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POROČILO 
o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila dne 

4. decembra 2014 
 
 
 
1. točka: Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne     
23.10.2014  
 
Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.10.2014 je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec z dne 23.10.2014  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 
23.10.2014 je bilo sprejeto. 
 
3. točka: Predlog sklepa za potrditev mandata nadomestni članici Občinskega 
sveta Občine Rogatec 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o potrditvi mandata nadomestni članici 
Občinskega sveta Občine Rogatec, Ireni Kitak, roj. 09.07.1968, Celjska cesta 42, Rogatec. 
 
4. točka: Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe o imenovanju predsednikov in članov delovnih 
teles Občinskega sveta Občine Rogatec, in sicer Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti, Odbora za gospodarstvo in turizem, Odbora za komunalo, gospodarske 
javne službe in varstvo okolja, Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, Odbora za kmetijstvo, Statutarno-pravne komisije in Odbora za šport. 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel tudi sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora 
Občine Rogatec. Sklepi so bili poslani imenovanim članom delovnih teles oz. nadzornega 
odbora. 
 
5. točka: Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec  
za leto 2014 med področji proračunske porabe 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2014 med področji proračunske porabe. Predmetne prerazporeditve so bile 
izvršene. 
 
6. točka: Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini 
Rogatec. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/14 z dne 08.12.2014.  

 
7. točka: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Sklep je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/14 z dne 08.12.2014.  



 
8. točka: Pobude in vprašanja 
 
9. točk: Razno 
 
Pri točki razno je bil sprejet sklep, da naj Slovenske železnice d.o.o. zagotovijo, da bo ob 
sobotah, v času turistične sezone, t.i. turistični vlak vozil na relaciji Ljubljana  - Rogatec in ne 
samo do Rogaške Slatine, kot je sedaj predvideno v veljavnem voznem redu. Sklep je bil, 
skupaj z naslednjo obrazložitvijo: »Občina Rogatec razpolaga s kakovostno turistično 
infrastrukturo in pomembnimi dediščinskimi objekti - tudi nacionalnega ranga kot je Muzej na 
prostem Rogatec, spomenik državnega pomena; z obnovljenim renesančno baročnim 
Dvorcem Strmol in nastajajočim regionalnim rokodelskim centrom; s privlačnimi lokacijami 
naravne dediščine (Donačka gora, Log z dediščino kamnoseštva in izvirom reke Sotle…). 
Raznovrstna programska ponudba na osnovi kulturne in naravne dediščine privablja v 
Rogatec preko 20.000 obiskovalcev letno.  
Slovenska turistična organizacija (aktualno Javna agencija Spirit Slovenija) je program učno 
doživljajskih delavnic in prikazov rokodelstva, šeg in navad OKUSIMO DEDIŠČINO v Muzeju 
na prostem Rogatec nagradila s priznanjem bronasti SEJALEC 2010.  
Z blagovno znamko ROGATEC – Okusimo dediščino je Rogatec tudi partner obeh bližnjih 
zdravilišč in atraktiven, razpoznaven gradnik turistične destinacije Obsotelja in Kozjanskega.  
Predlagano železniško povezavo bi tako lahko koristile številne izletniške skupine 
mladostnikov in starejših in drugi stalni kot tudi novi obiskovalci celotnega območja.«, 
posredovan Slovenskim železnicam, d.o.o..  
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