
 

Občina Rogatec                                                                                                              PREDLOG                                             
Občinski svet 
 

 
POROČILO 

o realizaciji sklepov 10. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogatec,  
ki je bila dne 14. aprila 2016   

 
 
1. točka: Zapisnik 9. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogatec, z dne 23.2.2016  

 
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.2.2016 je bil sprejet.  
 
2. točka: Poro čilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogatec z 

dne 23.2.2016 
 
Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.2.2016 je 
bilo sprejeto.  
 
3. točka: Poro čilo Nadzornega odbora Ob čine Rogatec o pregledu izkazov Zaklju čnega 

računa prora čuna Ob čine Rogatec za leto 2015  
 

Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Občine Rogatec o 
pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2015. 
 
4. točka: Predlog Zaklju čnega računa prora čuna Ob čine Rogatec za leto 2015, 1. in 2. 

obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2015 
v 1. in 2. obravnavi. Zaključni račun je objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2016 z dne 25.4.2016. 
 
5. točka:  Letno poro čilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za  leto 2015  
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z Letnim poročilom Zavoda za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec za leto 2015. 
 
6. točka: Poro čilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v let u 2015  
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Rogaška 
Slatina v letu 2015. 

 
7. točka: Poro čilo o delu Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Rogaška 

Slatina, Rogatec in Pod četrtek za leto 2015  
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za leto 2015. 
 
8. točka: Poro čilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomo č družini na domu - 

socialna oskrba v letu 2015 in predlog cene storitv e za leto 2016  
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu - socialna oskrba v letu 2015 in sprejel sklep o soglasju k ceni socialno – 
varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«. Sklep je objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 31/2016 z dne 29.4.2016. 
 
9. točka: Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana:  

- Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
- Sosveta za varnost 

 



 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju Narat Bogdana, kot nadomestnega 
predstavnika Policijske postaje Rogaška Slatina, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in Sosvet za varnost, v mandatnem obdobju 2015-2019. Sklepa sta bila posredovana 
imenovanemu nadomestnemu članu in predsednikoma Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter Sosvetu za varnost. 
 
10. točka: Pobude in vprašanja 
11. točka: Razno  
 
I. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o podpori predlogu novele Zakona o davčnem 
potrjevanju računov, ki prostovoljna gasilska društva in društva, ki ne presegajo 10.000 evrov 
letnega prometa, izključuje iz kroga zavezancev za izvajanje postopka potrjevanja računov. Sklep 
je bil posredovan politični stranki Nova Slovenija – krščanski demokrati in Občinskemu odboru 
NSi Rogatec. 
 
II. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o neodplačni ustanovitvi služnostne pravice na 
nepremičninah v lasti Občine Rogatec, v primeru posodabljanja javnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, v kolikor se ugotovi, da gre za vsesplošni 
javni interes.  
 
III. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o pomoči družinama, za povrnitev stroškov v 
zvezi z izobraževanjem oziroma dodatnim usposabljanjem otrok, pri zmanjševanju ovir njune 
hendikepiranosti. Na podlagi sprejetega sklepa sta bili izdani odločbi o pomoči družinama. 
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