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POROČILO 
o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila  

dne 23. decembra 2021   
 
 
1. točka: Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, z dne 22.6.2021, 6.  

           izredne seje z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje z dne 22.10.2021 in 5. dopisne seje z  
           dne 24.11.2021  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel zapisnike sej Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne 
seje, z dne 22.6.2021, vključno z upoštevanjem podane pripombe ge. Mojce Šmit k vsebini slednjega 
(točka Razno, stran 11, tretji odstavek), 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 
22.10.2021 ter 5. dopisne seje, z dne 24.11.2021.   
 
2. točka: Poročila o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Rogatec: 13. redne seje, z  

           dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z dne 22.10.2021 in 5.  
           dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.11.2021  

 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel poročila o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine 
Rogatec: 13. redne seje, z dne 22.6.2021, 6. izredne seje, z dne 31.8.2021, 4. dopisne seje, z 
dne 22.10.2021 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.11.2021. 
 
3. točka: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 1. 

           in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2022 obravnava po hitrem postopku, nato pa je sprejel Odlok o spremembah 
Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 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).  
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 207/21, z dne 30.12.2021, ter v Uradnem listu RS, št. 3/22, z dne 07.1.2022. 
 
Občinski svet Občine Rogatec je nato sprejel tudi: 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022, ki je nadomestil Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022, sprejet na 11. redni seji dne 
2.2.2021, ter  
- Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem izven 
veljavnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022, ki je nadomestil Sklep o določitvi 
kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem za leto 2022, sprejet na 11. redni seji dne 2.2.2021. 
 
4. točka: Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec v 1. 
obravnavi. Sklep o sprejetju predmetnega odloka v 1. obravnavni je bil posredovan Medobčinskemu 
inšpektoratu in redarstvu občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. 
 
5. točka: Predlog Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora, 1. in 2. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se Odlok o spremembi območja naselja Donačka 
Gora obravnava po skrajšanem postopku, nato pa Odlok o spremembi območja naselja Donačka Gora 
sprejel v 1. in 2. obravnavi.  
Odlok o spremembi območja naselja Donačka Gora je objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/22, z dne 
07.1.2022. 
 
6. točka: Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 



 

Občini Rogatec. Sklep je bil posredovan VIZ OŠ Rogatec ter VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec. 
 
7. točka: Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi OKP Rogaška Slatina d.o.o.  
 

Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje za najetje dveh kreditov za nakup dveh novih 
specialnih komunalnih vozil – smetarskih vozil, ki ju bo najelo podjetje OKP Rogaška Slatina 
d.o.o., v višini 34.000,00 EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev podjetja) in da obveznosti iz 
kreditov ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile občinskega proračuna.  
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: Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri  

           Jelšah  
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju mag. Antona Zidarja za direktorja 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2022 - 2026.  
Sklep je bil posredovan Svetu zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ter občinam: Rogaška 
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 
 
9. točka: Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno  
 
Pri tej točki dnevne reda je bil sprejet sklep, da se iz proračuna Občine Rogatec za leto 2021 nameni 
za pomoč pri zdravljenju obolele osnovnošolke sredstva v višini 1.000,00 evrov.  
Sklep je bil realiziran.  
 
Številka:                                                                                                        
Datum:  
 
 
                                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                           ŽUPAN 


