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Občina Rogatec                                                                                                         
Občinski svet 

 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 12. decembra 2016   
 
 
1. točka: Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 27.10.2016 

 
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 27.10.2016, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 

z dne 27.10.2016 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
27.10.2016, je bilo sprejeto.  
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, 1. obravnava 

 
Občinski svet Občine Rogatec je o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 
opravil splošno razpravo in dal predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 v javno 
razpravo do 3.1.2017. V času javne razprave je bilo k predlogu proračuna možno podati 
pripombe oziroma predloge. 
 
4. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, 1. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 
opravil splošno razpravo in dal predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 v javno 
razpravo do 3.1.2017. V času javne razprave je bilo k predlogu proračuna možno podati 
pripombe oziroma predloge. 
 
5. točka:  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. obravnava 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v 1. obravnavi ter občinam 
soustanoviteljicam naložil, da naj se pred obravnavo besedila splošnega akta v drugi obravnavi 
prouči sprememba 9. in 12. člena veljavnega odloka, glede sestave sveta zavoda ter zahtevane 
stopnje izobrazbe zakonitega zastopnika, tako, da se sestava sveta zavoda prilagodi zahtevam 
ustanoviteljev, izobrazba zakonitega zastopnika pa veljavni zakonodaji. Sklep je bil posredovan 
občinam soustanoviteljicam javnega zavoda. 
 
6. točka: Predlog Skupnega občinskega programa varnosti občin Rogaška Slatina, 

Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška 
Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje. Sklep je 
bil posredovan Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec, 
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ter občinam soustanoviteljicam. 
 
7. točka: Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja: 
- oskrbe s pitno vodo 
- odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter padavinske 

odpadne vode s streh  
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Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, s katerim je potrdil nove cene storitve na področju 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sklep, s katerim je potrdil nove cene storitve na 
področju gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, s pričetkom veljavnosti in uporabe z dnem 1.1.2017. Sklep je bil posredovan OKP Rogaška 
Slatina, d.o.o. in občinam soustanoviteljicam. 
 
8. točka: Predlog sklepa za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije 

proračuna Občine Rogatec za leto 2016 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za koriščenje sredstev splošne proračunske 
rezervacije proračuna Občine Rogatec za leto 2016. Sklep je bil realiziran. 
 
9. točka: Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Rogatec 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec. Sklep je  objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 82/2016 z dne 20.12.2016. 
 
10. točka: Pobude in vprašanja 
11. točka: Razno  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi višine mesečne najemnine v letu 2017, 
za poslovni prostor v poslovno - stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec. Sklep je bil 
realiziran. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, s katerim je naložil občinski upravi Občine 
Rogatec, da, na podlagi ponudbe lastnice Konjušnice Rogatec, na naslovu Ptujska cesta 12, 
Rogatec, s pripadajočim stavbnim zemljiščem na parcelah št. 924/4, 924/6 in 923/3, vse k.o. 
1178 – Rogatec, gospodarske družbe Pasaža d.o.o., ki jo zastopa direktor Žerak Franc, 

1. nakup nepremičnin vključi v proračun Občine Rogatec za leto 2017 in nadaljnja leta ter v 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v okviru Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogatec za leto 2017 in nadaljnja leta; 

2. pripravi predlog kupne pogodbe, z brezobrestnim obročnim odplačilom kupnine v obdobju 
10-ih let, v skupni višini 100.000,00 EUR in s takojšnjim prenosom lastninske pravice na 
kupca, Občino Rogatec.  

Sklep ni bil realiziran. Pri Ministrstvu za finance smo namreč preverili ali lahko občina najema 
blagovne kredite ter pridobili informacijo, da gre pri takšnem načinu odkupa za kršenje plačilnih 
rokov, saj je v skladu z 32. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017, plačilni rok za neposredne uporabnike v breme občinskega proračuna 30. dan. 
Hkrati pa 2. člen Pravilnika o postopkih zadolževanja občin določa, da lahko občine najemajo 
posojila ali kredite le pri bankah in skladih, katerih dejavnost je med drugim tudi dajanje posojil. 
Glede na to, da bi pri tem šlo za dolgoročno zadolževanje, se Občina ne sme zadolžiti na takšen 
način. 
 
 
Številka: 0070-0001/2017-17 
Datum: 26.1.2017 
 
 

   Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
                           ŽUPAN  
 
 
 
 
 


