnava in daje občinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti 

občinskega sveta, zlasti pa skrbi za povezovanje mladih v občini in sooblikuje občinsko 
politiko mladih, vzpostavlja pogoje za načrtovanje in izvedbo aktivne politike 
zaposlovanja mladih v občini, štipendiranja, programov socialne varnosti mladih, 
sodeluje pri pripravi dodatnih obšolskih izobraževanj in usposabljanj, pri zagotavljanju 
prostorskih pogojev za delo mladih ter pri oblikovanju predloga proračuna občine pri 
sredstvih, namenjenih za mlade.  

3. Odbor ima 5 članov, ki jih imenuje občinski svet  na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico izmed drugih 
občanov.  

4. Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.  
 

6. PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ROGATEC IN NADZORNEGA ODBORA OBČINE ROGATEC  

 
Župan je besedo predal g. Slavku Pavloviču, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki je povedal, da je komisija na svoji seji, dne 10.1.2023, izmed prejetih 162 
predlogov, oblikovala predloge za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine 
Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec. V delovna telesa se trije člani imenujejo izmed 
članov občinskega sveta, dva člana pa sta zunanja. G. Pavlovič je poudaril, da sta bila pri pripravi 
predlogov upoštevana kriterija rezultat na volitvah ter strokovna usposobljenost predlaganih, nato 
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pa podal predlog o imenovanju članov posameznih delovnih teles Občinskega sveta Občine 
Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec, kot je naveden v gradivu za sejo. 
 
Župan je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
Župan je dejal, da sledi glasovanje o predlogih o imenovanju članov delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki jih je pripravila Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glasovanje pa bo potekalo za vsako posamezno 
delovno telo posebej, kot tudi za nadzorni odbor.   
 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se za mandatno obdobje 
2022 – 2026 imenujejo: 

1. Tomaž Mikolič predsednik 
2. Jolanda Pavlovič članica 
3. Andreja Novak članica 
4. Suzana Zalezina članica 
5. Sonja Kitak članica 

 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za gospodarstvo in 
turizem. Z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil sprejet naslednji  

SKLEP 

V Odbor za gospodarstvo in turizem se za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 
1. Brigita Vodušek predsednica 
2. Leon Rehar član 
3. Andrej Turk  član 
4. Vili Bukšek član 
5. Aleš Bele član 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za komunalo, gospodarske 
javne službe in varstvo okolja. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

V Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja se za mandatno 
obdobje 2022 – 2026 imenujejo:     

1. Velimir Novak predsednik 
2. Blaž Kramberger član 
3. Andreja Novak članica 
4. Peter Šturbej član 
5. Valentina Drofenik članica 

 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za prostorsko planiranje 
in gospodarjenje z nepremičninami. Z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil  sprejet naslednji 

SKLEP 

V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se za mandatno 
obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 

1. Robert Antolič predsednik 
2. Brigita Vodušek  članica 
3. Tomaž Mikolič član 
4. Jani Pavlovič član 
5. Melani Peer članica 
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za kmetijstvo. Z 12 glasovi 
ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

V Odbor za kmetijstvo se za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 
1. Tomaž Plavčak predsednik 
2. Jolanda Pavlovič članica 
3. Brigita Vodušek članica 
4. Jernej Rajher član 
5. Sandi Kitak član 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Statutarno – pravne komisije. Z 12 
glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

V Statutarno – pravno komisijo se za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 
1. Brigita Vodušek predsednica 
2. Slavko Pavlovič  član 
3. Tomaž Mikolič član 
4. Aleksandra Jutriša članica 
5. Tamara Šurbek članica 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za šport. Z 12 glasovi ZA 
je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

V Odbor za šport se za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 
1. Blaž Kramberger predsednik 
2. Slavko Pavlovič član 
3. Tomaž Plavčak  član 
4. Niko Cesarec član 
5. Borut Krog član 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za mlade. Z 12 glasovi ZA 
je bil soglasno sprejet naslednji  

SKLEP 

V Odbor za mlade se za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 
1. Leon Rehar predsednik 
2. Blaž Kramberger  član 
3. Anja Polajžer članica 
4. Barbara Matej članica 
5. Anamarija Tepeš članica 

 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Rogatec. Z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI je bil sprejet naslednji  

SKLEP 

V Nadzorni odbor Občine Rogatec se za mandatno obdobje 2022 – 2026 imenujejo: 
1. Angelca Šket članica 
2. Lucija Koražija članica 
3. Nataša Firer članica 
4. Dolores Pušaver  članica 
5. Sabina Colnarič članica 
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7. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI ROGATEC ZA LETO  
2022  

 
Župan je v nadaljevanju podal Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in 
njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2022. Pojasnil je, da je izvajalec lokalnega energetskega 
koncepta na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih 
energetskih konceptov dolžan najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o njegovem izvajanju, 
ga predložiti v obravnavo občinskemu svetu ter ga nato posredovati Ministrstvu za infrastrukturo, 
Direktoratu za energijo. Iz poročila je razvidno, da so bile v letu 2022 opravljene naslednje aktivnosti 
iz Akcijskega načrta LEK za leto 2022:  

 Preko LEA Spodnje Podravje d.o.o., s katero ima Občina Rogatec sklenjeno pogodbo, se 
je vodilo energetsko knjigovodstvo za objekte v občinski lasti v skladu z zakonodajo. 

