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3.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Določene spremembe projektov je v skladu z 7. členom Odloka o proračunu za leto 2021 sprejel Občinski svet. S 

sprejetim proračunom za leto 2021 je bila planirana vrednost projektov 2.065.944,42 evrov, s sklepi o 

prerazporeditvah se je ta vrednost med letom spremenila in je veljavni plan znašal 2.190.797,53 evrov, 

realizirana vrednost projektov v letu 2021 je pa bila 1.662.855,37 evrov, kar pomeni 80,49% napram sprejetemu 

planu ter 75,90% napram veljavnemu planu. 

Sklepi občinskega sveta o spremembah NRP-ja: 

DATUM 
SKLEPA 

ŠT. SKLEPA ŠIFRA NRP-JA OPIS PROR. 
POSTAVKA 

ZNESEK 

15.04.2021 032-0007/2021-24 
 
 
  

OB107-07-0009 
 
OB107-15-0001   

Prostorsko načrtovanje - 
dokumenti, natečaji      
Obvoznica Rogatec 
 
na konto 4119 99 

431630 
 

421345 
 

431605 

-4.000,00 
 

-2.000,00 
 

+6.000,00 

22.06.2021 032-0011/2021-30 OB107-07-0039  
  
OB107-07-0040 

Reševanje vodooskrbe v 
občini Rogatec                                                                                                                 
Ureditev sekundarne 
kanalizacije 

421615 
 

421537 

-23.500,00 
 

+23.500,00 

 

Določenim projektom so se na odhodkovni strani povečale vrednosti v  skladu z povečanjem namenskih 

prihodkov, kar smo izvedli s posebnim sklepom za povečanje prihodkov: 

DATUM 

SKLEPA   

ZNESEK 

(EUR) 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 

NRP 

KONTO NAMEN 

31.08.2021 100.686,00 420820 – Zunanja schengenska 

meja  - obnove LC in JP (NRP 

OB107-21-0005 Obnovitvena dela 

na lokalnih cestah in javnih poteh v 

občini Rogatec – zunanja 

schengenska meja) 

420830 – Zunanja schengenska 

meja – izgradnja JR (NRP OB 107-

21-0006 Izgradnja javne 

razsvetljave v občini Rogatec – 

zunanja schengenska meja) 

4205 00 – Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave 

4204 01 - Novogradnje 

S Sklepom Vlade RS z dne 30.06.2021 so bila 

Občini Rogatec dodeljena sredstva namenjena za 

povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi 

povečanega nadzora državne meje, potrebnega 

zaradi nedovoljenih prehodov državne meje. 

18.11.2021 24.485,99 420820 – zunanja schengenska 

meja – obnove LC in JP (NRP 

OB107-21-0005 Obnovitvena dela 

na lokalnih cestah in javnih poteh v 

občini Rogatec – zunanja 

schengenska meja) 

4205 00 – investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave 

S sklepom Vlade RS št.57101-2/2021/9 z dne 

18.11.2021 so Občini Rogatec bila dodeljena 

sredstva namenjena za povrnitev dela stroškov, ki 

so nastali zaradi povečanega nadzora državne 

meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov 

državne meje. S sklepom se je povečal proračun 

Občine Rogatec za leto 2021 na prihodkovni 

strani za ta namenska sredstva in državnega 

proračuna ter hkrati v enaki višini znesek na 

odhodkovni strani. 
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Prerazporeditve znotraj NPU med proračunskimi postavkami: 

DATUM 
SKLEPA 

ŠT. SKLEPA ŠIFRA NRP-JA OPIS PRORAČUNSKA 
POSTAVKA 

ZNESEK 

19.02.2021 410-0004/2021-10 OB107-07-0039   
 
OB107-07-0040 

Reševanje vodooskrbe v 
občini Rogatec 
Ureditev sekundarne 
kanalizacije      

421615 
 

421537 

-8.686,59 
 

+8.686,59 

03.03.2021 410-0004/2021-15 OB107-07-0036 
OB107-19-0011  
 
 
OB107-19-0011 

Travnato nogometno igrišče                                                                                                                        
Nakup opreme za 
vzdrževanje javnih površin    
 
