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PRORAČUN ZA LETO 2021 
Z A  O B Č A N E  

 

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 kod prihaja denar v 

proračun in za katere namene se porablja. Celoten naziv tega temeljnega dokumenta je 

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021. 

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 2021 

PRIHODKI:                                                                               3.945.853,49 EUR 

NAJEM POSOJIL:                                                                         610.624,09 EUR 

PRENOS OSTANKA SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA:                  244.577,72 EUR 

SKUPAJ  PREJEMKI V LETU 2021                                               4.801.055,30 EUR                                                                                    

 

ODHODKI:                                                                               4.650.385,80 EUR 

ODPLAČILO ANUITET POSOJIL                                                     150.669,50 EUR 

SKUPAJ  IZDATKI  V LETU 2021                                               4.801.055,30 EUR                                                                                    

 

 

 
 
 

http://www.obcina.rogatec.si/
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PRIHODKI - od kod 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). 
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ODHODKI - za katere namene 
občina namenja sredstva 
  
 
 
 
 
 
• 42,51% 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 

• 1,92 % 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). 

• 35,17% 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..;  

• 20,40 % 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).  



PRORAČUN ZA LETO 2021 

 

 

Stran 4 

Odhodki proračuna Občine Rogatec za leto 2021  

po programski klasifikaciji 
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TEKOČI TRANSFERJI  ZA POSAMEZNIKE IN GOSPODINJSTVA 

 

 VREDNOST v EUR 

Plačilo razlike med plačilom staršem in 

ceno programa vrtca 475.450,00 

Dodatno znižanje plačilnega razreda v 

vrtcu staršem, ki imajo stanovanjski 

kredit 

5.600,00  

Dodatne ugodnosti staršem po sklepu 

OS ( izpisi med počitnicami, iz 

zdr.razlogov) 

3.000,00 

Prevozi osnovnošolskih otrok 63.373,76  

Socialno varstvo starejših  in invalidov 

zavodih 
  123.000,00  

Socialno varstvo invalidov - družinski 

pomočnik 
22.284,00  

Nujno zdravstveno varstvo - 

zdravstveno zavarovanje 
4.000,00  

Socialno varstvo materialno ogroženih 

(pomoč na domu in denarne pomoči) 
81.800,00  

Študijske pomoči študentom na 

izmenjavi in štipendije 
3.900,00  

Subvencije neprofitnih najemnin 26.300,00 

Denarno pomoč ob rojstvu otroka   7.350,00  

Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi 

razred 
3.200,00  

Subvencije kmetijskim gospodarstvom 14.600,00 

Subvencije za samozaposlovanje 8.500,00  

Subvencije za male čistilne naprave 5.000,00  

 Subvencije sterilizacije in kastracije 

lastniških mačk 
1.000,00 
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TEKOČI TRANSFERJI PO NEKATERIH DRUGIH NAMENIH 

 

 

 VREDNOST v EUR 

za delovanje društev ter njihove 

projekte ter programi mladih 
96.200,00  

za delovanje prostovoljnih 

gasilskih društev in zvez 
37.295,00  

za delovanje OO Rdeči Križ 4.600,00  

  

 

 

 

 

za delovanje javnih zavodov 

na področju 

603.126,33 EUR 

 GOSPODARSTVA-RAZVOJNE 

AGENCIJE ( RA Sotla, RASR 

Celje, Zavod CELEIA) 

10.637,92 EUR 

 ZDRAVSTVA ( dežurna služba, 

logopedska služba, mrliško 

ogledna služba) 

15.567,10 EUR 

 KULTURE IN TURIZMA ( Zavod 

za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec, Knjižnica Rogatec, 

Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti OI Rogaška Slatina) 

402.827,84 EUR 

 IZOBRAŽEVANJA ( VIZ OŠ 

Rogatec, VIZ III. OŠ Rogaška 

Slatina, Glasbena šola Rogaška 

Slatina, Regijsko študijsko 

središče Celje, Šolski sklad 

Šolskega centra Rogaška 

Slatina) 

174.093,47 EUR 

  SKUPNI OBČINSKI ORGAN 

CIVILNA ZAŠČITA IN 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 

IN REDARSTVO 

25.504,38 
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TEKOČI ODHODKI VREDNOST ( EUR) 

plače in drugi izdatki 

zaposlenim skupaj 

- župan in podžupanja 

- javna dela 

257.774,97 

 

 

