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Občina Rogatec                                                                                             PREDLOG                                                                               
Občinski svet 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 12. februarja 2014   
 
 
 
1. točka: Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne  

           19.12.2013  
 
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.12.2013, je bil 
sprejet.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta 

           Občine Rogatec z dne 19.12.2013  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
19.12.2013, je bilo sprejeto. 
 
3. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu  

            Občine Rogatec za leto 2014, 1. in 2. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 z vsemi prilogami (Posebni del rebalansa 
proračuna, Načrt razvojnih programov Občine Rogatec 2014-2017, Kadrovski načrt 
Občine Rogatec za leto 2014, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2014, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2014, 
Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2014, Letni program športa v občini 
Rogatec za leto 2014) v 1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 
12/14, z dne 14.2.2014, ter na spletni strani Občine Rogatec.  
 
4. točka: Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, 

           2. obravnava  
 
Ta točka je bila umaknjena z dnevnega reda.  
 
5. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  

            ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena  
                šola Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina 
v 1. in 2. obravnavi. Sklep je bil posredovan občinam soustanoviteljicam javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina ter Glasbeni šoli 
Rogaška Slatina.  
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6. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega  

            energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za 
           leto 2013  

 
Občinski svet Občine Rogatec se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini 
Rogatec za leto 2013. Predmetno poročilo je bilo posredovano Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor.  
 
7. točka: Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

            lokalnega pomena  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/14, z dne 
14.2.2014. Na podlagi predmetnega sklepa je bila izdana ugotovitvena odločba 
občinske uprave Občine Rogatec.  
 
8. točka: Pobude in vprašanja 
9. točka: Razno 
 
Pri točki razno je bil sprejet sklep o odpisu dolga Nogometnemu klubu Mons Claudius 
Rogatec, Klubu malega nogometa Dobovec in Športnemu društvu Rogatec. Sklep je 
realiziran. 
 
 
Številka:  
Datum:                 
 
 
 
                                                                        Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                      ŽUPAN 
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Občina Rogatec                                                                                             PREDLOG                                                                               
Občinski svet 
 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 27. februarja 2014   
 
 
 
10. točka: Predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, 2.  

                  obravnava  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine 
Rogatec v 2. obravnavi, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/14, z dne 17.3.2014.  
 
   
11. točka: Razno  
 
 
Številka:  
Datum:                 
 
 
 
                                                                        Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                      ŽUPAN 
 
 