 Nakup opreme za 
vzdrževanje javnih površin                                                                                                                                                                                                                     

431850 
420618 

 
 
 

420618 

-1.370,00 
-756,26 

 
 
 

+2.126,26 

25.08.2021 410-0004/2021-71 OB107-15-0010   
 
OB107-07-0010 
 
OB107-09-0003 

Rokodelski center Rogatec - 
oprema in inv. vzdrževanje 
Športna dvorana pri OŠ 
Rogatec 
Program nabave opreme za 
občinsko upravo          

431410 
 

431815 
 

420615 

-1.000,00 
 

-814,69 
 

+1.814,69 

31.08.2021 410-0004/2021-73 Tekoči transfer 
 
OB107-21-0007 

 
 
Nakup šolskega kombija - 
III.OŠ Rogaška Slatina                     

441930 
 
 

441975 

-623,31 
 
 

+623,31 

31.08.2021 410-0004/2021-79 OB107-19-0004   
 
 
OB107-12-0007 
 

Investicijsko vzdrževanje 
stanovanj v Občini Rogatec      
  
Ureditev stanovanjske cone 
S5    

431645 
 
 

431631 

-7.850,00 
 
 

+7.850,00 

29.09.2021 410-0004/2021-93 OB107-21-0005   
 
 
 
 
OB107-21-0006 

Obnovitvena dela na lokalnih 
cestah in javnih poteh  v 
občini Rogatec-zunanja 
schengenska meja                                                         
 
Izgradnja javne razsvetljave v 
občini Rogatec-zunanja 
schengenska meja                                                                                 

420820 
 
 
 
 

420830 
 

-6,52 
 
 
 

 
           +6,52 

19.10.2021 410-0004/2021-109 OB107-07-0036 
 
OB107-07-0037 
 
OB107-15-0010 

Travnato nogometno igrišče    
 
Igrišče z umetno travo 
 
Rokodelski center Rogatec - 
oprema in inv. vzdrževanje   

431850 
 

431855 
 

431410 

-500,00 
 

 -860,00 
 

+1.360,00 

18.11.2021 410-0004/2021-130 OB107-20-0002 
 
 
 
OB107-21-0005   

Investicijsko vzdrževanje in 
nabava opreme- parkirišče za 
tovorna vozila         
 
Obnovitvena dela na lokalnih 
cestah in javnih poteh  v 
občini Rogatec-zunanja 
schengenska meja                                                         

421320 
 
 
 

420820 
 

-856,83 
 
 
 

+856,83 

 

Podroben pregled NRP-jev po virih in vseh vrednosti je del tabelarnega dela točke 2. ZAKLJUČNI RAČUN. 

Iz spodnje tabele brez virov je razvidna sprejeta in veljavna vrednost ter realizacija posameznega projekta. 
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PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri 

 

Sprejeti 

proračun 
Veljavni 

proračun 
Realizacija Indeks 

Real/spr. 

p. 

Indeks 

Real/velj. 

p. 

5.000,00 3.235,37 3.235,37 64,71 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN… 
5.000,00 3.235,37 3.235,37 64,71 100,00 OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

11.300,00 15.269,18 15.268,17 135,12 99,99 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
4.000,00 6.599,18 6.599,18 164,98 100,00 OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo 
7.300,00 8.670,00 8.668,99 118,75 99,99 OB107-19-0011 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin 

296.085,73 298.802,85 293.046,68 98,97 98,07 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
6.050,00 6.050,00 6.050,00 100,00 100,00 OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec,… 
2.500,00 5.217,12 5.217,12 208,68 100,00 OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito,… 

280.935,73 280.935,73 275.179,56 97,95 97,95 OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec 
6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,00 100,00 OB107-20-0004 Gasilski dom Donačka gora - investicije 

