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POROČILO 

o realizaciji sklepov 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila 
 dne 31. avgusta 2021   

 
 

1. točka:  Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2021 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe, da denarno nagrado Občine Rogatec v višini 
1.000,00 evrov prejme Jadralno padalski klub Donačka gora, priznanje Občine Rogatec g. Alojz 
Grabrovec, plaketo Občine Rogatec pa g. Marjan Jutriša in družinsko podjetje Marka d.o.o. 
Rogatec. Priznanja so bila dobitnikom vročena na slavnostni seji Občinskega sveta Občine 
Rogatec, ki je bila dne 4. septembra 2020, ob 17. uri, v Dvorcu Strmol.  
 

2. točka:  Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 
2021-2027 

 
Občinski svet Občine Rogatec je, za izvedbo volitev članov Razvojnega sveta Savinjske regije za 
programsko obdobje 2021-2027, sprejel sklep o imenovanju 3-članske Komisije za tajno 
glasovanje, ki ji je prenehal mandat po ugotovitvi in razglasitvi izida glasovanja na 6. izredni seji 
Občinskega sveta Občine Rogatec. Izid glasovanja in ugotovitev, da je bil predlog skupne liste 
izglasovan, je na seji razglasil predsedujoči, g. Martin Mikolič. Zapisnik o tajnem glasovanju je bil 
vročen RASR, Razvojni agencija Savinjske regije d.o.o. 
 
3. točka: Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ 

Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih 
mest v VIZ OŠ Rogatec - Enota vrtec, za šolsko leto 2021/2022. Sklep je bil posredovan VIZ OŠ 
Rogatec – Enota vrtec.  
 
4. točka: Razno 
 
Pri tej točki dnevnega reda je bil sprejet sklep za povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 
2021 iz namenskih sredstev, v višini 100.686,00 EUR, in sicer iz konta 7400 01 Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna za investicije na PP 420820  Zunanja schengenska meja – obnove LC in 
JP, konto 4205 013 Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale,ceste 79.000,00 EUR ter na 

PP 420830  Zunanja schengenska meja – izgradnja JR, konto 4204 0163 Ureditev javne razsvetljave 
21.686,00 EUR. Sklep je bil realiziran. 

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


