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POROČILO 
o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 

 dne 22. decembra 2020   
 
 
 
1. točka: Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4.  

            izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z 
            dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020  

 
Zapisniki: 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 
1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 
17.11.2020, so bili sprejeti. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 

           dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. 
           dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020  

 
Poročila o realizaciji sklepov: 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. 
izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. 
dopisne seje, z dne 17.11.2020, so bila sprejeta. 
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, 1. obravnava  

 
Sprejet je bil sklep, da je Občinski svet Občine Rogatec opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o 
proračunu Občine Rogatec za leto 2021 ter da daje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za 
leto 2021 v javno razpravo do vključno 11.1.2021.  
Obvestilo o javni razpravi o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2021 je bilo objavljeno na 
spletni strani Občine Rogatec in v Rogaških novicah, št. 1258, z dne 31.12.2020, ter posredovano 
delovnim telesom Občinskega sveta Občine Rogatec, Svetu KS Rogatec, Svetu KS Donačka Gora in 
Svetu KS Dobovec. 
Pripombe in predlogi k vsebini predloga Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 v 1. 
obravnavi, podani v razpravi na občinskem svetu, kot tudi predlogi, podani v času trajanja javne 
razprave, so bili proučeni, ter umestni upoštevani pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2021 za 2. obravnavo. 
 
4. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 1. obravnava  

 
Sprejet je bil sklep, da je Občinski svet Občine Rogatec opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o 
proračunu Občine Rogatec za leto 2022 ter da daje predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za 
leto 2022 v javno razpravo do vključno 11.1.2021.  
Obvestilo o javni razpravi o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2022 je bilo objavljeno na 
spletni strani Občine Rogatec in v Rogaških novicah, št. 1258, z dne 31.12.2020, ter posredovano 
delovnim telesom Občinskega sveta Občine Rogatec, Svetu KS Rogatec, Svetu KS Donačka Gora in 
Svetu KS Dobovec. 
Pripombe in predlogi k vsebini predloga Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 v 1. 
obravnavi, podani v razpravi na občinskem svetu, kot tudi predlogi, podani v času trajanja javne 
razprave, so bili proučeni, ter umestni upoštevani pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2022 za 2. obravnavo. 
 
5. točka: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, 

           Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane,  
           1. obravnava   

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, v            
1. obravnavi. Sklep je bil posredovan OKP Rogaška Slatina d.o.o. ter občinam Rogaška Slatina, 
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane. 
 
 
 



 

6. točka: Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
            na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec,  

                  Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava   
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, 
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, v 1. obravnavi. Sklep je bil posredovan OKP Rogaška Slatina 
d.o.o. ter občinam Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 
   
7. točka: Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah 

            Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob  
            Sotli, 1. obravnava   

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih 
odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob 
Sotli, v 1. obravnavi. Sklep je bil posredovan OKP Rogaška Slatina d.o.o. ter občinam Rogaška 
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 
 
8. točka: Predlog izdaje soglasja javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. za najem  

            kredita  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o izdaji soglasja javnemu podjetju OKP Rogaška 
Slatina d.o.o. za najem kredita za nakup novega specialnega komunalnega vozila. Sklep je bil 
posredovan OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 
 
9. točka: Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogatec  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Lokalni energetski koncept Občine Rogatec, ki ga je izdelala 
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, novembra 2020. Lokalni energetski koncept Občine 
Rogatec je objavljen na spletni strani Občine Rogatec. Sklep je bil posredovan Lokalni energetski 
agenturi Spodnje Podravje. 
 
10. točka: Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 

            v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 
202/20, z dne 30.12.2020. 
 
11. točka: Predlog sklepa:  

        - o podaji predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju 
        - o imenovanju nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Rogatec 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da predlaga, da se za sodnika porotnika Okrožnega 
sodišča v Celju, za mandatno obdobje 2021 – 2026, imenujeta Rajher Anton in Antolinc Stanislav. 
Sklep je bil posredovan Okrožnemu sodišču v Celju, Uradu predsednice. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ugotovitvi, da je Boršič Klari ter Jutriša Aleksandri, 
zaradi odstopa, prenehal mandat članic Nadzornega odbora Občine Rogatec, ter da se za nadomestni 
članici Nadzornega odbora Občine Rogatec, v mandatnem obdobju 2018 – 2022, imenujeta Šket 
Angelca in Koražija Lucija. Sklep je bil posredovan Klari Boršič, Aleksandri Jutriša, Angelci Šket in 
Luciji Koražija. 
 
12. točka: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, ki je objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 202/20, z dne 30.12.2020. 
 
13. točka: Pobude in vprašanja 
14. točka: Razno  
 
 
Številka:                                                                                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                     ŽUPAN 


