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POROČILO 

o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 
 dne 11. junija 2020   

 
 
 

1. točka: Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020 in  
           1. dopisne seje, z dne 15.4.2020  

 
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.1.2020 in zapisnik 1. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2020, sta bila sprejeta. 

 
2.    točka: Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine  

            Rogatec, z dne 23.1.2020 in 1. dopisne seje, z dne 15.4.2020  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
23.1.2020, in poročilo o realizaciji sklepov 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
z dne 15.4.2020, sta bila sprejeta. 

 
3.    točka: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2019, 1. in 2.  

            obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 
2019. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019 je objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 93/20, z dne 3.7.2020.  
 
4.    točka: Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2019  
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom Zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2019. 
 
5.    točka:  Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnice  

             Rogaška Slatina  
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju mag. Nataše Koražija za 
direktorico Knjižnice Rogaška Slatina. Sklep je bil posredovan Svetu zavoda JZ Knjižnice 
Rogaška Slatina.  
 
6.    točka: Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v  

            letu 2020  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se 
bodo razpisala v letu 2020. Sklep je bil posredovan Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki je v Rogaških novicah št. 1232, z dne 3.7.2020, in na spletni strani Občine 
Rogatec, objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2020.  

 
7. točka: Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra, ki je objavljen v Uradnem 

listu RS, št. št. 93/20, z dne 3.7.2020. 
 
 
 
 



 

8. točka: Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec - Enota  
         vrtec, za šolsko leto 2020/2021 

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ 
Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 2020/2021. Sklep je bil posredovan VIZ OŠ Rogatec.  

 
9.  točka:  Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno 
 
Pri točki Razno so bili sprejeti:  

- sklep za prerazporeditev sredstev v proračunu Občine Rogatec za leto 2020,  
- sklep za povečanje proračuna iz namenskih sredstev v proračunu Občine Rogatec za leto 

2020,  
- sklep o spremembi projekta/programa: OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec v Načrtu 

razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023 ter 
- sklep o uvrstitvi projekta/programa: OB107-20-0006 Obnova Kulturnega doma Rogatec v 

Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020-2023. 
Vsi navedeni sklepi so realizirani.   
 
 

 
 
Številka:                                                                                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                     ŽUPAN 
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 01. septembra 2020  
 
  
 

1. točka: Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2020  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da denarno nagrado Občine Rogatec v višini 
1.000,00 evrov prejme Čebelarsko društvo Rogatec, priznanje Občine Rogatec prejme Civilna 
zaščita Občine Rogatec, plaketo Občine Rogatec pa trgovsko podjetje Jagros d.o.o..  
Priznanja so bila dobitnikom, razen predstavniku trgovskega podjetja Jagros d.o.o., ki se 
podelitve ni mogel udeležiti, vročena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je 
bila dne 5. septembra 2020, ob 17. uri, v atriju Dvorca Strmol. Plaketa Občine Rogatec bo 
dobitniku vročena naknadno.  
 

 
2. točka: Predlogi sklepov o imenovanju: 

I. članov Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec  
II. člana Sveta zavoda Celjske lekarne  
III. nadomestne članice Sveta Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec  
IV. nadomestne članice Sveta zavoda Knjižnice Rogaška Slatina  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe, da se:   
-  v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot predstavnike ustanoviteljice Občine Rogatec, v mandatnem 
obdobju 2020 - 2024, imenuje Velimirja Novaka, Antona Šturbeja in Lavro Gregorčič, 
-  v Svet zavoda Celjske lekarne, kot predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec, v mandatnem 
obdobju 2020 - 2025, imenuje Leopolda Šturbeja, 
- v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot nadomestno članico, za preostanek 
mandatnega obdobja 2017 - 2022, imenuje Brigito Vodušek, ter da se 
- v Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina, kot nadomestno članico za preostanek mandatnega 
obdobja 2019 – 2024, imenuje Majo Kampoš Čuček. 
Sklepi so bili vročeni imenovanim ter posameznim svetom zavodov. 

 
3. točka: Razno  
 
Pri tej točki dnevnega je bil sprejet sklep, da se v Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec za 
obdobje 2020-2023 spremeni projekt/program OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec. 
  

  
 
 
Številka:                                                                               Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                  ŽUPAN 
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POROČILO 
o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 01. oktobra 2020  
 
  
 

1. točka: Uvrstitev novega projekta »Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje –  
                Rogatec«  v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 2023  
                ter predstavitev projekta s strani projektantskega podjetja  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o uvrstitvi novega projekta »Dislocirana enota 
Doma upokojencev Šmarje - Rogatec« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 
2020 – 2023, vključno s sklepom o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Rogatec za leto 
2020. Sklepa sta realizirana.  
 
2. točka: Uvrstitev novega projekta »Obnovitvena dela ob zunanji schengenski meji –  
                nadzor državne meje« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje  
                2020 - 2023  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o uvrstitvi novega projekta »Obnovitvena dela ob 
zunanji schengenski meji - nadzor državne meje« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 
za obdobje 2020 – 2023, vključno s sklepom za povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 
2020 iz namenskih sredstev. Sklepa sta realizirana.  
 
3. točka:  Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023 z 
                 veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za projekt »Obnova  
                 Kulturnega doma Rogatec« 

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o uskladitvi Načrta razvojnih programov Občine 
Rogatec za obdobje 2020 – 2023 z veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2020, za 
projekt »Obnova Kulturnega doma Rogatec«, vključno s sklepoma o prerazporeditvi sredstev v 
proračunu Občine Rogatec za leto 2020. Sklepi so realizirani.   
 
4. točka: Razno  
 
 
 
 
Številka:                                                                               Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                  ŽUPAN 
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POROČILO 

o realizaciji sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
ki je bila izvedena med 26. in 28. oktobrom 2020   

 
 
 
 

1. točka: Uvrstitev novega projekta »Sanacija plazu na cesti JP 858381 Paulovič - Pecigos«  
v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 2023 

 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o uvrstitvi novega projekta »Sanacija plazu na 
cesti JP 858381 Paulovič – Pecigos« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 
2020 – 2023, skupaj s pripadajočima sklepoma za povečanje proračuna iz namenskih sredstev in 
za prerazporeditev sredstev. Sklepi so bili realizirani, sanacija plazu pa izvedena. 

 
 
 
Številka:                                                                                  
Datum:         
                                                                                              
 

        Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
ŽUPAN 
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POROČILO 

o realizaciji sklepov 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  
ki je bila izvedena med 13. in 17. novembrom 2020   

 
 
 
 

2. točka: Uvrstitev novega projekta »Sanacija plazu Matej – Gornja vas«  v Načrt razvojnih 
programov Občine Rogatec za obdobje 2020 - 2023 

 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o uvrstitvi novega projekta »Sanacija plazu Matej – 
Gornja vas« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2020 – 2023, vključno s 
sklepom za povečanje proračuna iz namenskih sredstev. Sprejel je tudi sklep za prerazporeditev 
sredstev za povečanje proračunske rezerve. Sklepa sta bila realizirana. 
 
 
 
Številka:                                                                                  
Datum:         
                                                                                              
 

        Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


