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

 dne 29. oktobra 2019   
 
 
 
1. točka: Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.6.2019, 2. 

            izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.8.2019 in 3. izredne  
           seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 3.9.2019  

 
Zapisniki: 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.6.2019, 2. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.8.2019, in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 3.9.2019, so bili sprejeti. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

            Rogatec, z dne 18.6.2019, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, 
            z dne 1.8.2019 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
            3.9.2019  

 
Poročila o realizaciji sklepov: 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 18.6.2019, 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 1.8.2019, in 3. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 3.9.2019, so bila sprejeta. 
 
3. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne,  

            1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne v 1. obravnavi. Sklep je bil posredovan Mestni občini Celje in Celjskim lekarnam.  
 

 
4. točka: Informacija o pripravi DPN za polje vetrnih elektrarn Rogatec  

 
Člani Občinskega sveta Občine Rogatec so se seznanili z informacijo o pripravi DPN za polje 
vetrnih elektrarn Rogatec.  
 
 
5. točka: Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep, da se v 4. členu predloga Odloka o turistični in 
promocijski taksi v Občini Rogatec črta besedilo »osebe, ki prenočujejo v avtodomih, na 
postajališčih za avtodome v Občini Rogatec,«. Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Rogatec sta se prva in druga obravnava odloka združili. Občinski svet Občine Rogatec je 
sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. Odlok je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/19, z dne 15.11.2019. 
 
 
6. točka: Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne 

           agencije Sotla  
 
Občinski svet Občine Rogatec je podal soglasje k imenovanju ge. Bojane Žaberl za direktorico 
javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, za naslednje mandatno obdobje. Sklep je bil 
posredovan Razvojni agenciji Sotla.  
 
 
 
 



 

 
 
 
7. točka: Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  

           Rogatec za leto 2019 
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Rogatec za leto 2019, sprejetega na 3. redni seji, dne 7.3.2019, in sicer točke A, obrazca 
2.b. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb, z zap. št. 3.  
 
 
8. točka: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče 
katastrska občina 1178 ROGATEC parcela 976/7 (ID 4498569). Sklep je objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 68/19, z dne 15.11.2019. 
 
 
9. točka: Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno  

        Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna  
        Občine Rogatec za leto 2019, s področja: 

            -  športa, 
            -  socialnih in humanitarnih dejavnosti, 

     -  turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec in 
     -  kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

 
Članom občinskega sveta so bila v gradivu za sejo pod točko razno v seznanitev priložena 
poročila o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2019, in 
sicer s področja: športa, socialnih in humanitarnih dejavnosti, turizma in ostalih dejavnosti 
promoviranja Občine Rogatec in kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  
 

 
 
Številka:                                                                                Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
Datum:                                                                                                     ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


