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PREDLOGA SKLEPOV: 
 

I. Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o proračunu Občine Rogatec za 
leto 2020 v 2. obravnavi z vsemi prilogami (Posebni del proračuna, Načrt 
razvojnih programov Občine Rogatec 2020 - 2023, Kadrovski načrt Občine 
Rogatec za leto 2020, Letni program prodaje občinskega finančnega 
premoženja za leto 2020, Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za 
leto 2020, Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2020, Letni program 
športa v Občini Rogatec za leto 2020). 

 
II. Občinski svet Občine Rogatec sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Rogatec za leto 2020. 
 

 
 
 

        Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Proračun Občine Rogatec za leto 2020 – II. obravnava  
- Izjeme od obvezne vključitve v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za 

leto 2020, št. 478-0006/2019, z dne 15.1.2020 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
Številka: 478-0006/2019 
Datum: 15.1.2020 
 
 
 
ZADEVA: Izjeme od obvezne vključitve v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Rogatec za leto 2020 
 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) v 27. členu določa, da lahko upravljavci stvarnega premoženja 
samoupravnih lokalnih skupnosti, v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb 
upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne 
posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost 
poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov in jo lahko vsako leto določi občinski 
svet v 30 dneh po sprejetju proračuna. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega se Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da sprejme sklep 
glede izjem od obvezne vključitve v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 
2020, v skupni vrednosti 20.000 evrov. Navedeni znesek predstavlja 5 odstotkov skupne vrednosti 
načrtov pridobivanja in razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za 
leto 2020 ter obenem mejno vrednost, do katere je še možna prodaja nepremičnega premoženja z 
metodo neposredne pogodbe. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem in jih lahko sklepa župan v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih 
potreb Občine Rogatec, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, znaša največ 
20.000,00 EUR.   
 
 
Pripravila: 
Maja Kampoš Čuček 
višja svetovalka I 
 

        Martin Mikolič , univ. dipl. inž., l.r. 
        župan 
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