63.352,64  

41.683,87  

izdatki za blago in storitve   

 pisarniški in splošni 

material in storitve 

(varovanje, oglaševanje, 

objave, zasaditve, material za 

komunalo…, 

65.311,60 

 energija, voda, javna 

razsvetljava, 

komunalne storitve in 

komunikacije  

94.858,00 

 

 tekoče vzdrževanje 

(objekti, stanovanja, ceste, 

oprema, zavarovanja…) 

183.376,02 

 

 drugi operativni stroški 

(izobraževanja, upravljanje, 

sejnine, razne prireditve…) 

69.671,42 

 

 ostali odhodki  
53.118,48 
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  rezerva za naravne 

nesreče 
38.209,09 

 

INVESTICIJSKI ODHODKI 

 

 

 

 VREDNOST (EUR) 

Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 
 

 nakup opreme (OU, javne 

površine, za potrebe CZ, 

za potrebe komunalne 

dejavnosti,…) 

65.499,08 

  novogradnje, 

rekonstrukcije, adaptacije 
1.565.831,50 

 

 investicijsko vzdrževanje 

in obnove 
198.363,35 

 
 nakup zemljišč  26.000,00 

  študije izvedljivosti in 

projektna dokumentacija 
121.040,19 

  investicijski transferji ( 

gasilci, šola, vrtec, 

sakralni objekti) 

89.210,30 

 
 



PRORAČUN ZA LETO 2021 

 

 

Stran 9 

Investicije 2021-2022 

Zaščita in prezentacija ostankov gornjega Gradu Rogatec   

Predvideva se čiščenje, sanacija in prezentacija 

ostankov enega vogalnega slopa z delom zidu. 

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 2021-2022 sofinancirala 

Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega 

za kulturo. Ob uspeli prijavi na razpis, naj bi se dela 

izvajala dve leti. Ocenjena vrednost 80.000 EUR. 

 

 

 

Vrtec Rogatec   
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Za projekt  izgradnje 6 oddelčnega vrtca z zunanjim igriščem je izdelana vsa projektna 
dokumentacija (PGD, PZI), gradbeno dovoljenje pridobljeno že v letu 2015. Zaradi nezmožnosti 
izvedbe tako obsežne investicije z lastnimi sredstvi, še do danes ta projekt, ki je zelo pomemben za 
prebivalce lokalne skupnosti, ni realiziran.  
Občina Rogatec je v letu 2019 pridobila pozitiven sklep, s katerim ima odobrena nepovratna 
sredstva na javnem pozivu Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove 
naložbe nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ur.l. 
RS, št. 58/17 in 39/18). 
Projekt je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport (Ur.l. RS, št. 16/21), za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradbeno-obrtniških 
in instalacijskih del. Le v primeru pridobitve predvidene višine sredstev bo možna realizacija  
investicije. 
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Na Portalu javnih naročil je bilo 15.2.2021 objavljeno javno naročilo št. JN000819/2021-B01, 
podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom pa bo le v primeru, če Občina Rogatec pridobi sklep 
o odobritvi  nepovratnih sredstev s strani MIZŠ ter zagotovi zadostna finančna sredstva za 
realizacijo projekta v letih 2021 in 2022. 
 

Predvidena skupna vrednost projekta je 2.305.724,22 EUR. Finančna konstrukcija projekta: 
-sredstva za uravnotežnje razvitosti občin in posojilo v znesku 1.001.231,52 EUR -nepovratna 
sredstva javni poziv Eko sklada: 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe 
nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ur.l. RS, št. 
58/17 in 39/18) v znesku 387.316,00 EUR -nepovratna sredstva Javni razpis za sofinanciranje 
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v znesku 917.176,70 EUR 
 

DODATNA PONUDBA VEČDNEVNIH DOŽIVETIJ IN DEDIŠČINE            
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 Projekt je prijavljen na 3. 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 programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP. Pridobljen 

pozitiven sklep LAS Obsotelje in Kozjansko. Prijavitelj projekta: Občina Rogatecs partnerji 

Javnim zavodom za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec,  Konjeniškim klubom Strmol in VoMed d.o.o. 

S projektom bomo zagotovili razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe, ki bo težila k trajnostnemu 

razvoju območja. V občini Rogatec je vzpostavljen rokodelski center, ki kot edini na območju ohranja živo 

dediščino rokodelstva (tkanje, pletenje iz ličja, šibja, rogoza, kamnoseštvo, lončarstvo, steklarstvo). Rokodelsko 

znanje se pozablja, mentorji so starejši, mlajše je potrebno motivirati, da ohranimo živo dediščino, tovrstna 

znanja pa jim lahko predstavljajo osnovo za dopolnilno dejavnost, za morebitno pravo podjetniško idejo in 

samozaposlitev.  

