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PRORAČUN ZA LETO 2019
ZA OBČANE

KAJ JE PRORAČUN
Proračun je letni načrt prihodkov in odhodkov Občine Rogatec, ki ga sprejme Občinski svet
Občine Rogatec. V njem občina predvidi prihodke in odhodke – od kje prihaja denar v
proračun in za katere namene se porablja. Celoten naziv tega temeljnega dokumenta je
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2019.

KJE JE DOSTOPEN
Celoten dokument je objavljen na spletni strani Občine Rogatec www.obcina.rogatec.si v rubriki Občinska
uprava – proračun (https://obcina.rogatec.si/o-obcini/proracun/

OSNOVNI PODATKI O PRORAČUNU ZA LETO 2019
PRIHODKI:

3.296.306,95 EUR

NAJEM POSOJIL:

138.777,00 EUR

PRENOS OSTANKA SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA:

134.855,46 EUR

SKUPAJ PREJEMKI V LETU 2019

ODHODKI:

3.569.939,41 EUR

3.419.346,91 EUR

ODPLAČILO ANUITET POSOJIL

150.592,50 EUR

SKUPAJ IZDATKI V LETU 2019

3.569.939,41 EUR
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PRIHODKI - od kje pride denar v
proračun občine?
Občina pridobiva sredstva iz različnih virov.
Glavni vir so t.i. davčni prihodki (del dohodnine, ki jo država nakazuje občini, nekaj sredstev tudi
od davka od premoženja, na dediščine in darila, na dobitke od iger na srečo, na promet
nepremičnin in okoljske dajatve, ki pa so namenske),
nedavčni prihodki (prihodki od premoženja, najemnina od upravljanja z občinsko komunalno
infrastrukturo, prihodki koncesij, različne občinske takse, globe, pristojbine,
prihodki od
komunalnega prispevka),
kapitalski prihodki (prihodki od prodaje občinskega premoženja, npr. zemljišč in prostorov),
transferni prihodki (sredstva iz državnega proračuna, javnih skladov, iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije),
sredstva iz Evropske unije (druge evropske institucije, npr. Evropska komisija).

PRIHODKI V DELEŽIH (%)
74 Transferni
prihodki; 11,62
72 Kapitalski
prihodki; 4,72
71 Nedavčni
prihodki; 10,95

70 Davčni
prihodki; 72,71
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ODHODKI - za katere namene
občina namenja sredstva

• 23,53% sredstev je namenjenih za investicije – to so sredstva namenjena pridobitvi in nakupu
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte,
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski
odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine
• 2,16 % sredstev je namenjenih investicijskim transferjem – ki predstavljajo nepovratna sredstva in
so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo
osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko
vzdrževanje, obnove in drugo. Plačila se izvedejo kot investicijski transfer pravnim osebam, ki niso
posredni proračunski uporabniki ( investicije na področju gasilstva: nabava gasilskih vozil in opreme ter
ostala investicijska dela ter za obnovo sakralnih objektov) in investicijske transfere javnim zavodom
(posredni proračunski uporabniki).
• 48,78% proračuna je namenjenih tekočim transferjem – ki predstavljajo plačila, za katera plačniki v
povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče
ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na
prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferji in subvencije izvajalcem javnih služb s
področja družbenih dejavnosti. To so sredstva za različne pomoči posameznikom, kot so subvencije za
vrtec, sredstva za plačilo oskrbovalnin v domovih za starejše, sredstva za javne zavode, plačilo
osnovnega zdravstvenega zavarovanja, denarna pomoč ob rojstvu otroka, itd..;
• 25,53 % proračuna je namenjenih tekočim odhodkom – to so sredstva za plače in prispevke
zaposlenih, izdatki za blago in storitve (stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev,
posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in
storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in
odškodnin ter drugih operativnih odhodkov neposrednih uporabnikov proračuna ), plačila obresti in
sredstva rezerv ( splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva za naravne nesreče).
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TEKOČI TRANSFERJI ZA POSAMEZNIKE IN GOSPODINJSTVA
VREDNOST
Plačilo razlike med plačilom staršem in
ceno programa vrtca

494.464,82 EUR

Dodatno znižanje plačilnega razreda v
vrtcu staršem, ki imajo stanovanjski
kredit

