
 

Občina Rogatec                                                                                                              PREDLOG                                             
Občinski svet 
 

 
POROČILO 

o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
ki je bila dne 28. junija 2016   

 
 
 
1. točka: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.4.2016  

 
Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.4.2016 je bil sprejet.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z 

dne 14.4.2016 
 
Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.4.2016 
je bilo sprejeto.  
 
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. 47/2016, z dne 1.7.2016. 
 
4. točka: Predlog Odloka o spremembi območja naselja Log, 1. in 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembi območja naselja Log, v 1. in 2. 
obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2016, z dne 22.7.2016. 
 
5. točka:  Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja:   
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov  
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov  
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov  

 
Občinski svet Občine Rogatec je potrdil nove cene storitev na področju gospodarskih javnih 
služb, ki jih izvaja družba za ravnanje z odpadki Simbio d.o.o., in sicer ceno obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov, ceno obdelave biorazgradljivih odpadkov in ceno odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Občinski svet Občine Rogatec je potrdil tudi 
novo ceno gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (MKO, 
embalaža, ločeno zbrani odpadki razen BIO), ki jo izvaja javno podjetje OKP Rogaška Slatina 
d.o.o.. Potrjene cene se uporabljajo od 1.7.2016 dalje. Sklep je bil posredovan Simbiu d.o.o. in 
OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 
 
6. točka: Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in 

razvoj Občine Rogatec 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju Vilija Bukška, stan. Žahenberška 
cesta 1, 3252 Rogatec, za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 
Rogatec, za mandatno obdobje petih let, s pričetkom mandata z dnem 1.8.2016. V skladu z 
Zakonom o zavodih in Zakonom o splošnem upravnem postopku je odpravek sklepa vseboval 
obrazložitev pravne podlage in postopka ter pouk o pravnem sredstvu. Sklep je bil vročen 
imenovanemu in ostalima kandidatoma za direktorja javnega zavoda. 
 
 
 



 

7. točka: Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju Borisa Krkleca, stan. Celjska cesta 
62a, 3252 Rogatec v Svet zavoda Celjske lekarne, za mandatno obdobje 2016- 2020. Sklep je bil 
posredovan imenovanemu in Svetu zavoda Celjske lekarne. 
 
8. točka: 8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v 

letu 2016 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo 
razpisala v letu 2016. Na osnovi slednjega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, dne 8.7.2016, na spletni strani Občine Rogatec ter v Rogaških novicah, št. 1024, 
objavila javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2016. 
 
9. točka: Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – 

Enota vrtec za šolsko leto 2016/2017 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi fleksibilnega normativa v treh oddelkih 
predšolske vzgoje in podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec 
za šolsko leto 2016/2017. Sklep je bil, skupaj s prilogo, to je sistemizacijo delovnih mest za osem 
oddelkov vrtca, posredovan VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec. 
 
10. točka: Predlog sklepa o soglasju Razvojni agenciji Sotla k najemu kredita za 

premostitev likvidnostnih težav 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje javnemu zavodu Razvojna agencija Sotla k 
najemu likvidnostnega kredita, v višini do vključno 50.000 EUR, z vračilom v roku enega leta, z 
možnostjo podaljšanja do treh let. Sklep je bil posredovan Razvojni agenciji Sotla in občinam 
soustanoviteljicam. 
 
11. točka: Seznanitev s predlogom za odkup prostorov in zemljišč konjušnice v Rogatcu 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da občinska uprava Občine Rogatec pripravi 
predlog rešitve odkupa konjeniškega kompleksa, v okviru proračuna Občine Rogatec za leto 
2017, glede na razpoložljiva finančna sredstva. Sklep je bil vročen direktorici občinske uprave in 
višji svetovalki za proračun in javne finance. 
 
12. točka: Pobude in vprašanja 
13. točka: Razno  
 
Pod točko razno je bil sprejet sklep za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije 
proračuna Občine Rogatec za leto 2016, za premostitev finančnih težav Nogometnega kluba 
Mons Claudius Rogatec, in sicer za zagotovitev sredstev za sodnike in prevoze. Sklep je bil 
realiziran. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                ŽUPAN 
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Občinski svet 
 

 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 30. avgusta 2016   
 
 
 
1. točka: Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2016  

 
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 2016, podelita 2 plaketi občine, nato pa sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine 
Rogatec v letu 2016. Denarno nagrado v višini 600,00 evrov je prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Dobovec pri Rogatcu, priznanje Občine Rogatec je prejela ga. Majda Kramberger, stan. 
Trg 2, Rogatec, plaketi Občine Rogatec pa sta prejela glasbena skupina Mi2 in ga. Margareta 
Krivec, stan. Tlake 2, Rogatec. Priznanja so bila dobitnikom vročena na osrednji prireditvi ob 
prazniku Občine Rogatec, ki je bila dne 3. septembra 2016, pred Grajsko pristavo. 
 
2. točka: Predstavitev izgradnje MRP (merno regulacijske postaje) na slovenskem 

prenosnem omrežju in priključitev plinovodnega omrežja v občini Rogatec na 
slovensko plinovodno omrežje 

 
Občinskemu svetu Občine Rogatec je bil s strani Petrola d.d. predstavljen projekt izgradnje MRP 
(merno regulacijske postaje) na slovenskem prenosnem omrežju in priključitev plinovodnega 
omrežja v občini Rogatec na slovensko plinovodno omrežje. 
 
3. točka: Razno  
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                ŽUPAN 
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 10. oktobra 2016   
 
 
 
1. točka: Mnenje k izbiri kandidatke za ravnateljico Glasbene šole Rogaška Slatina 

 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal pozitivno mnenje k izbiri kandidatke Tatjane Šolman, stan. 
Strma cesta 6, 3250 Rogaška Slatina, za ravnateljico Glasbene šole Rogaška Slatina v 
mandatnem obdobju 2016 - 2021. Mnenje je bilo posredovano Svetu zavoda Glasbene šole 
Rogaška Slatina. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                ŽUPAN 
 
 
 
 


