
OBČINA ROGATEC                                                                                                                                     
Občinski svet                                                                                    
 

Z A P I S N I K 
 
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena v sredo, 15. 
maja 2013, med 10. in 12. uro. Sejo je po telefonu izvedla Agata Tepeš, tajnica 
Občine Rogatec.  
 
Vabilo z gradivom za 4. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano pisno po 
pošti. Odločitev se je sprejemala z osebnim telefonskim glasovanjem. 
 
Osebno telefonsko so glasovali:  
Jelka Bilušić, Irena Kitak, Vincenc Bele, Viktor Božak, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Martin 
Korez, Velimir Novak, Anton Polajžar ml., Viljem Prevolšek, Anton Roškar in Zvonko 
Vražić. 
 
Obravnavan je bil naslednji    
 
DNEVNI RED:  

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine  Rogatec 2013 – 
2017 s projektom OB107-13-0001 Energetska sanacija podružnične 
osnovne šole Dobovec 
  

 
1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec 2013 – 2017 s 

projektom OB107-13-0001 Energetska sanacija podružnične osnovne 
šole Dobovec   

 
Dopisna seja občinskega sveta je bila sklicana zaradi nujnosti sprejema predlagane 
vsebine. Občina Rogatec se je namreč s projektom Energetska sanacija podružnične 
osnovne šole Dobovec prijavila na razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic«, ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Razlogi za investicijo temeljijo na rezultatih 
energetskega pregleda objekta OŠ Dobovec, ki je temeljil na analizi podatkov iz let 
2009 do 2011, in je pokazal, da so smiselni ukrepi v novo fasado objekta, zamenjavo 
dotrajanega stavbnega pohištva v objektu ter v izolacijo podstrešja.  
Z energetsko sanacijo objekta OŠ Dobovec namerava Občina Rogatec, kot lastnik, 
najprej zmanjšati stroške energetske oskrbe predmetnega objekta in tako zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov ter izboljšati bivalno ugodje za učence in zaposlene. Ker 
je bil proračun za leto 2013 in za leto 2014 sprejet konec preteklega leta, torej pred 
objavo razpisa, projekt ni bil predviden v Načrtu razvojnih programov (NRP) Občine 
Rogatec za obdobje 2013 – 2017. Za zadostitev razpisnim pogojem mora biti projekt 
vključen v NRP in zagotovljena lastna sofinancerska sredstva, katera zaradi že 
potrjenega proračuna za leto 2014 predlagamo zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev 
iz drugih proračunskih postavk, kot se predlaga v predlogu sklepa. 



 
Člani občinskega sveta so gradivo, t. j. vabilo za dopisno sejo s predlogom sklepa ter 
obrazložitvijo spremembe oz. dopolnitve Načrta razvojnih programov Občine  
Rogatec 2013 – 2017 s projektom OB107-13-0001 Energetska sanacija podružnične 
osnovne šole Dobovec, prejeli po pošti, tako da so bili z obravnavano vsebino 
predhodno seznanjeni.  
 
Člani sveta so bili pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali PROTI predlaganemu 
sklepu. Z 12 glasovi ZA je bil soglasno sprejet naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2013 – 2017 se dopolni 
s projektom OB107-13-0001 - Energetska sanacija podružnične osnovne šole 
Dobovec. 
 
2. S proračunske postavke 441935 Vrtec Rogatec – investicijski transferi, 
projekta št.: OB107-09-0002 – Investicije v vrtec se v proračunu za leto 2014 
prerazporedijo sredstva v višini 5.000,00 EUR;  
s proračunske postavke 441965 OŠ Rogatec – investicijski transferi, projekta št.: 
OB107-09-0011 – Investicije v VIZ OŠ Rogatec se v proračunu za leto 2014 
prerazporedijo sredstva v višini 7.000,00 EUR;  
s proračunskih postavk 421351, 421352, 421353, projekta  št.: OB107-14-0009 – 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2014 
se v proračunu za leto 2014 prerazporedijo lastna sredstva v višini 13.480,61 
EUR; 
skupaj se sredstva v višini 25.480,61 EUR prerazporedijo na proračunsko 
postavko 431931 Energetska sanacija POŠ Dobovec, projekta  OB107-13-0001  - 
Energetska sanacija podružnične osnovne šole Dobovec. 
 
3. Viri financiranja se uskladijo skladno s tabelo:                                       (v EUR) 
Vir/Leto 2013 2014 

1. Občina Rogatec 0,00 25.480,61 

2. Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor 

0,00 61.881,50 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 0,00 87.362,11 

 

4. Proračun za leto 2014 se poveča za predvidena namenska sredstva Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor v višini 61.881,50 EUR.« 
 
Številka: 0070-0005/2013-17/2 
Datum: 27.06.2013 
 
Zapisala:                                                                 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
Rosana Ozvaldič                                                                        ŽUPAN 

 

 

 

                                                                     

 


