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Občina Rogatec                                                                                             PREDLOG                                                                               
Občinski svet 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 19. decembra 2013   
 
 
1. točka: Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne  

                  14.11.2013  
 
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.11.2013, je bil sprejet.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine  

                 Rogatec, z dne 14.11.2013  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
14.11.2013, je bilo sprejeto.  
 
3. točka: Predlog Skupnega občinskega programa varnosti Občine Rogaška  

                  Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška 
Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek. Sklep je bil posredovan Občini Rogaška Slatina 
in Občini Podčetrtek ter Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, 
Rogatec in Podčetrtek.  
 
4. točka: Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o občinskih cestah v Občini Rogatec, v 1. 
obravnavi. Sklep je bil posredovan Občini Rogaška Slatina in Občini Podčetrtek. 
 
5. točka: Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih  

                  taks v Občini Rogatec v letu 2014  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2014, ki je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 111/13, z 
dne 27.12.2013. 
 
6. točka: Predlog mnenja ustanovitelja k imenovanju ravnatelja VIZ III. OŠ  

                  Rogaška Slatina  
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal pozitivno mnenje k imenovanju Apolonije 
Kunštek, stanujoče Zgornje Sečovo 9, Rogaška Slatina, za ravnateljico VIZ III. OŠ 
Rogaška Slatina, za mandatno dobo petih let. Sklep je bil posredovan Svetu VIZ III. 
OŠ Rogaška Slatina ter občinam soustanoviteljicam VIZ III. OŠ Rogaška Slatina. 
 
7. točka: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška  

                  Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob  
                        Sotli in Poljčane, 2. obravnava 
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Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, v 
2. obravnavi. Sklep je bil posredovan JP OKP Rogaška Slatina ter občinam Rogaška Slatina, 
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli ter Poljčane.   
 
8. točka: Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske  

                  odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,  
                        Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, 
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, v 2. obravnavi. Sklep je bil posredovan JP OKP Rogaška 
Slatina ter občinam Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje ter Bistrica ob Sotli.  
 
9. točka: Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne  

                  občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno  
                        vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane,  
                        Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove   
                        cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo  
 
Občinski svet Občine Rogatec je potrdil nove cene na področju gospodarske javne službe - 
oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja 
storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Sklep je bil posredovan 
JP OKP Rogaška Slatina ter občinam Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, 
Bistrica ob Sotli ter Poljčane. 
 
10. točka: Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne  

                  občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in  
                  čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica  
                  ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri  
                  Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe odvajanja in  
                  čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  

 
Občinski svet Občine Rogatec je potrdil nove cene na področju gospodarske javne službe -  
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v višini cene, kot je prikazana 
v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Sklep je bil posredovan JP OKP 
Rogaška Slatina ter občinam Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje ter 
Bistrica ob Sotli.  
 
11. točka: Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne  

                  občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s  
                  komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek,  
                  Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove  
                  cene storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki  

 
Občinski svet Občine Rogatec je potrdil nove cene storitve na področju gospodarske javne 
službe - ravnanje s komunalnimi odpadki v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o 
oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. 
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Sklep je bil posredovan JP OKP Rogaška Slatina ter občinam Rogaška Slatina, Šmarje pri 
Jelšah, Podčetrtek, Kozje ter Bistrica ob Sotli.  
 
12. točka: Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne  

                  občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst  
                  komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o. in potrditve nove cene  
                  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov  

 
Občinski svet Občine Rogatec je potrdil nove cene storitve na področju gospodarske javne 
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, kot je prikazana v Elaboratu o 
oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o.. Sklep je bil posredovan družbi Simbio, d.o.o. ter 
JP OKP Rogaška Slatina. 
 
13. točka: Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne  

             občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst 
             komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o. in potrditve nove cene 
             odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov  

 
Občinski svet Občine Rogatec je potrdil nove cene storitve na področju gospodarske javne 
službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov, kot je prikazana v Elaboratu o 
oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst 
komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o.. Sklep je bil posredovan družbi Simbio, d.o.o. ter 
JP OKP Rogaška Slatina. 
 
14. točka: Pobude in vprašanja 
15. točka: Razno  
 
Pri točki razno so bili sprejeti:  
- sklepa o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Rogatec za leto 2013, 
- sklep o potrditvi spremenjenega oz. usklajenega Načrta razvojnih programov za obdobje 

2013 – 2017, projekt OB107-07-0046 – »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, 
- sklep, da se za najem poslovnega prostora v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu 

Trg 8, Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, za obdobje enega leta, določi mesečna 
najemnina v višini 50,00 EUR, ter 

- sklep, da se Halužan Zvonku, stanujočemu Ptujska cesta 33, Rogatec, iz 
rezervnega sklada Občine Rogatec zagotovijo finančna sredstva za delno obnovo 
pogorele stanovanjske hiše (plošče in strehe), na naslovu Ptujska cesta 33, 
Rogatec, v okvirni višini 2.200,00 EUR.  

 
 
Številka:  
Datum:                 
 
 
 
                                                                        Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                               ŽUPAN 
 


