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POROČILO 
o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 

 dne 5. decembra 2019   
 
 
 
 
1. točka: Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.10.2019 

 
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.10.2019, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine 

            Rogatec, z dne 29.10.2019  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.10.2019, 
je bilo sprejeto. 
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, 1. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2020 in dal predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020 v javno 
razpravo do vključno 20.12.2019.  
 
4.    točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. obravnava 
 

Občinski svet Občine Rogatec je, na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Rogatec, sprejel sklep o združitvi prve in druge obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina. Navedeni odlok je nato 
sprejel v 1. in 2. obravnavi. Sklep o sprejetju odloka je bil posredovan Ljudski univerzi Rogaška 
Slatina in občinam soustanoviteljicam. 
 
5.    točka:  Letno poročilo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2018 in Polletno 

poročilo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2019 
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Šmarje pri 
Jelšah za leto 2018 in Polletnim poročilom Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2019. 
Pri tej točki dnevnega reda je Občinski svet Občine Rogatec podal še soglasje k  Spremembam 
in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, z dne 21.11.2019. Sklep o 
izdanem soglasju je bil posredovan Svetu zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in občinam 
soustanoviteljicam. 
 
6.   točka:  Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2020 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu«, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/2019, z dne 20.12.2019. 
Sklep je bil posredovan Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.  
 
7.   točka:  Predlog nove ekonomske cene za 7,5 oddelkov VIZ OŠ Rogatec – Enote vrtec 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o izdaji soglasja k spremembi sistemizacije 
delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020, za 7,5 oddelkov ter 
sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec, oba z veljavnostjo od 
1.1.2020 dalje. Sklepa sta bila posredovana VIZ OŠ Rogatec. Prvi sklep je bil realiziran, medtem 
ko drugi, zaradi naknadne ugotovitve računske napake, ni bil realiziran. 



 

 
 
 
8.   točka: Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Odbora za mlade 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o prenehanju mandata članice Odbora za mlade, 
Mateje Ozvaldič, ter za nadomestno članico, v mandatnem obdobju 2018 – 2022, imenoval 
Valentino Drofenik. Sklep je bil posredovan dosedanji članici in imenovani nadomestni članici. 
 
9. točka: Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno  

         
 
Številka: 
Datum:                            
                                                                           
 

        Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                         ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


