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POROČILO 

o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
ki je bila dne 13. aprila 2017   

 
 
1. točka: Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017 

 
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 

z dne 26.1.2017 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017, 
je bilo sprejeto.  
 
3. točka: Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega 

računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016 
 

Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Občine Rogatec o 
pregledu izkazov Zaključnega računa Občine Rogatec za leto 2016. 
 
4. točka: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2. 

obravnava 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2016 
v 1. in 2. obravnavi. Zaključni račun je objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2017, z dne 
28.4.2017. 
 
5. točka:  Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma 

Šmarje pri Jelšah 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved., roj. 
11.9.1969, stanujoče Vegova ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico Zdravstvenega doma 
Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje štirih let. Sklep je bil poslan Svetu Zdravstvenega doma 
Šmarje pri Jelšah in občinam soustanoviteljicam. 
 
6. točka: Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

 
Občinski svet Občine Rogatec je v Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, kot predstavnico 
Občine Rogatec in Občine Šmarje pri Jelšah, imenoval Barbaro Korez, stanujočo Tlake 58a, 
3252 Rogatec, za mandatno obdobje štirih let. Sklep je bil poslan imenovani, svetu zavoda, 
Občini Šmarje pri Jelšah v obravnavo in sprejem ter ostalim občinam soustanoviteljicam.  
 
7. točka: Predlog sklepa za imenovanje člana Nadzornega sveta OKP Rogaška Slatina, 

d.o.o.   
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, s katerim je predlagal Skupščini OKP Rogaška 
Slatina d.o.o., da v Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice 
Občine Rogatec, imenuje Viktorja Božaka, stanujočega Lerchingerjeva ulica 6, 3252 Rogatec, za 
mandatno obdobje štirih let. Sklep je bil poslan OKP Rogaška Slatina d.o.o. in občinam 
soustanoviteljicam. 
 
8. Pobude in vprašanja 
9. točka: Razno  
 
Številka:  
Datum:  

          Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 
                              ŽUPAN  
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 25. maja 2017   
 
 
 
1. točka: Predstavitev izvedenega javnega naročila za gradnjo vrtca 
 
Občinskemu svetu Občine Rogatec je bil predstavljen postopek javnega naročanja »Izgradnja 
skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu« in predlog nadaljnjih aktivnosti. 
 
2. točka: Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu - socialna 

oskrba za leto 2017  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu – socialna oskrba«. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/2017, 
z dne 26.5.2017. 

 
3. točka:  Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda JZ Regijsko 

študijsko središče 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. ekon., 
stanujoče Na Rebri 10, Celje, za direktorico javnega zavoda JZ Regijsko študijsko središče, za 
mandatno obdobje petih let. Sklep je bil poslan Svetu zavoda RŠS. 
 
4. točka: Razno 
 
I. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o pomoči družini, za kritje stroškov celodnevne 
prehrane otroka, vključenega v razvojni program vrtca Centra za sluh in govor Maribor, v letu 
2017.  
 
II. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2017 med področji proračunske porabe. Predmetna prerazporeditev je bila 
izvršena. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 

          Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 
                              ŽUPAN  
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 5. junija 2017  
 
 
5. točka: Predlog Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2017 – 2020, 

projekt št. OB107-17-0004 Prenova kuhinje – OŠ Rogatec in predlog sklepa za 
prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2017 ter sklepa za 
povečanje proračuna iz namenskih sredstev za leto 2017  

 
I. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 

obdobje 2017 – 2020, projekt št. OB107-17-0004 Prenova kuhinje – OŠ Rogatec. 
II. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za prerazporeditev sredstev proračuna 

Občine Rogatec za leto 2017 med področji proračunske porabe. Predmetna 
prerazporeditev je bila izvršena. 

III. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za povečanje proračuna Občine Rogatec 
za leto 2017 iz namenskih sredstev. S sklepom so se povečali namenski prihodki ter 
odhodki v proračunu Občine Rogatec za leto 2017. 

 
6. točka: Predlog Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2017 – 2020, 

projekt št. OB107-17-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini 
Rogatec v letu 2017 in predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2017  

 
I. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 

obdobje 2017 – 2020, projekt št. OB107-17-0009 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest v občini Rogatec v letu 2017. 

II. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe za prerazporeditev sredstev proračuna 
Občine Rogatec za leto 2017 med področji proračunske porabe. Predmetne 
prerazporeditve so bile izvršene. 

 
7. točka: Predlog Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2017 – 2020, 

projekt št. OB107-17-0005 Igrišča Rogatec (streetworkout, ravnotežna pot) in predlog 
sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2018 ter sklepa 
za povečanje proračuna iz namenskih sredstev za leto 2018  
 
I. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za 

obdobje 2017 – 2020, projekt št. OB107-17-0005 Igrišča Rogatec (streetworkout, 
ravnotežna pot). 

II. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za prerazporeditev sredstev proračuna 
Občine Rogatec za leto 2018 med področji proračunske porabe. Predmetna 
prerazporeditev je bila izvršena. 

III. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za povečanje proračuna Občine Rogatec 
za leto 2018 iz namenskih sredstev. S sklepom so se povečali namenski prihodki ter 
odhodki v proračunu Občine Rogatec za leto 2018. 

 
Številka: 
Datum: 
 
 
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                ŽUPAN 
 


