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POROČILO 
o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila  

dne 13. aprila 2022 
 
 

1. točka: Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 10.2.2022. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 

z dne 10.2.2022 
  

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022. 
 
3. točka: točka: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021, 1. in 

2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021, 
ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/22, z dne 29.4.2022.  
 
4. točka: Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2021 
 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z Letnim poročilom Zavoda za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec za leto 2021. 
 
5. točka: Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini 
Rogatec, 1. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini 
Rogatec v 1. obravnavi.  
 
6. točka: Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 

Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Rogatec, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/22, z dne 29.4.2022. 
 
7. točka: Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu« za leto 2022, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. št. 58/22, z dne 
29.4.2022. 
 
8. točka: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo, turizem in 

razvoj Rogatec  
 

Občinski svet Občine Rogatec je v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot 
predstavnici Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2022 – 2027, imenoval Brigito Vodušek in 
Majo Šturbej. Sklep je bil posredovan imenovanima ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec.  



 

 
9. točka: Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza 

Rogaška Slatina  
 
Občinski svet Občine Rogatec je v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, kot 

predstavnika Občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, za 
mandatno obdobje 2022 – 2026, imenoval Bogomirja Marčinkovića. Sklep je bil posredovan 
Ljudski univerzi Rogaška Slatina ter občinam soustanoviteljicam Ljudske univerze Rogaška 
Slatina.  
 
10. točka: Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2021  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe o redni delovni uspešnosti direktorjev in 
ravnateljev javnih zavodov za leto 2021. Posamezni sprejeti sklepi so bili posredovani ustreznim 
Svetom zavodov.  
 
11. točka: Pobude in vprašanja 
12. Razno 
 
Številka:                                                                                                       
Datum:   
                                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                           ŽUPAN 


