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OBČINA ROGATEC                                                                                                        PREDLOG                                                                                                                                   
Občinski svet                                                                                                            

      
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 26. januarja 2017   
 
 
 
1. točka: Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 12.12.2016 

 
Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 12.12.2016, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 

z dne 12.12.2016 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
12.12.2016, je bilo sprejeto.  
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, 2. obravnava 

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 v 2. 
Obravnavi, z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 
2017-2020, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2017, Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogatec za leto 2017, Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za 
leto 2017, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2017, Letni program športa v Občini 
Rogatec za leto 2017). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/2017, z dne 3.2.2017. 
 
4. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 v 2. 
Obravnavi, z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 
2018-2021, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2018, Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogatec za leto 2018, Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za 
leto 2018, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2018, Letni program športa v Občini 
Rogatec za leto 2018). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/2017, z dne 3.2.2017. 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogatec za leti 2017 in 2018, za nepremičnine pod vrednostjo 20.000,00 
EUR, sprejme župan. 
 
5. točka:  Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Rogatec 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Rogatec. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/2017, z dne 
3.2.2017. 
 
6. točka: Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec 

in sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelku 1 in oddelku 8 predšolske 
vzgoje  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Občini Rogatec in sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelku 1 in oddelku 8 predšolske 
vzgoje. Sklepa sta bila poslana VIZ OŠ Rogatec in VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec. 
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7. točka: Predlog sklepa o odpisu terjatev 

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o odpisu neizterljivih terjatev iz naslova najemnih 
razmerij za neprofitna stanovanja in iz naslova najemnih oziroma lastniških razmerij za parkirišča 
za tovorna vozila, v skupnem znesku 4.385,03 evrov. Sklep je bil realiziran.  
 
8. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih v občini Rogatec za leto 2016 
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Rogatec za leto 
2016. Poročilo je bilo poslano Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za energijo. 
 
9. točka: Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda 

Razvojne agencije Sotla 
 
Občinski svet Občine Rogatec je v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla, kot predstavnico 
Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2017 – 2021, imenoval mag. Suzano Likar, stanujočo 
Žibernik 43, 3250 Rogaška Slatina. Sklep je bil poslan imenovani in Razvojni agenciji Sotla. 
 
10. točka: Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega 

doma Šmarje pri Jelšah 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da ne daje soglasja k imenovanju Marjana 
Dikaučiča,  univ. dipl. prav., stanujočega Na Jožefu  40b, 2310 Slovenska Bistrica, za direktorja 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2017-2021. Sklep je bil poslan 
Svetu Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in občinam soustanoviteljicam. 

 
11. Pobude in vprašanja 
12. točka: Razno  
 
Občinski svet Občine Rogatec je za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec v 
mandatnem obdobju 2014 – 2018, imenoval Edvarda Prevolška, stanujočega Celjska cesta 62, 
3252 Rogatec. Sklep je bil poslan dosedanji članici, Nataši Firer, imenovanemu in predsedniku 
Nadzornega odbora Občine Rogatec. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o pomoči družini, v zvezi z dodatnim 
usposabljanjem slabovidnega otroka, in sicer za povrnitev potnih stroškov za šolsko leto 
2016/2017, v okvirni višini 400,00 EUR.  
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 

          Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 
                              ŽUPAN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


