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Občina Rogatec                                                                                                   PREDLOG                                             
Občinski svet 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 7. julija 2015   
 
 
1. točka: Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.3.2015  

            in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 8.4.2015  
 
Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.3.2015 in 5. redne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 8.4.2015, sta bila sprejeta.  
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

            Rogatec z dne 30.3.2015 in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec 
            z dne 8.4.2015  

 
Poročilo o realizaciji sklepov 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.3.2015 in 
poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 8.4.2015, sta 
bila sprejeta.  
 
3. točka: Predlogi sklepov o imenovanju:  

− Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
− Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
− Sosveta za varnost  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe o imenovanju članov: Občinske volilne komisije 
Občine Rogatec, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Sosveta za varnost. Sklepi 
so bili vročeni imenovanim članom. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec 
je objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/2015, z dne 20.7.2015.   
 
4. točka: Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, 1. in  

            2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Rogatec, v 1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2015, z dne 7. 8. 
2015.   
 
5. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in  

            delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, v 1. in 2. obravnavi.  Odlok je objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 54/15, z dne 20. 7. 2015.   
    
6. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave  

            Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,  
                  Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri 
Jelšah in Kozje, v 1. obravnavi. Sklep je bil posredovan občinam Rogaška Slatina, Podčetrtek, 
Šmarje pri Jelšah in Kozje. 
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7. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
            vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna 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 III. osnovna šola Rogaška Slatina, v 1. in 2. obravnavi. 
Sklep je bil posredovan občinam soustanoviteljicam javnega VIZ III. OŠ Rogaška Slatina.  
 
8. točka: Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in  

            podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 – 2020  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015–2020, ki je objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 50/15, z dne 10.7.2015. Na podlagi slednjega je Občina Rogatec pridobila potrdilo 
Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči ter dne 31.7.2015, na spletni strani Občine Rogatec ter v Rogaških novicah št. 975, 
objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2015. 
 
9. točka: Predlog sklepa o določitvi fleksibilnega normativa in o soglasju k 

            sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 
            2015/2016  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi fleksibilnega normativa in o soglasju k 
sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2015/2016. Sklep je bil 
posredovan VIZ OŠ Rogatec, Enoti vrtec. 
 
10. točka: Predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za  

            leto 2015 med področji proračunske porabe  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep za prerazporeditev sredstev proračuna Občine 
Rogatec za leto 2015 med področji proračunske porabe.  
 
11. točka: Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v  

            letu 2015  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo 
razpisala v letu 2015. Na osnovi slednjega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja dne 10.7.2015 na spletni strani Občine Rogatec ter v Rogaških novicah, št. 972, 
objavila javni razpis o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015. 
 
12. točka: Pobude in vprašanja 
13. točka: Razno  
 
V zvezi s podano pobudo članov občinskega sveta je bila dne 10.7.2015 Slovenskim železnicam 
poslana pobuda za ponovno vzpostavitev voznega reda turističnega vlaka ob sobotah na relaciji 
Ljubljana – Rogatec. 
 
Številka: 
Datum: 
  
                                                                                         Anton Roškar, univ. dipl. inž. 
                                                                                                   PODŽUPAN 
 
 


