
OBČINA ROGATEC                                                                                                                                                 
Občinski svet                                                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v ponedeljek, 30. 
marca 2015, med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedla Lavra Gregorčič.  
 
Vabilo z gradivom za 1. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti 
oz. pisno po pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim telefonskim glasovanjem. 
 
Osebno telefonsko so glasovali:  
Jelka Bilušić, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica 
Kunstek, Jolanda Pavlovič, Anton Polajžar, Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Mojca Šmit 
 
Obravnavan je bil naslednji    
DNEVNI RED: 
1. Predlog sklepa za povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2015 iz 

namenskih sredstev  
2. Predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 

2015 med področji proračunske porabe 
 
Dopisna seja Občinskega sveta Občine Rogatec je bila sklicana zaradi nujnosti sprejema 

predlagane vsebine. Člani občinskega sveta so gradivo, t. j. vabilo za dopisno sejo z  
obrazložitvijo ter predlogoma sklepov, prejeli predhodno po pošti, tako da so bili z 
obravnavano vsebino pred izvedbo dopisne seje seznanjeni.  
 

1. PREDLOG SKLEPA ZA POVEČANJE PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 
2015 IZ NAMENSKIH SREDSTEV  

 
Občini Rogatec v skladu z Zakonom o financiranju občin za leto 2015 pripadajo sredstva za 
sofinanciranje investicij v letu 2015 v višini 27.952,00 EUR, kot izhaja iz dopisa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 4100-1/2015/9, z dne 16.3.2015. Občina mora za 
črpanje navedenih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 
31.3.2015 preko spletne aplikacije posredovati podatke o investicijskih projektih. (Obvezni 
dokumenti: dokument identifikacije investicijskega projekta, načrt razvojnih programov ter 
ostale priloge in obrazci.) Ker ob pripravi proračuna Občine Rogatec za leto 2015 še ni bilo 
jasno, ali bomo občine v letošnjem letu ta sredstva sploh prejele, v proračunu niso bila 
planirana, zato je  potrebno, posledično, navedeni prihodek v višini 27.952,00 EUR ustrezno, 
t. j. s sklepom za povečanje proračuna iz namenskih sredstev, vključiti v proračun Občine 
Rogatec za leto 2015 - povečanje proračunskih postavk 421351, 421352, 421353 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (KS Rogatec, KS Donačka Gora, KS Dobovec). Glede 
na to, da je bilo na proračunskih postavkah za investicijsko vzdrževanje cest po krajevnih 
skupnostih planiranih 30.000,00 EUR lastnih sredstev, bodo le ta delno prenesena na 
sredstva za proračunsko rezervo, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč, saj moramo le to oblikovati v višini 28.000,00 EUR (9.000,00 EUR 
je že planirano), saj imamo možnost pridobiti sredstva iz državnega proračuna za sanacijo 
plazu. 
 



Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu sklepu za 
povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2015 iz namenskih sredstev v višini 27.952,00 
EUR. Z 12 glasovi ZA je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP ZA POVEČANJE PRORAČUNA  
IZ NAMENSKIH SREDSTEV 

 
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015 
  
PRIHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA ( PP 441520) 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
7400 0158 Prihodki iz državnega proračuna – 23. člena ZFO-1 27.952,00 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 27.952,00 
 
ODHODKI – POVEČANJE PRORAČUNA 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
 
B) ODPRI (POVEČANJE PLANA) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM): 
__ _ _ _ _ -….………………………..…………………………………………………………    
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.783,20 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421352 KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.783,20 
 
A) DODAJ (POVEČANJE PLANA) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (SM):   
 
421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 
 
Konto (podkonto) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.385,60 
SKUPAJ POVEČANJE PLANA 27.952,00 
 
 

2. PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE 
ROGATEC ZA LETO 2015 MED PODROČJI PRORAČUNSKE PORABE 

 
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot 
proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v 
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. 
Glede na to, da ima Občina Rogatec v letu 2015 možnost pridobiti sredstva iz državnega 
proračuna za sanacijo plazu LOG – LC 358041, moramo v proračunu zagotoviti proračunsko 
rezervo v tej višini. Glede na to, da smo v proračunu planirali za investicijsko vzdrževanje 



cest 30.000,00 EUR izdatkov iz lastnih sredstev, medtem  pa so bila Občini Rogatec 
dodeljena državna sredstva iz 23. člena, se predlaga prerazporeditev lastnih sredstev v višini 
19.000,00 EUR na proračunsko rezervo. 
 
Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu sklepu za 
prerazporeditev lastnih sredstev v višini 19.000,00 EUR na proračunsko rezervo. Z 12 glasovi 
ZA je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV  
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015 

 
VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-lastna 

sredstva 
7.000,00 

 
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-lastna 

sredstva 
6.000,00 

 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
                                                              
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-lastna 

sredstva 
6.000,00 

SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA 19.000,00 
 
DODAJ NA – POVEČANJE PLANA 
 

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):   
 
PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 
 

B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP): 
 

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):  
 
Konto (K) Naziv Znesek v EUR 
4091 00 Proračunska rezerva 19.000,00 

SKUPAJ POVEČANJE PLANA 19.000,00 

 
 
 
Številka: 0070-0004/2015-16-1 
Datum: 07.7.2015 
 
 

421351 KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 

422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 

 

421352 KS Don. Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja 

cest 

421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 



Zapisnik sestavila:                                                  Martin Mikolič, univ. dipl. inž. 
 Rosana Ozvaldič                                                                            župan 
 
 
                                                                                         po pooblastilu št. 030-0002/2015  
                                                                                    z dne 02.7.2015     
                                                                                    Anton Roškar, univ. dipl. inž. l. r.  
                                                                                                        podžupan 
 
 
 
 
 


