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POROČILO 
o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila  

dne 10. februarja 2022, in je potekala preko spretne platforme ZOOM 
 

1. točka: Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.12.2021  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 
23.12.2021. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z 
                 dne 23.12.2021  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta 
Občine Rogatec, z dne 23.12.2021. 
 
3. točka: Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, v 2. 
obravnavi. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec je objavljen v Ur. listu RS, št. 26/22, z 
dne 25.2.2022, in je začel veljati 12.3.2022. 
 
4. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega  

            zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je najprej sprejel sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec obravnava po skrajšanem 
postopku, nato pa je Občinski svet Občine Rogatec Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec sprejel v 1. in 2. obravnavi. Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 
Rogatec je objavljen v Ur. listu RS, št. 26/22, z dne 25.2.2022. 
 
5. točka: Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju  

           programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v  
           Občini Rogatec  

 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, ki je 
objavljen v Ur. listu RS, št. 24/22, z dne 23.2.2022. Na podlagi predmetnega je v teku razpis za 
sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 
2022. 
 
6. točka: Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  

           Rogatec za leto 2022  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Rogatec za leto 2022, katerega načrt razpolaganja z zemljišči v dopolnjenem delu (pod zap. št. 4) je v 
postopku realizacije. 
 
7. točka: Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini 
Rogatec, ki je objavljen v Ur. listu RS, št. 26/22, z dne 25.2.2022. 
 
8. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega  

            koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2021   
 
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 2021. 

 
9. točka:   Pobude in vprašanja 
10. točka: Razno  
 
Številka:                                                                                                       
Datum:   
                                                                                                          Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                           ŽUPAN 


