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POROČILO 
o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila  

dne 26. januarja 2023 
 
1. točka: Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 8. 12. 2022  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogatec, z dne 8. 12. 2023. 
 
2. točka: Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z  

            dne 8. 12. 2022  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega 
sveta Občine Rogatec, z dne 28. 12. 2023. 
 
3. točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023, 1. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2023, v 1. 
obravnavi. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 je bil dan v javno razpravo 
do 10.2.2023.  
 
4. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  

            lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 2. obravnava  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, v 2. obravnavi. Odpravek sklepa je bil 
vročen JZ Celjske lekarne.  
 
5. točka: Predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade, kot občasnega delovnega telesa  

            Občinskega sveta Občine Rogatec za mandatno obdobje 2022 - 2026  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklep o ustanovitvi Odbora za mlade. Sklep je bil vročen 
imenovanim članom odbora.  
 
6. točka: Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine  

            Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec  
 
Občinski svet Občine Rogatec je sprejel sklepe o imenovanju članov delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec. Sklepi so bili vročeni članom 
posameznih delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec oz. članom Nadzornega odbora 
Občine Rogatec.   
 
7. točka: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

            koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2022  
 
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 
2022. Pisno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega             
koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec bo posredovano Ministrstvu za infrastrukturo, 
Direktoratu za energijo.  
 
8. točka: Pobude in vprašanja 
9. točka: Razno  
 
Številka:                                                                                                       
Datum:   

                                                                                               Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                           ŽUPAN 


