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POROČILO 
o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 

 dne 18. junija 2019   
 

 
1. točka: Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019 in 1.  

            izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019  
 

Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019, in zapisnik 1.             
izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019, sta bil sprejeta. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z  

           dne 15.4.2019 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne  
           24.4.2019   

 
Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019, 
in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
24.4.2019, sta bila sprejeta.   
 
3. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza Haloških občin«, 1.  

            in 2. obravnava ter seznanitev s Strateškimi smernicami za razvoj turizma na 
            območju Haloz in Dodatkom k Strateškim smernicam, kot strokovnima 
            podlagama za ustanovitev interesne zveze  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza 
Haloških občin« v 1. in 2. obravnavi. Sklep o sprejemu odloka je bil posredovan občinam 
ustanoviteljicam Zveze Haloških občin. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/2019, z dne 
6.9.2019. 
 
4. točka: Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

            uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,  
            Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. in 2. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v 1. in 2. obravnavi. Sklep o sprejetju odloka je 
bil posredovan občinam soustanoviteljicam organa skupne občinske uprave medobčinskega 
inšpektorata in redarstva.  
 
5. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  

            zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v 1. in 2. obravnavi. Sklep o 
sprejetju odloka je bil posredovan občinam soustanoviteljicam JZ Zdravstveni dom Šmarje pri 
Jelšah.    
 
6. točka: Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

            varstva okolja  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o spremembi cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja z veljavnostjo od 1.7.2019 dalje. Sklep je bil posredovan 
OKP Rogaška Slatina, d.o.o., ter občinam soustanoviteljicam OKP Rogaška Slatina, d.o.o.. 
 
7. točka: Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018  
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Rogaška 
Slatina v letu 2018. 



 

 
8. točka: Predlog sklepov o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, 

            Enota vrtec, za šolsko leto 2019/2020 in o potrditvi fleksibilnega normativa 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, 
Enota vrtec, za šolsko leto 2019/2020, in sprejel sklep o potrditvi fleksibilnega normativa. Sklepa 
sta bila vročena VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec. 
 
9. točka: Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 

          2019  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo 

razpisala v letu 2019, na osnovi katerega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja dne 5.7.2019 na spletni strani Občine Rogatec ter v Rogaških novicah, št. 1180, 
z dne 5.7.2019, objavila javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2019. 
Občina Rogatec je v letu 2019 razpisala: eno plaketo občine, eno priznanje občine in eno 
denarno nagrado v višini 1.000,00 EUR. 
 
10. točka: Mnenje k preoblikovanju Pošte Rogatec v pogodbeno pošto 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o podaji mnenja, da delovanje Pošte Rogatec tudi 
v bodoče ostane v sedanji organizacijski obliki ter da ne podpira preoblikovanja Pošte Rogatec v 
pogodbeno pošto. Sklep je bil posredovan Pošti Slovenije d.o.o., Krekov trg 9, Celje.  
 
11. točka: Pobude in vprašanja 
12. točka: Razno 

 

Pri točki razno so bili sprejeti štirje sklepi o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2019 ter sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2019 – 2022. Sklepi so realizirani.  
 
Sprejeta sta bil tudi sklepa:  

- da Občinski svet Občine Rogatec VIZ OŠ Rogatec predlaga, da se z novim šolskim 
letom 2019/2020 glavna vrata na matični šoli odpirajo eno uro prej in sicer ob pol sedmih 
zjutraj, ter  

- da Občinski svet Občine Rogatec zahteva na vpogled kreditno pogodbo, ki jo je v letu 
2014 sklenil ravnatelj VIZ OŠ Rogatec v zvezi s pokrivanjem stroškov odpravnine 
presežne delavke, ter da jo na naslov Občine Rogatec dostavi v roku 7 dni. 

Prvi navedeni sklep je bil vročen VIZ OŠ Rogatec, drugi navedeni sklep pa je bil vročen VIZ OŠ 
Rogatec, ravnatelju, g. Viljemu Prevolšku. Sklepa nista realizirana.   
  

