
 

Občina Rogatec                                                                                                         PREDLOG                                                            
Občinski svet 

 
 

POROČILO 
o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec,  

ki je bila dne 27. oktobra 2016   
 
 
1. točka: Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2016, 2. 

izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2016 in 3. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.10.2016  
 

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2016, 2. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2016 in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 10.10.2016, je bil sprejet. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 

z dne 28.6.2016, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2016 in 3. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.10.2016 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2016, 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2016 in 3. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.10.2016, je bilo sprejeto.  
 
3. točka: Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 

operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina za geografsko območje Občine 
Rogatec, 1. obravnava 
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Rogatec obravnava po skrajšanem postopku in odlok sprejel v 1. in 2. obravnavi. Odlok je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/2016, z dne 8.11.2016. 
 
4. točka: Predlog Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih 

taksah za posebno rabo, 1. obravnava 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se Odlok o posebni rabi javnih površin in javnih 
stavb ter občinskih taksah za posebno rabo obravnava po skrajšanem postopku in odlok sprejel v 
1. in 2. obravnavi. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/2016, z dne 11.11.2016. 
 
5. točka:  Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Rogatec, 1. obravnava  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Rogatec v 1. obravnavi.  
 
6. točka: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za 

določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 70/2016, z dne 11.11.2016. 
 
7. točka: Predlog sklepov o imenovanju: 

− predstavnikov Občine Rogatec v Svet Zavoda VIZ OŠ Rogatec  
− predstavnikov Občine Rogatec v Svet Zavoda za kulturo, turizem in 

razvoj Rogatec  



 

− nadomestnega člana Odbora za komunalo, gospodarske javne službe 
in varstvo okolja  

 
I. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, kot 
predstavniki Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2016 - 2020, imenujejo Kitak Antonija, stan. 
Donačka Gora 16a, 3252 Rogatec, Kunstek Agica, stan. Žahenberc 61, 3252 Rogatec in 
Gregorčič Lavra, stan. Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina. Sklep je bil posredovan imenovanim in 
Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec. 
 
II. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Svet Zavoda za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec, kot predstavnika Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2016 - 2021, imenujeta 
Šturbej Leopold, stan. Žahenberc 56e, 3252 Rogatec in Žerak Franc, stan. Strmolska ulica 9, 
3252 Rogatec. Sklep je bil posredovan imenovanima in Svetu Zavoda za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec. 
 
III. Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v Odbor za komunalo, gospodarske 
javne službe in varstvo okolja, kot nadomestni član za mandatno obdobje 2016 - 2018, imenuje 
Rajher Jernej, stan. Brezovec pri Rogatcu 11, 3252 Rogatec. Sklep je bil posredovan 
imenovanemu in predsedniku odbora.  
 
8. točka: Predlog sklepa s stališčem Občine Rogatec o vpisu pravice do pitne vode 

Ustavo RS  
 

Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep s stališčem Občine Rogatec o vpisu pravice do 
pitne vode v Ustavo RS. Sklep je bil posredovan Državnemu zboru RS. 
 
9. točka: Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno  
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
                                                                                         Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                      ŽUPAN 
 
 
 


