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POROČILO 
o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila  

dne 28. junija 2022 
 
 
 

1. točka: Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2022 in 7. 
izredne 

                  seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
dne 13.4.2022, vključno s predlagano pripombo, ter zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 17.5.2022. 

 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne  
                  13.4.2022 in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 13.4.2022, ter poročilo o realizaciji sklepov 7. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 17.5.2022. 

 
3. točka: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022, 1. in 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št 89/22, z dne 1.7.2022.  

 
4. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega    

            lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1. obravnava  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega              lekarniškega zavoda Celjske lekarne v 1. obravnavi. Odpravek sklepa je bil poslan JZ 
Celjske lekarne. 

 
5. točka: Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec,  

            za šolsko leto 2022/2023 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 2022/2023 in o potrditvi fleksibilnega normativa. Sklep je bil 
posredovan VIZ OŠ Rogatec – Enoti vrtec. 
 
6. točka: Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče  
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. ekon., za direktorico 
JZ Regijsko študijsko središče, za mandatno obdobje petih let. Sklep je bil posredovan Regijskemu 
študijskemu središču.   

 
7. točka: Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Regijsko študijsko središče 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se za člana Sveta zavoda Regijsko študijsko središče, 
kot predstavnika občin ustanoviteljic, predlaga kandidata mag. Sama Kramerja in mag. Jureta Radiška. 
Sklep je bil posredovan Regijskemu študijskemu središču.   

 
8. točka: Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2022 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala 
v letu 2022, na osnovi katerega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila javni 
razpis za podelitev priznanj Občine Rogatec v letu 2022. Slednji je bil objavljen na spletni strani Občine 
Rogatec ter v Rogaških novicah št. 1338, z dne 15.7.2022.    
   



 

 
9. točka: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o ukinitvi javnega dobra. Sklep je objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 99/22, z dne 22.7.2022.  

 
10. točka: Pobude in vprašanja 
11. točka: Razno  

 
V zvezi z vprašanjem glede povečanega hrupa Vetropack Straže, postavljenim na 17. redni seji 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2022, je bil pridobljen odgovor, da je na enem od 
objektov, v katerem v času proizvodnje nastaja močan hrup, toča povzročila precejšnje poškodbe na 
strehi in stenah, kar je posledično povzročilo povečanje hrupa v okolici. Navedeni objekt, katerega 
sanacija je trajala kar nekaj časa, je sedaj saniran.  

 
 

Številka:                                                                                                       
Datum:   

                                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                           ŽUPAN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


