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POROČILO 
o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 

 dne 2. februarja 2021   
 
 
 

1. točka: Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2020  
 
Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2020, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z  

            dne 22.12.2020  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
22.12.2020, je bilo sprejet0. 
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel: 
-  Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, v 2. obravnavi, z vsemi prilogami (Posebni del 
proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 2021 - 2024, Kadrovski načrt Občine 
Rogatec za leto 2021, Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2021, 
Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2021, Letni program za kulturo Občine 
Rogatec za leto 2021, Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2021), 
-  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2021 ter 
- Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem izven 
veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021. 
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/21, z dne 
5. 2. 2021, ter na spletni strani občine. 
 
4. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel: 
-  Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, v 2. obravnavi, z vsemi prilogami (Posebni del 
proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 2022 - 2025, Kadrovski načrt Občine 
Rogatec za leto 2022, Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2022, 
Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2022, Letni program za kulturo Občine 
Rogatec za leto 2022, Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2022), 
-  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022 ter 
- Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem izven 
veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022. 
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/21, z dne 
5. 2. 2021, ter na spletni strani občine. 
 
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,  
           2. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška 
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, v 2. 
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, 2. obravnava 

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok 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 2. 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, 2. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v 
občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, v 2. 
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 Strateškega načrta Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje januar 2021 –  
           december 2025  

 
Občinski svet Občine Rogatec je podal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Knjižnice Rogaška 
Slatina za obdobje januar 2021 – december 2025. 
Sklep je bil posredovan Knjižnici Rogaška Slatina ter Občini Rogaška Slatina. 
 
9. točka: Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne  

            agencije Sotla  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla, kot 
predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2021-2025, imenuje mag. 
Suzano Likar.  
Sklep je bil posredovan imenovani ter Razvojni agenciji Sotla. 
 
10. točka: Pobude in vprašanja 
11. točka: Razno  
 

Pri tej točki dnevnega reda so se člani občinskega sveta seznanili z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2020. Poročilo je 
bilo oddano preko POS-G2 sistema za e-poročanje podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti, ki 
deluje v okviru Portala Energetika, ki ga upravlja Ministrstvo za infrastrukturo. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel tudi:  
- sklep o odpisu neizterljivih terjatev iz naslova najemnih razmerij v skupnem znesku 1.961,50 

EUR, in sicer 960,00 EUR pod šifro dolžnika 1674 ter 1.001,50 EUR pod šifro dolžnika 0813, 
ter da finančna služba občine, na podlagi sprejetega sklepa in pravnomočnega sklepa 
Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št. D 322/2020, uskladi stanje v glavni knjigi na 
dan 31.12.2020. Sklep je v postopku realizacije.  

- sklep o razrešitvi g. Viljema Prevolška, kot člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in  
imenovanja, z dnem sprejema sklepa.  
Sklep je bil vročen g. Viljemu Prevolšku ter g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

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