88.828,00 212.856,82 167.391,57 188,44 78,64 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN… 
12.000,00 12.000,00 2.370,86 19,76 19,76 OB107-09-0007 Cestna razsvetljava  - investicije 
10.988,00 8.988,00 0,00 0,00 0,00 OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec 
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OB107-19-0007 Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na… 
2.200,00 2.200,00 2.172,82 98,76 98,76 OB107-20-0002 Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme-… 

62.640,00 62.640,00 36.819,07 58,78 58,78 OB107-21-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih… 
0,00 104.336,30 104.336,30 0,00 100,00 OB107-21-0005 Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih… 
0,00 21.692,52 21.692,52 0,00 100,00 OB107-21-0006 Izgradnja javne razsvetljave v občini… 

20.789,61 22.149,61 21.084,55 101,42 95,19 14 GOSPODARSTVO 
2.000,00 3.360,00 2.784,55 139,23 82,87 OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in… 

18.789,61 18.789,61 18.300,00 97,39 97,39 OB107-21-0003 Projekt ROKO-DELCI ( nakup stružnice ) 
171.581,21 203.767,80 168.907,78 98,44 82,89 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

64.003,08 64.003,08 36.766,69 57,45 57,45 OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina 
4.021,44 4.021,44 3.927,34 97,66 97,66 OB107-07-0013 Deponija Tuncovec 

91.256,69 123.443,28 122.287,93 134,00 99,06 OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije 
12.300,00 12.300,00 5.925,82 48,18 48,18 OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje 

188.573,03 153.850,44 136.136,53 72,19 88,49 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 
11.000,00 7.000,00 5.132,80 46,66 73,33 OB107-07-0009 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji 
78.326,03 46.139,44 45.970,86 58,69 99,63 OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec 
1.000,00 1.000,00 997,90 99,79 99,79 OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec 
4.000,00 4.000,00 3.983,50 99,59 99,59 OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij 
1.013,00 1.013,00 1.013,00 100,00 100,00 OB107-09-0013 Prostorske evidence - kataster 

25.000,00 25.000,00 23.336,69 93,35 93,35 OB107-09-0014 Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih… 
1.500,00 1.500,00 1.493,70 99,58 99,58 OB107-10-0018 Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok 

21.234,00 29.084,00 21.203,60 99,86 72,90 OB107-12-0007 Ureditev stanovanjske cone S5 
1.000,00 2.464,00 2.099,91 209,99 85,22 OB107-18-0004 Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin 

39.500,00 31.650,00 27.855,79 70,52 88,01 OB107-19-0004 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini… 
5.000,00 5.000,00 3.048,78 60,98 60,98 OB107-21-0002 Preureditev otroškega igrišča Rogatec 

27.502,66 27.502,66 26.169,67 95,15 95,15 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
27.502,66 27.502,66 26.169,67 95,15 95,15 OB107-10-0012 Zdravstvena postaja Rogatec - investicjie 
92.005,99 88.461,30 83.998,46 91,30 94,96 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 
1.000,00 185,31 0,00 0,00 0,00 OB107-07-0010 Športna dvorana pri OŠ Rogatec 

800,00 800,00 610,00 76,25 76,25 OB107-07-0024 Obnova drugih kulturnih spomenikov 
3.230,32 1.360,32 0,00 0,00 0,00 OB107-07-0036 Travnato nogometno igrišče 
2.000,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 OB107-07-0037 Igrišče z umetno travo 
9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,00 100,00 OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec 

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 OB107-10-0020 Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča 
6.000,00 6.000,00 5.657,74 94,30 94,30 OB107-16-0003 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih… 

42.830,37 42.830,37 41.885,42 97,79 97,79 OB107-19-0002 Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu… 
26.345,30 26.345,30 26.345,30 100,00 100,00 OB107-19-0014 Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec -… 

1.109.815,00 1.110.438,31 693.153,40 62,46 62,42 19 IZOBRAŽEVANJE 
GRAD d.d. 
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PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri 

 

Sprejeti 

proračun 
Veljavni 

proračun 
Realizacija Indeks 

Real/spr. 

p. 

Indeks 

Real/velj. 

p. 

