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POROČILO 
o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 2. septembra 2015   
 
 
1. točka: Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 7.7.2015  
 
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 7.7.2015, je bil sprejet.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine 

Rogatec z dne 7.7.2015  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 7.7.2015, je 
bilo sprejeto.  
 
3. točka:  Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2014 
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o delu policijske postaje Rogaška Slatina 
v letu 2014.   
 
4. točka: Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška 

Slatina, Rogatec in Podčetrtek za leto 2014 
 

Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek  za leto 2014. 
 
5. točka: Letno poročilo Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla za leto 2014 

 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z Letnim poročilom Javnega zavoda Razvojna 
agencija Sotla za leto 2014.   
    
6. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, 
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 2. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri 
Jelšah in Kozje, v 2. obravnavi. Sklep je bil posredovan občinam Rogaška Slatina, Podčetrtek, 
Šmarje pri Jelšah in Kozje. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/15 z dne 13.11.2015. 
 
7. točka: Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015 
 
Občinski svet Občine Rogatec je, v skladu z določili Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Rogatec, najprej sprejel sklep, da se na podlagi javnega razpisa o podelitvi priznanj Občine 
Rogatec v letu 2015, podelita 2 plaketi občine, nato pa sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine 
Rogatec v letu 2015. Denarno nagrado v višini 600,00 evrov je prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Donačka Gora, priznanje Občine Rogatec je prejel g. Ivan Firer, stan. Celjska cesta 64, 
Rogatec, plaketi Občine Rogatec pa sta prejela g. Vladimir Vekić, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec 
in Klub malega nogometa Dobovec. Priznanja so bila dobitnikom vročena na osrednji prireditvi ob 
prazniku Občine Rogatec, ki je bila dne 5. septembra 2015 v prostorih grajske pristave. 
 
 



 

8. točka: Predloga sklepov o imenovanju:  
nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah  

 
Občinski svet Občine Rogatec je za nadomestno namestnico članice Občinske volilne komisije 
Občine Rogatec imenoval go. Cvetko Kos, stan. Steklarska ulica 17, Rogatec. Sklep je stopil v 
veljavo z naslednjim dnem od dne objave v Uradnem listu RS, št. 71/15, dne 29.9.2015 in bil 
posredovan dosedanjemu namestniku članice, Dragu Granerju in imenovani. V Svet 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, je Občinski svet Občine Rogatec, kot predstavnico 
ustanoviteljice Občine Rogatec za mandatno obdobje 2015 - 2019, imenoval Agato Tepeš, Pot k 
ribniku 15, 3252 Rogatec. Sklep je bil posredovan imenovani, Zdravstvenemu domu Šmarje pri 
Jelšah in občinam soustanoviteljicam. 
 
9. točka: Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne 

agencije Sotla 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju Bojane Žaberl, stan. Gallusova 
ulica, Šmarje pri Jelšah, za direktorico Razvojne agencije Sotla, za mandatno obdobje 2015 -
2019. Sklep je bil vročen Svetu zavoda Razvojne agencije Sotla ter občinam soustanoviteljicam. 
 
10. točka: Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za 

leto 2015 med področji proračunske porabe 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2015 med področji proračunske porabe. Predmetne prerazporeditve so bile 
izvršene. 
 
11. točka: Pobude in vprašanja 
12. točka: Razno  
 
Številka: 
Datum: 
  
                                                                                         Anton Roškar, univ. dipl. inž. 
                                                                                                       PODŽUPAN 
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 28. oktobra 2015   
 
 
1. točka: Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/15 z dne 30.10.2015. Na podlagi 
sklepa je občinska uprava po uradni dolžnosti izdala ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena in jo po pravnomočnosti posredovala 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev. 
 
 
Številka: 
Datum: 
  
                                                                                         Anton Roškar, univ. dipl. inž. 
                                                                                                       PODŽUPAN 
 
 
 

 
 
 
 


