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Občina Rogatec                                                                                                   PREDLOG                                                                            
Občinski svet 
 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 23. decembra 2014   
 
 
1. točka:  Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne  
                  04.12.2014  
 
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 04.12.2014, je bil sprejet.  
 
2. točka:  Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine  
                   Rogatec z dne 04.12.2014  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
04.12.2014, je bilo sprejeto. 
 
3. točka:  Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, 1. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2015, katerega je dal nato v javno razpravo do 15.01.2015. V času 
javne razprave je bilo k predlogu proračuna možno podati pripombe oz. predloge.   
 
4. točka:  Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2016, katerega je dal nato v javno razpravo do 15.01.2015. V času 
javne razprave je bilo k predlogu proračuna možno podati pripombe oz. predloge.   
 
5. točka:  Strateški načrt Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine  
                   Rogatec za obdobje 2015-2019 
 
Občinski svet Občine Rogatec je k predlogu Strateškega načrta Javnega zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Občine Rogatec za obdobje 2015 – 2019 podal pozitivno mnenje. 
 
6. točka:  Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2015-2020 
 
Občinski svet Občine Rogatec je k predlogu Strateškega načrta Knjižnice Rogaška Slatina za 
obdobje 2015 – 2020 podal pozitivno mnenje. 
 
7. točka:  Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
                  stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2015  
 
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Rogatec za leto 2015 je bil sprejet in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/14, z 
dne 30.12.2014. 
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8. točka:  Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks  
                   v občini Rogatec v letu 2015  
 
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v občini Rogatec je bil sprejet 
in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/14, z dne 30.12.2014. 
 
9. točka:  Pobude in vprašanja 
10.  točka:  Razno 
 
Pri točki razno sta bila sprejeta: 
-   sklep o prerazporeditvi sredstev ter  
-  sklep o določitvi višine mesečne najemnine v letu 2015 za poslovni prostor v poslovno - 
stanovanjskem objektu na naslovu Trg 8, Rogatec. 
Sklepa sta realizirana.  
 
Številka: 
Datum: 
 
 
                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                         ŽUPAN 
 