11.315,00 11.315,00 11.313,56 99,99 99,99 OB107-09-0002 Investicije v vrtec 
36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 OB107-09-0011 Investicije v VIZ OŠ Rogatec 

1.062.500,00 1.062.500,00 681.216,53 64,11 64,11 OB107-15-0002 Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu 
0,00 623,31 623,31 0,00 100,00 OB107-21-0007 Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina 

54.463,19 54.463,19 54.463,19 100,00 100,00 20 SOCIALNO VARSTVO 
54.463,19 54.463,19 54.463,19 100,00 100,00 OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje -… 

2.065.944,42 2.190.797,53 1.662.855,37 80,49 75,90 SKUPAJ: 



311 

 

4000 - OBČINSKA UPRAVA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Vrednost:  3.235,37  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Občina Rogatec je dolžna v okviru oddaje poslovnih prostorov zagotoviti primerno in varno uporabo le-teh, z 
investicijskimi deli ter rednim vzdrževanjem pa preprečuje staranje in dotrajanost prostorov oz. stavb. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Investicijsko vzdrževanje se v letu 2021 ni izvedlo. Del planiranih sredstev je bilo znotraj proračunske postavke 
razporejenih na konto 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov in sicer v višini 3.367,26 evrov zaradi 
izvedbe epoksi protidrsnega tlaka v prostorih Gasilskega doma Rogatec.  

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči 

OB107-09-0003 - Program nabave opreme za občinsko upravo 

Vrednost:  6.599,18  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo zaposlenih v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih 
sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec.  Zamenjali smo dotrajani 
računalnik, monitorje in tiskalnik  za zaposlene v občinski upravi. Za potrebe izvajanja prireditev dokupili 20 
kompletov lesenih garnitur ( miza in dve klopi). Prav tako smo obnovili  licence za programsko opremo Veeam 
(varovanje podatkov) ter programsko opremo Vmware (virtualni strežnik) za obdobje treh let. 

OB107-19-0011 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin 

Vrednost:  8.668,99  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, in sicer za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah ( 
občinske ceste, zelenice, parki).  

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Nabavila se je oprema za čiščenje in  pluženje cest ( sledilci),  ter oprema za vzdrževanje javnih površin in sicer 
nahrbtna kosilnica, vrtna kosilnica in mulčer Muta z vso pripadajočo opremo. Zaradi nabave določene dodatne 
opreme k osnovni enoti mulčar, smo prerazporedili del sredstev v višini 1.370 evrov iz PP 431850, kjer smo 
ocenili, da toliko sredstev ne bomo porabili. Cilji so bili v celoti realizirani.  

%5bSIF_NRP_OB107-17-0002;1%5d
%5bSIF_NRP_OB107-09-0003;1%5d
%5bSIF_NRP_OB107-19-0011;1%5d
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB107-09-0008 - Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost:  5.217,12  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Cilj je nabava opreme za učinkovito  usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.  

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec. V letu 2021 se je  
nabavila manjkajoča oprema in sicer 4 kompleti dvižnih blazin z dodatki ( ventil, kontroler, cevi,..) ter koritasta 
nosila.  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec 

Vrednost:  6.050,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z novejšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo 
opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 
nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. 
V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je 
bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 
in 2011.  

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD 
Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora. 

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je 
bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene 
še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski  vozili PGD Rogatec in 
PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnavale do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila 
sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD 
Donačka Gora in PGD Dobovec. Od leta 2016 do 2019 pa je občina sofinancirala nabavo gasilskega vozila za 
gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec. V vseh letih se predvsem iz namenskih sredstev  požarne takse 
sofinancira tudi nabava zaščitne gasilske opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva. 

