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POROČILO 
o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 

 dne 22. junija 2021   
 
 

1. točka: Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15. 4. 2021  
 
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2021, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine  

            Rogatec, z dne 15. 4. 2021   
 
Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2021, 
je bilo sprejeto. 
 
3. točka: Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem  

            in razvoj Občine Rogatec  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o imenovanju g. Vilija Bukška za direktorja 
Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2021 - 
2026, s pričetkom mandata z dnem 1. 8. 2021. Sklep je bil vročen imenovanemu ter Svetu 
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  
 
4. točka: Predlogi sklepov o imenovanju: 

    - nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec, 
    - nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec in  
    - člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel:  
 
- sklep o prenehanju mandata članici Nadzornega odbora Občine Rogatec, Aleksandri Tudja, in o 
imenovanju Maje Šturbej, kot nadomestne članice v mandatnem obdobju 2018 – 2022. Sklep je bil 
vročen Aleksandri Tudja, Maji Šturbej ter Nadzornemu odboru Občine Rogatec. 
 
- sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec, Antonu Šturbeju, in o imenovanju 
Iztoka Artiča, kot nadomestnega člana v mandatnem obdobju 2020 – 2024. Sklep je bil vročen Antonu 
Šturbeju, Iztoku Artiču ter Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec. 
 
- sklep, da se v Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, kot predstavnika Občine Šmarje pri Jelšah in 
Občine Rogatec, imenuje Damjana Boštjančiča. Sklep je bil vročen Damjanu Boštjančiču ter Svetu 
zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina. 

 
5. točka: Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogatec,  

            1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o združitvi prve in druge obravnave Odloka o 
določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogatec ter ga v predlagani vsebini sprejel. Odlok 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/21, z dne 12.7.2021. 
 
6. točka: Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s  

            komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,  
                        Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, 
Kozje in Bistrica ob Sotli. Sklep je bil posredovan OKP Rogaška Slatina d.o.o. ter občinam 
soustanoviteljicam OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
131/21, z dne 20.8.2021. 
 



 

 
 
7. točka: Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  

            Rogatec za leto 2021  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Rogatec za leto 2021. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel tudi sklep o 
začasnem odlogu realizacije sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2021, z zadržanjem objave javnega razpisa za prodajo nepremičnin za obdobje 4 
mesecev ter da bo župan Občine Rogatec, po izteku navedenega roka, Občinskemu svetu 
Občine Rogatec poročal o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s predmetno zadevo. 
 
8. točka: Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec,  

            Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022 in o potrditvi fleksibilnega normativa 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ 
Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022 in o potrditvi fleksibilnega normativa. Sklep je bil 
posredovan VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec.  
 
9. točka: Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v  

            letu 2021  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo 
razpisala v letu 2021. Na osnovi sprejetega sklepa je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja objavila ter izvedla javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2021. 
Razpis je bil objavljen v Rogaških novicah št. 1285, z dne 9. 7. 2021, in na spletni strani Občine 
Rogatec.  
 
10. točka: Predlog Sklepa o mnenju Občine Rogatec k osnutkom pokrajinske  

            zakonodaje  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o mnenju Občine Rogatec k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje. Sklep je bil vročen Državnemu svetu Republike Slovenije.  
 
11. točka: Pobude in vprašanja 
12. točka: Razno 
 

Pri tej točki dnevnega reda je bil sprejet sklep za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2021 v višini 23.500,00 EUR, in sicer s PP 421615 Oskrba z vodo – investicije 
(OB107-07-0039) na PP 421537 Ureditev sekundarne kanalizacije (OB107-07-0040). Sklep je bil 
realiziran.  
 
 
Številka:                                                                                                        
Datum:  
 
 
                                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                           ŽUPAN 


