
 

 
OBČINA ROGATEC                                                                                                       PREDLOG                                                                                 
Občinski svet                                   
 
                                                                              

POROČILO 
o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 29. junija 2017   
 
 
 
1. točka: Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2017,  

            3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. 
           dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017  

 
Zapisniki: 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017, so bili sprejeti.    
 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine 

           Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
           z dne 25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne   
           5.6.2017   

 
Poročila o realizaciji sklepov: 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017, so bila sprejeta.    
 
3. točka: Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016  
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom Zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016.  
 
4. točka: Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2016  
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom VIZ OŠ Rogatec  
za leto 2016.  
 
5. točka: Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec –  

           Enota vrtec za šolsko leto 2017/2018 in o določitvi fleksibilnega normativa 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ 
OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2017/2018 in o določitvi fleksibilnega normativa. 
Sklep je bil posredovan VIZ OŠ Rogatec.  
 
6. točka: Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v  

            letu 2017  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se 
bodo razpisala v letu 2017, na osnovi katerega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja dne 7.7.2017 na spletni strani Občine Rogatec ter v Rogaških novicah, št. 1076, 
objavila javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2017. Občina Rogatec je v 
letu 2017 razpisala: eno plaketo občine, eno priznanje občine in eno denarno nagrado v 
višini 600,00 EUR. 
 
 
 



 

7. točka: Pobude in vprašanja 
8. točka: Razno 
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili s poročili o rezultatih javnih razpisov 
sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2017, s področja socialnih in 
humanitarnih dejavnosti, turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, športa 
ter kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel:  
• Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2017-2020, projekt št. OB107-

10/0021 Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec. 
• 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. 
• Sklep za prerazporeditev sredstev Proračuna občine Rogatec za leto 2017 med področji 

proračunske porabe. Predmetne prerazporeditve so bile izvršene.   
 
 
Številka:   
Datum:   

 
 
       Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 

                                                   ŽUPAN  
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 25. septembra 2017   
 
 
9. točka: Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec in sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2017 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec in sklep za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 
2017.  
 
10. točka: Predlog pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta. 
Sklep je bil vročen predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na 
osnovi 5. in 11. člena sprejetih Pravil je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
do 9.10.2017 sprejemala predloge za kandidate za elektorje.  
 
11. točka: Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in Občine 

Maruševec  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine 
Rogatec in Občine Maruševec. 1.10.2017 je bil v Maruševcu podpisan Sporazum o pobratenju 
Občine Rogatec in Občine Maruševec.   
 
12. točka:  Razno  
 
 
 
Številka:   
Datum:   

 
 
       Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 

                                                   ŽUPAN  
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 25. septembra 2017   
 
 
13. točka: Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec in sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2017 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec in sklep za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 
2017.  
 
14. točka: Predlog pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta. 
Sklep je bil vročen predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na 
osnovi 5. in 11. člena sprejetih Pravil je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
do 9.10.2017 sprejemala predloge za kandidate za elektorje.  
 
15. točka: Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in Občine 

Maruševec  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine 
Rogatec in Občine Maruševec. 1.10.2017 je bil v Maruševcu podpisan Sporazum o pobratenju 
Občine Rogatec in Občine Maruševec.   
 
16. točka:  Razno  
 
 
 
Številka:   
Datum:   

 
 
       Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 

                                                   ŽUPAN  
 
 
 
 
 