Letno obišče Rogatec cca 20.000 izletniških turistov. Ker primanjkuje nočitvenih kapacitet na lokalnem 

območju, je Občina Rogatec v letu 2018 odkupila objekt konjušnice v konjeniškem centru, ki se nahaja v 

neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji.  

Del objekta konjušnice bo Občina Rogatec spremenila v nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s 

čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se 

bodo novi programi, vezani na rokodelstvo  ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja 

(naravna in kulturna dediščina, ostala lokalna ponudba). V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov 

večdnevni intenzivni terapevtski program. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in 

predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu 

zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi 

pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.  

Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi, inovativni, večdnevni programi: večdnevni program 
terapevtskega jezdenja, večdnevni intenzivni izobraževalni programi steklarstva, večdnevni intenzivni 
izobraževalni program lončarstva, večdnevni turistični program. Navedeno predstavlja inovativne rešitve na 
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območju, katere težijo k dolgoročnemu razvoju kulturnega turizma na območju. Skupna vrednost operacije 
224.040,02 EUR od tega vrednost sofinanciranja 100.000 evrov. 
Z deli se naj bi pričelo v letu 2021 in končalo v letu 2022. 

   Nadaljevanje izgradnje ceste na stanovanjsem območju S5 

 
 
V letu 2021 bo občina Rogatec pridobila gradbeno dovoljenje za nadaljevanje 
izgradnje dostopne ceste A in dela ceste B v območju stanovanjske soseske S5. V 
letu 2021 se predvideva torej nadaljevanje izgradnje ceste, ki bo omogočala 
dostope do gradbenih parcel na severnem delu območja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest       

 

V občini Rogatec je skupaj  94.286  km kategoriziran občinskih javnih cest. 

Redno vzdrževanje občinskih cest 2021 

 Ocenjena vrednost v € 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 32.550,00 

Zimska služba ( pluženje, posipanje) 

KS ROGATEC 

KS DOBOVEC 

KS DONAČKA GORA 

 

9.479,69 

14.689,25 

13.940,31 

SKUPAJ 38.109,25 EUR 
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Investicijsko vzdrževanje občinskih cest  2021 

KS ROGATEC,  KS DOBOVEC, KS DONAČKA 

GORA   

SKUPAJ 79.413,00 EUR 

  

Investicijska dela VIZ OŠ Rogatec  

 

 

V letu 2021 se predvideva zamenjava dotrajane kritine na OŠ Rogatec, v letu 2022 pa nabava novega 

šolskega kombija. 

 

Obvoznica mimo trškega jedra Rogatec  

 

 

V letu 2021 se nadalju je postopek sprejema OPPN za obvoznico mimo trškega jedra.  

Pr is tojno Minis trs tvo za infrastrukturo,  bo zagotovi lo potrebne strokovne podlage in 
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okol jsko poroči lo.  Osnutek OPPN bo tako v letu 2021 javno razgrnjen skupaj z okoljskim 

poroči lom. S ledi jo osta le zakonsko  določene faze sprejema. Sprejem  se predvideva v 

letu 2022.  

 

Druge investicije od 2021 dalje 

 

 Dom starejših Rogatec 

 

 

V letu 2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračunu zagotovilo 

dodatna sredstva za gradnjo domov za starejše. Del sredstev je prihaja kot pomoč EU in odziv na krizo 

v času pandemije covid-19, kjer so starejši v domovih najbolj ogrožene skupine. Občina Rogatec  je, v 

dogovoru z Domom za starejše Šmarje pri Jelšah, v oktobru 2020 pristopila k izdelavi projektne 

dokumentacije- DGD in novembra pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše, kot 

dislocirane enote obstoječega Doma starejših v Šmarju pri Jelšah. Lokacija predvidenega doma se 

nahaja v Hofmanovi ulici, na zemljišču v lasti Občine Rogatec. Občina je tako zagotovila zemljišče in 

sredstva za izdelavo DGD dokumentacije ter svetovanja, pridobila gradbeno dovoljenje, izdelava PZI in 

gradnja pa je na strani Ministrstva. Začetek gradnje se predvideva sredi leta 2021, dokončanje pa v 

letu 2023.    
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D R Ž A V N E  K O L E S A R S K E  P O V E Z A V E  

Nadaljujejo se dela v zvezi z izgradnjo kolesarskih 

povezav. Izdelana je PZI dokumentacija 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 je v celoti 

krilo Ministrstvo za infrastrukturo.  

Projekt "Izgradnja glavne kolesarske povezave R28 

Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - 

Rogatec" in 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. 

 

   

 