 
 
Številka:                                                                                Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                     ŽUPAN 
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 01. avgusta 2019   
 
 

1. točka: Neurja na območju Občine Rogatec dne 7.7.2019, 12.7.2019 in 13.7.2019  
    – prerazporeditev proračunskih sredstev za odpravo posledic neurij  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sedem sklepov o prerazporeditvi sredstev proračuna 
Občine Rogatec za leto 2019 ter sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine 
Rogatec za obdobje 2019 – 2022. Sklepi so realizirani.  
 

 
 

2. točka:  Predlogi sklepov o imenovanju: 
     I. nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec 
     II. Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
     III. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
     IV. Sosveta za varnost 
     V. člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ugotovitvi, da je Agici Kunstek, zaradi odstopa, 
prenehal mandat članice Nadzornega odbora Občine Rogatec, ter da se za nadomestno članico 
Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2019 – 2023, imenuje Aleksandra 
Tudja. Sklep je bil posredovan Agici Kunstek ter Aleksandri Tudja.  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 
Rogatec, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/19, z dne 9.8.2019. Sklep je bil posredovan 
imenovanim članom.  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Rogatec. Sklep je bil posredovan imenovanim članom ter 
predsednikom svetov krajevnih skupnosti Dobovec, Donačka Gora in Rogatec.  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju članov Sosveta za varnost. Sklep je 
bil posredovan imenovanim članom.  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri 
Jelšah, kot predstavnica ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Agata Tepeš, za mandatno 
obdobje 2019 – 2023, ki nastopi mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda. Sklep je bil 
posredovan imenovani ter Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje pri 
Jelšah.  
 
 
3.   točka:  Razno 
 
Pri tej točki dnevnega reda je Občinski svet Občine Rogatec sprejel sklep, da predlaga 

Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet, da se na mejnem prehodu Dobovec 
ohrani prometna ureditev glede daljinskega tranzitnega prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 t, 
kot je bila uveljavljena s 1.6.2019. Sklep je bil posredovan Ministrstvu za infrastrukturo, 
Direktoratu za kopenski promet, mag. Andreji Knez, v. d. generalne direktorice, Langusova ulica 
4, Ljubljana.   
 
 
Številka:                                                                                  Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                          ŽUPAN 
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 03. septembra 2019  
 
  
 

1. točka: Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2019  
 
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 2019, podelita 2 priznanji občine, nato pa sprejel sklepe o podelitvi priznanj 
Občine Rogatec v letu 2019. Denarno nagrado v višini 1.000,00 evrov je prejel Mešani pevski 
zbor KD Anton Stefanciosa Rogatec, priznanje Občine Rogatec sta prejela g. Martin Šlamberger 
ter Ansambel Venus, plaketo Občine Rogatec pa je prejel g. Zvonimir Blažun – družinsko podjetje 
PUBY LAND d.o.o.. Priznanja so bila dobitnikom vročena na osrednji prireditvi ob prazniku 
Občine Rogatec, ki je bila dne 7. septembra 2019, v grajski pristavi. 

 
2. točka: Izvolitev predstavnika Občine Rogatec v Svet Zveze Haloških občin  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Svet Zveze Haloških občin, izmed 
članov Občinskega sveta Občine Rogatec, kot predstavnik ustanoviteljice Občine Rogatec, izvoli 
Izidor Kitak. Sklep je bil vročen imenovanemu ter Občini Majšperk. 

 
3. točka: Razno  
 
Pri tej točki dnevnega je bil sprejet sklep o podaji soglasja Razvojni agenciji Sotla k najemu 
kreditnih sredstev za potrebe premoščanja likvidnostnih težav, v višini do vključno 50.000,00 
EUR, z vračilom v roku enega leta (z možnostjo podaljšanja) do treh let, pri čemer delež, ki 
odpade na Občino Rogatec, znaša 5.385,00 EUR. Sklep je bil posredovan Razvojni agenciji 
Sotla, ter občinam soustanoviteljicam Razvojne agencije Sotla.  

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