 

 

 

 

%5bSIF_NRP_OB107-09-0008;1%5d
%5bSIF_NRP_OB107-07-0001;1%5d
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OB107-19-0003 - Gasilski dom Rogatec 

Vrednost:  275.179,56  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Osnovni namen investicije je z gradnjo prizidka k obstoječem objektu gasilskega doma zagotoviti boljše pogoje 
za delovanje PGD Rogatec in sicer zagotoviti primerne in zadostno velike prostore za potrebe PGD Rogatec z 
rekonstrukcijo oziroma prizidavo obstoječega objekta (dodatna garaža, sprememba in dozidava novega vhoda 
in povečava sejne sobe) in s tem  izboljšati pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja 
ter tako prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja.  

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V letu 2019 je občina naročila izdelavo idejne zasnove za izvedbo prizidka z dodatnimi garažami ter 
spremljajočimi prostori. V letu 2020 je bila pridobljena DGD in PZI dokumentacija, gradbeno dovoljenje in izbor 
izvajalca. Podpis pogodbe z izbranim najugodnejšim izvajalcem del, podjetjem GES, gradbeništvo, energetika, 
sanacije, d.o.o., , 3000 Celje,  je sledil konec septembra 2020. Izgradnja prizidka h gasilskem domu v Rogatcu je 
bila konec julija 2021 zaključena. 

V letu 2019 se je izdelala idejna zasnova za izdelavo prizidka h gasilskemu domu Rogatec z dodatnimi garažami 
ter spremljajočimi prostori ter izbralo izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI (podjetje BTI 
d.o.o.). Izvajalec BTI d.o.o. je v letu 2020 izdelal projektno dokumentacijo DGD, izdelala se je tudi hidrološka 
študija. 15.7.2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje. V juliju 2020 se je objavilo javno naročilo na Portalu 
javnih naročil (naročilo male vrednosti in konkurenčni postopek s pogajanji), izbran izvajalec Ges d.o.o., 
pogodba sklenjena dne 30.9.2020, pogodbena vrednost 356.899,69 EUR. Izgradnja prizidka h gasilskem domu v 
Rogatcu je bila konec julija 2021 zaključena. 

Občina Rogatec je v letu 2020 pridobila predvidena nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1), v letu 2021 pa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin iz državnega proračuna. 

OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije 

Vrednost:  6.600,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zagotoviti dodatni prostor za gasilski avto in gasilsko opremo v vaško gasilskem domu Donačka gora. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V letu 2020 je bila naročena izdelava idejne zasnove prizidka.  DGD in PZI dokumentacija ter gradbeno 
dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2021. Sama izgradnja se planira v letih 2022 in 2023. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB107-21-0005 - Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh  v občini Rogatec-
zunanja schengenska meja 

Vrednost:  104.336,30  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Ukrepi so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti oziroma s povečanjem nadzora državne meje. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

S sofinanciranjem iz državnega proračuna smo vsa planirana dela za potrebe zagotavljanje varnosti s 
povečanjem nadzora državne meje izvedli in dosegamo cilj z vsakoletnimi vlaganji. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB107-20-0002 - Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila 

Vrednost:  2.172,82  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zaradi velikih stroškov popravil drsnih vrat ter nabavo oddajnikov za odpiranje le-teh se z nabavo novega 
drsnega pogona in krmilnika uredi avtomatizacija drsnih vrat z odpiranjem preko telefona.  S tem se omogoči 
lažje in hitrejše  odpiranje ter večja gospodarnost. Nabavljena oprema je namenjena profesionalni uporabi.  

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Na podlagi pridobljenih ponudb ter soglasja k investiciji od ostalih lastnikov parkirnih prostorov se je izvedla 
dobava in montaža novega drsnega pogona ter krmilnika na vhodnih drsnih vratih parkirišča za tovorna vozil.  
Tako so drsna vrata avtomatizirana in odpiranje bo delovalo preko telefona  (ne več z daljinskim oddajnikom - 
velik strošek).  Vpis uporabnikov je možen preko računalnika ali telefona. V paketu je možno do 50 sprememb 
na leto. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava  - investicije 

Vrednost:  2.370,86  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Uskladiti vse obstoječe svetilke javne razsvetljave z določili in merili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in porabe energije. V občini Rogatec je 
glede na podatke iz terenskega štetja 524 svetilk, od tega jih 178 ustreza Uredbi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja, ostalih 346 je potrebno ustrezno prilagoditi (naklon popraviti na 90? oz. zamenjati 
sijalko) oz. zamenjati svetilko v celoti. 

