
 1

Občina Rogatec                                                                                                   PREDLOG                                                                            
Občinski svet 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 12. februarja 2015   
 
 
1. točka: Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne  

            23.12.2014 
 
Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.12.2014, je bil sprejet.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine  

            Rogatec z dne 23.12.2014 
 
Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
23.12.2014, je bilo sprejeto. 
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 v 2. 
obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine 
Rogatec 2015-2018, Kadrovski načrt za leto 2015, Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogatec za leto 2015, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
za leti 2015 in 2016, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2015, Letni program 
športa v občini Rogatec za leto 2015). Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/15, z dne 16.2.2015. 
 
4. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016 v 2. 
obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov Občine 
Rogatec 2016-2019, Kadrovski načrt za leto 2016, Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogatec za leto 2016, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
za leti 2015 in 2016, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2016, Letni program 
športa v občini Rogatec za leto 2016). Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016 je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15, z dne 20.2.2015. 
Občinski svet je sprejel sklep, da dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Rogatec za leti 2015 in 2016, za nepremičnine pod vrednostjo 20.000,00 EUR, 
sprejme župan. 
 
5. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje 
Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava  

 
Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec, ki je objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne 27.2.2015. 
 
6. točka: Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 

proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec  
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Sprejet je bil Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/15, z 
dne 20.2.2015. Na osnovi pravilnika je bil objavljen razpis za pospeševanje zaposlovanja v 
občini Rogatec, ki je bil objavljen v Rogaških novicah št. 953, z dne 27.2.2015, in na spletni 
strani Občine Rogatec, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. 
 
7. točka: Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP 

Rogaška Slatina, d.o.o.  
 
V skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o., je bila, kot predstavnica 
ustanoviteljice Občine Rogatec, imenovana Lavra Gregorčič, Žibernik 35, 3250 Rogaška 
Slatina, za mandatno obdobje štirih let. Sklep je bil poslan imenovani ter OKP Rogaška 
Slatina d.o.o.. 
 
8. točka: Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbene šole 

Rogaška Slatina  
 
V Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, je bila, kot predstavnica občin Bistrica ob Sotli, 
Podčetrtek in Rogatec, imenovana Mojca Amon, Virštanj 69, 3254 Podčetrtek, za mandatno 
obdobje štirih let. Sklep je bil poslan imenovani, Glasbeni šoli Rogaška Slatina, Občini Bistrica 
ob Sotli ter Občini Podčetrtek.  
 
9. točka: Predlog Sklepa o višini enkratne študijske pomoči študentom na 

študijski izmenjavi  
 
Sprejet je bil Sklep o višini enkratne študijske pomoči študentom na študijski izmenjavi, ki je, 
skupaj z vlogo, objavljen na spletni strani Občine Rogatec, obvestilo o možnosti pridobitve 
predmetne pomoči pa je bilo objavljeno v mesečnem napovedniku, ki ga izdaja Zavod za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec in v Rogaških novicah.  
 
10. točka: Predlog Sklepa o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo 

stanovanjski kredit  
 
Sprejet je bil Sklep o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit, ki je 
stopil v veljavo s 1.3.2015. Sklep je objavljen na spletni strani Občine Rogatec. 
 
11. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2014  
 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini 
Rogatec za leto 2014. Poročilo je bil posredovano Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu 
za energijo. 
 
12. točka:  Pobude in vprašanja 
13. točka: Razno 
 
Številka: 
Datum: 
                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                         ŽUPAN 


