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POROČILO 

o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 
 dne 23. januarja 2020   

 
 
 

1. točka: Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019  
 
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019, je bil, z 
upoštevanjem pripombe g. Viktorja Božaka, sprejet. 

 
 

2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
            z dne 5.12.2019   

 
Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.12.2019, 
je bilo sprejeto. 

 
 

3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, 2. obravnava   
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2020 v 2. 
obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 
2020 - 2023, Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2020, Letni program prodaje občinskega 
finančnega premoženja za leto 2020, Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 
2020, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2020, Letni program športa v Občini 
Rogatec za leto 2020).  
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2020 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/2020, z 
dne 28.1.2020. 
  
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec 
za leto 2020, v navezavi s slednjim pa je bil sprejet sklep, da znaša skupna vrednost pravnih 
poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem in jih lahko 
sklepa župan v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Rogatec, ki jih ni 
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ali ob nepredvidenih 
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, največ 20.000,00 EUR.   
 
 

4. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,  
            2. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne v 2. obravnavi. Sklep je bil posredovan Celjskim lekarnam in Mestni občini Celje. 
 
 

5. točka: Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ  
            Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020  
 

Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ 
OŠ Rogatec, Enota Vrtec, za šolsko leto 2019/2020. Sklep je bil posredovan VIZ OŠ Rogatec.   
 
 

6. točka: Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini 
            Rogatec  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Občini Rogatec. Sklep je bil posredovan VIZ OŠ Rogatec ter VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec. 



 

 
 
 
 
 

7. točka: Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS  
            za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da predlaga, da se v Svet Območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina, kot predstavnica Občine Rogatec za 
mandatno obdobje 2020 - 2024, imenuje Danijela Križan. Sklep je bil posredovan Javnemu 
skladu RS za kulturne dejavnosti ter predlagani kandidatki Danijeli Križan.  
 
 

8. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega  
            energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2019  

 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 
2019.   

 
 

9. točka: Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno 

 
Pri tej točki dnevnega reda je Občinski svet Občine Rogatec sprejel sklep, da se za najem 
poslovnega prostora v poslovno - stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec, v skupni 
površini 72,18 m2, za leto 2020 določi mesečna najemnina v višini 50,00 EUR. Sklep je bil 
posredovan najemnici poslovnega prostora Mariji Plavčak.  
  

 
 

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