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest 
in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v tej občini, glede na določila iz Uredbe ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh/a. 

Za leto 2019 je v občini Rogatec znašala (po podatkih pridobljenih s strani Elektro Celje d.d.) poraba elektrike za 
javno razsvetljavo 132.758 kWh na leto, kar znaša pri 3.060 prebivalcih 43,27 kWh/a na prebivalca. 
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Iz načrta je razvidno da 12 % svetilk že ustreza zahtevam uredbe. Akcijski načrt pa predvideva da bomo leta 
2021 zamenjali 20 % svetilk, leta 2022 dodatnih 31 %, leta 2023 pa še dodatnih 26,8 %, do konca leta 2025  pa 
bomo izvedli zamenjavo vseh svetilk, ki ne ustrezajo zahtevam uredbe.  

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Občina Rogatec kot upravljavec vira svetlobe na javni razsvetljavi, je izdelala načrt javne razsvetljave v letu 
2010. V tem času se je dogradilo kar nekaj javne razsvetljave in zamenjalo kar nekaj svetil. Vse te spremembe 
so upoštevane pri izdelavi noveliranega načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2020. Načrt JR vsebuje tudi 
akcijski načrt, ki predvideva usklajevanje svetilk z Uredbo po letih  in sicer do 2025.  

OB107-21-0006 - Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja 

Vrednost:  21.692,52  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Ukrepi so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti oziroma s povečanjem nadzora državne meje. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

S sofinanciranjem iz državnega proračuna smo vsa planirana dela za potrebe zagotavljanje varnosti s 
povečanjem nadzora državne meje izvedli in dosegamo cilj z vsakoletnimi vlaganji. 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

OB107-19-0007 - Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-
Šmarje-Rogaška-Rogatec po posamičnih odsekih 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen projekta  je zgraditi in opremiti kolesarsko povezavo G15 (z navezavo na D5), ki bo povezovala območje 
Obsotelja in Kozjanskega ter središča regionalnega oz. lokalnega pomena  z zaledjem s ciljem trajnostne 
mobilnosti. Kolesarska povezava bo spodbudila uporabo koles za pot na delo ter za potrebe otrok, ki se šolajo v 
bližnjih šolah, za šport in rekreacijo. Projekt bo prispeval k znižanju delcev PM10 v večjih urbanih središčih v 
regiji in omogočil zvezno povezavo iz središčnih naselij in dostopnost med urbanimi in zalednimi območji.  

Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-
2020, Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi. Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS z infrastrukturo. 

Splošni cilji projekta: - povečanje trajnostne mobilnosti lokalnega prebivalstva, izboljšanje življenjskih pogojev 
lokalnega prebivalstva, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje (izboljšanje kvalitete zraka, manj 
hrupa…),povečanje prometne varnosti, vpliv na razvoj turizma.  

Trajanje projekta:  2018-2023 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Aktivnost 1 ( že izvedeno):  
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije. 
Pridobivanje služnostnih pogodb lastnikov vseh tangiranih zemljišč- Služnostne pogodbe je pridobila Občina 
Rogatec. 
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Izdelana je bila projektna dokumentacija (IDP, PGD in PZI) in investicijska dokumentacija (IP) ter pridobljena 
gradbenih dovoljenj, kjer bo potrebno.  Projektna dokumentacija je bila recenzirana s strani odgovornih 
recenzentov.  
 
