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Občina Rogatec                                                                                                              PREDLOG                                             
Občinski svet 
 

 
POROČILO 

o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
ki je bila dne 1. decembra 2015   

 
 
1. točka: Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 2.9.2015 in 2. 

dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 28.10.2015 
 
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 2.9.2015 in 2. dopisne seje z dne 
28.10.2015 sta bila sprejeta.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z 

dne 2.9.2015 in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 28.10.2015 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 2.9.2015 in 
2. dopisne seje z dne 28.10.2015 sta bila sprejeta.  
 
3. točka:  Predlog Odloka o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-

kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem«, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu 
za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem« v 1. in 2. obravnavi. Odlok je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2015 z dne 10.12.2015. 
 
4. točka: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 

2015 – tekstualnega dela odloka (10. in 11. člena), 1. in 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2015 v 1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/2015 z 
dne 4.12.2015. 
 
5. točka: Predlog sklepa o soglasju Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec k 

najemu kratkoročnega kredita 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec k 
najemu kratkoročnega kredita v višini 57.823,36 EUR za obdobje 01.12.2015 do 30.06.2016, z 
veljavnostjo od naslednjega dne po uveljavitvi Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2015. Sklep je bil posredovan Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. 
 
6. točka: Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec 

za obdobje 2016-2019  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Načrt razvojnih programov Občine 
Rogatec za obdobje 2016-2019 vključijo novi projekti, in sicer »Postajališče za avtodome 
Rogatec«, »Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov na region. žel. progi in gradnja nove 
povezovalne ceste Trlično« in »Podjetniški inkubator« ter, da se spremeni projekt/program 
»Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec«. Obenem je 
Občinski svet Občine Rogatec odločil, da se bodo sredstva za financiranje projektov uskladila  z 
rebalansom proračuna Občine Rogatec za leto 2016. 
 
7. točka: Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 

2015 med področji proračunske porabe  
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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. 
 
8. točka: Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2016  
 
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Rogatec za leto 2016 je bil sprejet in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2015 z dne 
10.12.2015. 
 
9. točka: Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v občini 

Rogatec v letu 2016  
 
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v občini Rogatec v letu 2016 je bil 
sprejet in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2015 z dne 10.12.2015. 
 
10. točka: Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega 

doma Šmarje pri Jelšah 
 

Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju Irene Nunčič, univ. dipl. ekon. in 
univ. dipl. prav., stanujoče Belo 2a, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorico javnega zavoda 
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči s 16.2.2016. 
Sklep je bil posredovan Svetu Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah ter občinam 
soustanoviteljicam javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. 
 
11. točka: Pobude in vprašanja 
12. točka: Razno  
 
Pri točki razno so bili sprejeti:  

− sklep o določitvi višine mesečne najemnine v letu 2016 za poslovni prostor v poslovno - 
stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec; 

− sklep glede spremembe 53., 54. in 55. člena Zakona o proračunu RS za leti 2016 in 2017;  
− sklep o ponovni vzpostavitvi ekološkega otoka. 

 
Sklepi so bili odpremljeni naslovnikom ter 1. in 3. sklep tudi realizirana. 
 
Številka: 
Datum: 
  
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                          ŽUPAN 
 
 
 

 
 