 Občinska uprava je v letu 2022 spremljala objavljene javne razpis in pozive, na katerih bi 
Občina Rogatec ali občani občine lahko pridobili nepovratna ali kreditna sredstva za ukrepe 
učinkovite rabe energije.  

 Preko oglasne deske in internetne strani obveščala širšo javnost o odprtih razpisih, in sicer 
nepovratnih finančnih spodbudah in  kreditih za rabo obnovljivih virov energije in  večjo 
energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. 

 Končala se je gradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu; vrtec je bil predan svojemu 
namenu v novembru 2022. 

 Zamenjalo se je 16 starih sijalk (natrijeve, živosrebrne sijalke) javne razsvetljave z novejšo 
LED tehnologijo. 

 Uredila se je javna razsvetljava ob Šengenskih cestah: LC 356201 Žabnik – Rogatec; 

zamenjava 8 uličnih svetilk, kpl s kandelabri. 

 
Župan je odprl razpravo, v katero se ni vključil nihče od članov občinskega sveta.  
 
Župan je ugotovil, da so se člani Občinskega sveta Občine Rogatec seznanili z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini Rogatec 
za leto 2022.  
 

8. POBUDE IN VPRAŠANJA 
9. RAZNO  

 
Župan je besedo predal ge. Brigiti Vodušek, ki je v nadaljevanju člane občinskega sveta  podrobno 
seznanila z aktivnostmi, ki jih vodi občinska uprava v zvezi z izboljšanjem mobilnega signala in 
izgradnjo optičnega omrežja na območju občine Rogatec.  
Župan je v nadaljevanju podrobneje predstavil projekt RUNE, to je projekt za zagotavljanje ultra 
hitre širokopasovne optične infrastrukture na podeželskih območjih, ob koncu pa poudaril, da se ta 
priložnost kaže kot ena najboljših za preskrbljenost celotnega območja občine Rogatec z navedeno 
infrastrukturo.  
 
Ga. Andreja Novak je predlagala spremembo oz. podaljšanje delovnega časa lekarne v Rogatcu s 
ciljem, da bi bila slednja odprta ne le v času delovanja ambulant v ZP Rogatec, ampak tudi kakšno 
uro dlje, zanimalo pa jo je tudi, ali je že znana kakšna informacija glede odstranitve ograje ob 
državni meji.  
Župan je dejal, da se bo v zvezi s predlogom o spremembi delovnega časa lekarne pogovoril z 
direktorico JZ Celjske lekarne, podal pa je tudi informacijo glede odstranitve ograje ob meji.  
 
G. Andreja Turka je zanimalo, kako je zaživela storitev brezplačnega prevoza starejših (prostofer) 
v naši občini, v nadaljevanju pa izrazil zadovoljstvo glede aktivnosti v zvezi z reševanjem 
problematike slabega signala mobilne telefonije in z izgradnjo optike na območju občine Rogatec.  
Župan je pojasnil, da se je storitev brezplačnega prevoza starejših, o čemer so bila seznanjena vsa 
gospodinjstva v občini, dobro prijela, v zvezi s prošnjo g. Turka, ali je možno dobiti načrte za 
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izgradnjo prizidka gasilskega doma Donačka Gora ter kakšen je terminski plan izvedbe, je župan 
dejal, da je to možno.  
  
G. Velimir Novak je predlagal spremembo pravilnika, ki ureja financiranje društev v občini, in sicer  
v smislu, da bi se spremenilo kriterije za financiranje tistih društev, ki imajo finančne obveznosti do 
zvez, tako da bi slednja na osnovi razpisa prejela več točk in posledično več finančnih sredstev. G. 
Novak je še opozoril, da bi bilo potrebno na odseku starega dela ceste na Cerije postaviti ograjo, 
zaradi  nevarnosti odseka pa predlagal, da bi se to obravnavalo prednostno.  
V zvezi s predlagano spremembo pravilnika, je župan dejal, da bo predlog proučila strokovna 
služba  za družbene dejavnosti.  
 
G. Robert Antolič je opozoril na potrebo po ustrezni ureditvi prometnega režima pri osnovni šoli 
Rogatec, kjer se je frekvenca prometa zaradi pričetka delovanja novega vrtca močno povečala.  
Tako prihaja, predvsem zjutraj, ob prihodu otrok, do prometnega kaosa, s čimer je prometna 
varnost na tem območju močno zmanjšana.   
Župan je zagotovil, da bomo prometni režim na območju osnovne šole ustrezno uredili.  
 
Seja je bila končana ob 19.33 uri.  
 
Številka:  
Datum:  
 
Zapisnik sestavila:                          
Rosana Ozvaldič         
  
 
                                                                     
                                                                                                    Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                    ŽUPAN 
 
 
 
 
 

 


