
 

 
OBČINA ROGATEC                                                                                                       PREDLOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Občinski svet                               
                                                     

POROČILO 
o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 22. februarja 2018   
 
1. točka: Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.10.2017 

           in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017  
 
Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.10.2017, in 5. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017 sta bila sprejeta.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine  

           Rogatec, z dne 19.10.2017 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine  
           Rogatec, z dne 15.12.2017  

 
Poročili o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.10.2017, 
in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017, sta bili sprejeti.  
 
3. točka: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018,  

           1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je po hitrem postopku obravnavi sprejel Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Rogatec za leto 2018 z vsemi prilogami (Splošni del rebalansa, Posebni del 
rebalansa, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 2018-2021, Kadrovski načrt 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 o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 
11/2018, z dne 23.2.2018.  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2018 ter sklep, da Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogatec za 
leto 2018 sprejme župan. 
 
4. točka: Predlog Statuta Občine Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel predlagano vsebino Statuta Občine Rogatec v 1. 
obravnavi.  
 
5. točka: Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel predlagano vsebino Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Rogatec v 1. obravnavi.  
 
6. točka: Predlog sklepov o imenovanju  

 nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec  

 nadomestne članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel: 
- Sklep o ugotovitvi, da je Antoniji Kitak, stan. Donačka Gora 16a, 3252 Rogatec, zaradi odstopa 
prenehal mandat članice Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, ter da se v Svet zavoda VIZ OŠ 
Rogatec, kot nadomestnega člana za preostanek mandata 2016 – 2020, imenuje Slavka 
Pavloviča, stan. Log 63, 3252 Rogatec.  
Sklep je bil vročen Antoniji Kitak, stan. Donačka Gora 16a, Rogatec, Slavku Pavloviču, stan. Log 
63, Rogatec ter Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec.  
- Sklep, da se v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot nadomestno članico za 
preostanek mandata 2015 – 2019, imenuje Natašo Lavrič, stan. Prešernova ulica 10, 3250 
Rogaška Slatina.  



 

Sklep je bil vročen Nataši Lavrič, direktorici občinske uprave Občine Rogatec, ter Marku Čučku, 
predsedniku Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogatec.  
 
7. točka: Predlog sklepa za razrešitev predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda  

            VIZ OŠ Rogatec in predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana v  
           primeru razrešitve  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel: 
- Sklep, s katerim je razrešil članico Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec Agico Kunstek, stan. 
Žahenberc 61, 3252 Rogatec, kot predstavnico Občine Rogatec, z dnem sprejema tega sklepa. 
Sklep je bil vročen Agici Kunstek, stan. Žahenberc 61, Rogatec, ter Svetu zavoda VIZ OŠ 
Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec.  
- Sklep, s katerim je za nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnika 
Občine Rogatec, za preostanek mandata 2016 – 2020, imenoval Iztoka Artiča stan. Rajska ulica 
15, 3252 Rogatec.  
Sklep je bil vročen Iztoku Artiču stan. Rajska ulica 15, Rogatec, ter Svetu zavoda VIZ OŠ 
Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec.  
 
8. točka: Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu - socialna  

            oskrba za leto 2018  
 
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. 14/2018, 
z dne 02.3.2018.  
 
9. točka: Predlog sklepa glede odpovedi pravici do povračila pomoči oziroma omejitvi  

            dedovanja 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se Občina Rogatec ne odpove pravici do 
povračila pomoči oziroma omejitvi dedovanja v višini 8.228,28 EUR.  
Sklep je bil posredovan Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg 11, Šmarje pri 
Jelšah, ter dediču pokojne. 
 
10. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega  

            energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2017  
 
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 
2017.  
 
11. točka: Pobude in vprašanja  
12. točka: Razno  
 
Pri tej točki dnevnega reda so bili sprejeti: 
- Sklep o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit.  
Sklep je bil vročen VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, Strmolska ulica 7, Rogatec, ter dne 23.2.2018  
objavljen na spletni strani Občine Rogatec.  
- Sklep, da se Občinski svet Občine Rogatec strinja, da se družinama, za zaprošeno pomoč v 
zvezi z usposabljanjem slabovidnega otroka, in sicer za povrnitev potnih stroškov za šolsko leto 
2017/2018 in za povrnitev stroškov prehrane za otroka, vključenega v posebnem programu vrtca 
specialnega zavoda za sluh in govor, prav tako za šolsko leto 2017/2018, zagotovijo sredstva v 
okvirni višini 800,00 EUR (2 x 400,00 EUR).  
- Sklep, s katerim se je za najem poslovnega prostora v poslovno - stanovanjskem objektu na 
naslovu Trg 8, Rogatec, v skupni površini 72,18 m2, za leto 2018, določila mesečna najemnina v 
višini 50,00 EUR.  
Sklep je bil vročen Plavčak Mariji s.p., Sv. Florijan 69, Rogaška Slatina.  
 
Številka:   
Datum:   
 

          Martin Mikolič, univ.dipl.inž. 
                              ŽUPAN  

http://univ.dipl.in/