3.600,00 EUR

Prevozi osnovnošolskih otrok

73.360,00 EUR

Socialno varstvo starejših - oskrbnine
v zavodih

164.000,00 EUR

Socialno varstvo invalidov - družinski
pomočnik

21.240,00 EUR

Nujno zdravstveno varstvo zdravstveno zavarovanje

34.803,36 EUR

Socialno varstvo materialno ogroženih
(pomoč na domu in denarne pomoči)

66.208,92 EUR

Študijske pomoči študentom na
izmenjavi in štipendije

3.900,00 EUR

Subvencije neprofitnih najemnin

27.200,00 EUR

Denarno pomoč ob rojstvu otroka

7.350,00 EUR

Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi
razred

3.400,00 EUR

Subvencije kmetijskim gospodarstvom

12.600,00 EUR

Subvencije za samozaposlovanje

8.500,00 EUR

Subvencije za male čistilne naprave

10.000,00 EUR
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TEKOČI TRANSFERJI PO NEKATERIH DRUGIH NAMENIH
VREDNOST

za delovanje društev ter njihove
projekte

90.130,00 EUR

za delovanje prostovoljnih
gasilskih društev

37.295,00 EUR

za delovanje OO Rdeči Križ

4.544,26 EUR

za delovanje javnih zavodov
na področju

582.839,40 EUR

 GOSPODARSTVA-RAZVOJNE
AGENCIJE ( RA Sotla, RASR
Celje, Zavod CELEIA)

9.749,92 EUR

 ZDRAVSTVA ( dežurna služba,
logopedska služba, mrliško
ogledna služba)

30.901,96 EUR





KULTURE IN TURIZMA ( Zavod
za kulturo, turizem in razvoj
Rogatec, Knjižnica Rogatec,
Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti OI Rogaška Slatina)
IZOBRAŽEVANJA ( VIZ OŠ
Rogatec, VIZ III. OŠ Rogaška
Slatina, Glasbena šola Rogaška
Slatina, Regijsko študijsko
središče Celje, Šolski sklad
Šolskega centra Rogaška
Slatina)

375.904,01 EUR

166.283,51 EUR
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TEKOČI ODHODKI
VREDNOST ( EUR)

plače in drugi izdatki
zaposlenim

240.049,47

izdatki za blago in storitve
 pisarniški in splošni
material in storitve
(varovanje, oglaševanje,

62.420,44

objave, zasaditve, material za
komunalo, programska
oprema…,

 energija, voda, javna
razsvetljava,
komunalne storitve in
komunikacije

 tekoče vzdrževanje
(objekti, stanovanja, ceste,
oprema, zavarovanja…)

 drugi operativni stroški
(izobraževanja, upravljanje,

84.515,00

158.388,25

59.138,80

sejnine, razne prireditve…)
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INVESTICIJSKI ODHODKI
VREDNOST (EUR)

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
 nakup prevoznih sredstev
(traktor)

24.000,00

 nakup opreme (za javne
površine, za potrebe CZ,
za potrebe komunalne
dejavnosti, el.
polnilnica…)

60.999,83

 novogradnje,
rekonstrukcije, adaptacije

187.0002,84

 investicijsko vzdrževanje
in obnove

447.681,37

 nakup zemljišč

15.885,00

 študije izvedljivosti in
projektna dokumentacija

68.655,65
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Investicije
Zaščita in prezentacija ostankov gornjega Gradu Rogatec 50.000 EUR
Predvideva se čiščenje, sanacija in prezentacija
ostankov dveh slopov. Predvideva se pridobitev
nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo,
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 20192020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela
proračuna, namenjenega za kulturo.

Postavitev razgledišča in sprehajalne poti v okviru Muzeja na
prostem
50.000 EUR
Na širšem območju Muzeja na prostem, nad terasami in kamnarsko bajto, želimo postaviti
razgledišče, ki je predvideno že z Ureditvenim načrtom za območje Muzeja na prostem. Do
razgledišča bi se uredila tudi sprehajalna pot, ob poti pa postavila lesena preprosta ograja, kot
zaščita med sprehajalci in konji na paši. Občina Rogatec, se skupaj s partnerji namerava v letu 2019
prijaviti na javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR, ki je bil objavljen
v mesecu februarju 2019.
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Sanacija Slomškove ulice z izgradnjo parkirišča

67.655,83 EUR

Sanacija Slomškove ulice bo zajemala preplastitev in ureditev odvodnjavanja. Na delu zemljišča
pod vodnjakom ( sedanji vrtovi) se bo uredilo parkirišče (15-20 parkirnih mest).

