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POROČILO 
o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 

 dne 15. aprila 2021   
 
 

1. točka: Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021  
 
Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z  

           dne 2.2.2021  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021, 
je bilo sprejeto. 
 
3. točka: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2020, 1. in 2.  

           obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2020, 
v 1. in 2. obravnavi. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2020 je objavljen v 
Uradnem listu RS, št 67/21, z dne 30.4.2021, ter na spletni strani Občine Rogatec. 
 
4. točka: Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2020  
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom Zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec za leto 2020. 
 
5. točka: Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo  

            komunalno opremo za območje občine Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec, v 1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 65/21, z dne 26.4.2021.  
 
6. točka: Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje  

            enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za 
novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec, v 1. in 2. obravnavi, ter sklep za 
prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2021. Odlok je objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 65/21, z dne 26.4.2021.  
 
7. točka: Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov  

           društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter 
projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec ter sklep za 
prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2021. Pravilnik je objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 65/21, z dne 26.4.2021.  
 
8. točka: Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in  

            imenovanja  
 
Občinski svet Občine Rogatec je, kot nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, za preostanek mandatnega obdobja 2018 – 2022, imenoval Slavka 
Pavloviča. Sklep je bil vročen imenovanemu ter g. Viktorju Božaku, predsedniku Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 



 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, s katerim predlaga Skupščini OKP Rogaška 
Slatina d.o.o., da v nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice 
Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2021 – 2025, imenuje Viktorja Božaka. Sklep je bil vročen 
OKP Rogaška Slatina d.o.o. in Viktorju Božaku. 
 
9. točka: Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri  

           Jelšah 
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved., za 
direktorico Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2021 - 2025. Sklep je 
bil vročen Svetu zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ter občinam soustanoviteljicam ZD 
Šmarje pri Jelšah.  
 
10. točka: Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2020 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe o redni delovni uspešnosti direktorjev in 
ravnateljev javnih zavodov za leto 2020, in sicer je podal soglasje k izplačilu dela plače za redno 
delovno uspešnost:  
- ravnateljice VIZ OŠ Rogatec, Alenke Virant, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020, v višini, kot 

jo je določil Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec dne 25.2.2021, 
- direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, Jasne Žerak, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,  
- pomočnice direktorice ZD Šmarje pri Jelšah, za področje zdravstvene nege, mag.               

Natalije Klun, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020,  
- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Aurore Nassib, za obdobje 1.7.2020 do 12.11.2020 in 
- strokovne vodje ZD Šmarje pri Jelšah, Lee Romih, za obdobje 13.11.2020 do 31.12.2020, v 

višini, kot jo je določil Svet zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, dne 25.2.2021, 
- ravnateljice VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Apolonije Kunštek, za obdobje 1.7.2020 do 

31.12.2020, v višini kot jo je določil Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina dne 10.3.2021, 
- ravnateljice Glasbene šole Rogaška Slatina, Tatjane Šolman, za obdobje 1.7.2020 do 

31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina dne 
4.3.2021, 

- direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Lidije Sovinc, za obdobje 1.7.2020 do 
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina dne 
30.3.2021, 

- direktorice Knjižnice Rogaška Slatina, mag. Nataše Koražija, za obdobje 1.7.2020 do 
31.12.2020, v višini, kot jo je določil Svet zavoda Knjižnice Rogaška Slatina dne 2.3.2021, in 

- direktorice Razvojne agencije Sotla, Bojane Žaberl, za obdobje 1.7.2020 do 31.12.2020, v 
višini, kot jo je določil Svet zavoda Razvojne agencije Sotla dne 24.2.2021. 

Posamezni sklepi so bili vročeni svetu zavoda, na katerega se posamezni sklep nanaša.  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel tudi naslednja sklepa:  

- da se javnemu uslužbencu Viliju Bukšku, zaposlenemu na delovnem mestu direktorja 
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, šifra delovnega mesta: B017835, za 
obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 določi ocena redne delovne uspešnosti, ki v skupnem 
seštevku meril Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev 
pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17) 
znaša 65%, ter  

- da direktorju Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Viliju Bukšku, za obdobje 
1.7.2020 do 31.12.2020, pripada del plače za redno delovno uspešnost, v višini 5% 
skupne mase njegove osnovne plače v navedenem polletnem obdobju, kar znaša 802,58 
EUR bruto. 

Sklepa sta bila vročena Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  
 
11. točka: Pobude in vprašanja 
12. točka: Razno  
 
 
Številka:                                                                                                       Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                                         ŽUPAN 


