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Občinski svet 
 

 
POROČILO 

o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
ki je bila dne 23. februarja 2016   

 
 
1. točka: Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1. 

izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2015 
 
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.12.2015 in 1. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2015 sta bila sprejeta.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z 

dne 1.12.2015 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.12.2015 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.12.2015 in 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2015 sta bila sprejeta.  
 
3. točka: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2. 

obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 
2016 v 1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/2016 z dne 26.2.2016. 
 
4. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska 

univerza Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina v 1. in 2. obravnavi. Sklep je bil posredovan 
občinam soustanoviteljicam javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina. 
 
5. 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. Sklep je bil posredovan Svetu 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah ter občinam soustanoviteljicam javnega zavoda 
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, vendar ni bil realiziran, saj ena od občin soustanoviteljic, 
Občina Šmarje pri Jelšah, soglasja k imenovanju ni podala. 
 
6. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih v občini Rogatec za leto 2015 
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Rogatec za leto 
2015. Poročilo je bil posredovano Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za energijo. 
 
7. točka: Pobude in vprašanja 
8. točka: Razno  
 
Številka: 
Datum: 
 
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                ŽUPAN 