Sanacija plazu Gobec-Donačka gora

185.665,01 EUR

V začetku februarju 2018 se je na območju Donačke
gore , zgodil premik zemljine v velikem obsegu. V letu
2018 je občina že zagotovila geološke raziskave, v letu
2019 pa se predvideva izdelava projektne dokumentacije
za sanacijo plazu. Za izvedbo gradbenih del pričakujemo
odobritev finančnih sredstev s strani države v višini
141.938,53 brez DDV, ki je prav tako strošek Občine.

Redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

150.072,25 EUR

V občini Rogatec je skupaj 93,902 km kategoriziran občinskih javnih cest.

Redno vzdrževanje občinskih cest
Ocenjena vrednost v €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

32.550,00

Zimska služba ( pluženje, posipanje)
KS ROGATEC

9.479,69

KS DOBOVEC

14.689,25

KS DONAČKA GORA

13.940,31

SKUPAJ

38.109,25 EUR
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Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
KS ROGATEC

20.800,00 EUR

KS DOBOVEC

30.800,00 EUR

KS DONAČKA GORA

27.813,00 EUR

SKUPAJ

79.413,00 EUR

Postavitev polnilnice za električne avtomobile

5.000 EUR

V naselju Rogatec nameravamo postaviti polnilnico za
električne atvtomobile s potrebno horizontalno in vertikalno
signalizacijo.

WiFi4EU brezžični dostop do interneta na javnih mestih v občini
Rogatec
15.000 EUR
Evropska komisija želi s programom WiFi4EU
državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi
omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta na
javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe,
knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji. Občina
Rogatec je bila uspešna na javnem pozivu in
podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev
v okviru instrumenta za povezovanje Evrope z
Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, na katero
je Evropska komisija prenesla pooblastila. Občina
Rogatec bo v letu 2019 izdelala načrt postavitve dostopkovnih točk in izbrala izvajalca del za
namestitev omrežja WI-Fi, kateremu bo prenesla obveznosti iz pogodbe
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Restavracija Marijinega znamenja v trškem jedru

3.086,60 EUR

Marijino znamenje v Rogatcu je bilo restavrirano v letu 2007. Od
takrat so se na pozlati in kamnu ponovno pojavile poškodbe. V
letu 2019 predvidevamo popravilo pozlate in poškodovanega
kamna.

iFi4EU brezžični dostop do interneta na
javnih mestih v občini Rogatec v vrednosti
15.000 EUR

Druge investicije, ki potekajo na območju občine Rogatec

REKONSTRUKCIJE DRŽAVNIH CEST

Največji projekt, ki se je pričel izvajati v letu 2018 in se
nadaljuje v letu 2019 je izgradnja pločnika, javne
razsvetljave, avtobusne postaje ter rekonstrukcija
državne ceste v Dobovcu, v dolžini 1.5 km. Vrednost
investicije znaša 1,6 mio EUR, finančna sredstva pa v
celoti zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo.
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V letu 2019 se nadaljuje tudi investicija, ki je pričela v letu 2018 in ki jo v celoti financira
Ministrstvom za infrastrukturo, in sicer sanacija in preplastitev glavne ceste G2-107 od
križišča Zupanc do odcepa za Žahenberc v dolžini 1.5 km. V sklopu tega projekta se bosta
uredila tudi dva nova prehoda za pešce, in sicer pri Hofmanovi ulici in pri Gorenju. Vrednost
investicije znaša 0.7 mio EUR.

DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE

Nadaljujejo se dela v zvezi z izgradnjo kolesarskih
povezav. Pripravljena je projektna dokumentacija
(idejni projekt) izgradnje državnih daljinskih
kolesarskih povezav, in sicer ob glavni cesti od
Brezovca do Dobovca in ob regionalni cesti od
Rogatca do meje z občino Majšperk. Stroške
izdelave dokumentacije v celoti krije Ministrstvo za
infrastrukturo. Projekt "Izgradnja glavne kolesarske
povezave G15 (z navezavo na D5) na območju
občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina Rogatec" in sicer za odsek na območju občine
Rogatec od Brezovca- Rogatec- Muzej- S5 je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z
OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Partnerji v projektu so Občine Šentjur,
Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina in Rogatec, ki sodelujejo pri projektu katerega nosilec je
Direkcija RS za infrastrukturo.
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