Aktivnost 2: Odkupi zemljišč ( se bo izvedlo 2022-2023)  
Predvideni so odkupi potrebnih zemljišč za izgradnjo odsekov kolesarskih povezav, kjer je to potrebno. Odkupi 
bodo izvedeni pred gradbenimi deli.- leto 2019-2020 
 
Aktivnost 3 ( deloma izvedeno):  
Izgradnja glavne kolesarske povezave R28 (z navezavo na D5) na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - 
Rogaška Slatina - Rogatec po posamičnih odsekih oz. fazah 
Aktivnost vključuje: 

- izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo gradbenih in obrtniških del ter strokovnega 
nadzora (že izvedeno konec leta 2021) 

- izgradnjo kolesarskih povezav (s prometno signalizacijo) po posameznih pododsekih/odsekih v skladu z 
izdelano projektno dokumentacijo in terminskim načrtom opredeljenem v  investicijski dokumentaciji, 
ki bo opredelila časovni in finančni okvir izvajanja posameznih odsekov. Na odsekih, kjer projektna 
dokumentacija ne predvideva izgradnje ločenih kolesarskih stez se bo izvedli ustrezni ukrepi umirjanja 
prometa in prometne signalizacije na obstoječih cestiščih. 2019-202/2021 

 
Aktivnost 4: Strokovni nadzor ( se bo izvedlo 2022-2023) 
V času izvedbe gradbenih in obrtniških del in postavitvijo prometne signalizacije bo prisoten strokovni nadzor. 
 
Aktivnost 5:Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji ter osveščanje o trajnostni mobilnosti ( se bo izvedlo 
2022-2023) 
Aktivnost vključuje ukrepe oz. aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o operaciji, sofinanciranju 
operacije ipd. v skladu z navodili. Aktivnosti informiranja bodo hkrati priložnost za osveščanje lokalnega 
prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti (novinarske konference, prispevki v medijih…). 
 
Nosilec projekta je DRSI, ki se je uspešno prijavila s projekti na razpis. Občina Rogatec finančnih obveznosti do 
konec leta 2021 ni imela. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen je sprejeti OPPN- občinski podrobni prostorski načrt s katerim se bo v prostor umestila obvoznica 
(prestavitev RII- 1284 Rogatec-Majšperk iz trškega jedra) in bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije  za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je zgrajena obvoznica. 

Trško jedro je z Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Ur.list RS, št. 75/96) 
razglašeno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Vedno večji tranzitni promet ( turistična sezona) in 
promet s težkimi vozili pa vplivajo na življenje ljudi in stanje objektov v trškem centru. 

Prestavitev regionalne ceste iz  območja trškega jedra je kot strateški cilj Občine Rogatec na področju 
infrastrukture, opredeljen že v prostorskih planih občine in sicer Odloku o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Ur. list 
RS, št. 27/99,  št. 99/00, 89/04, popr. 56/05) kakor tudi v OPN- občinskem prostorskem načrtu  (Ur.list RS, št. 
19/2014, 20/2014-popr.). 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 
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V letu 1996 je bil izdelan že prvi načrt prestavitve ceste, in sicer so bile ovrednotene tri variante in kot 
najprimernejša izbrana lokacija ceste ob potoku Draganja. Koridor predvidene ceste je bil tako vključen v vse 
dosedanje planske akte. Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja (ZVKD), ki je nasprotoval 
cesti pod gradom Strmol, se projekt ni nadaljeval. V letu 2016 je občina Rogatec ponovno stopila v kontakt  z 
ZVKD, ki je podal predhodne usmeritve glede umestitve obvoznice s pogojem, da se potok Draganja prestavi 
pod grad in na mestu potoka zgradi cesta. Predhodne usmeritve smo prav tako pridobili s strani Agencije RS za 
okolje (ARSO) zaradi vodotoka. Glede na predhodne pogovore s pristojnimi strokovnimi službami je Občina 
Rogatec leta 2017, na Ministrstvo za infrastrukturo podala pobudo za uvrstitev projekta Obvoznica trško jedro 
Rogatec v državni proračun. 

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o je v letu 2017 s strani Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo (DRSI) prejela naročilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
(DI-IP) za Obvoznico Trško jedro Rogatec. Le ta je bil s strani DRSI v letu 2017 potrjen  in projekt je bil v  letu 
2018 uvrščen v proračun države. 

Po dogovoru občine in predstavnikov DRSI konec leta 2018, je DRI  v  2019 naročila izdelavo  idejnega projekta, 
Občina pa je izbrala izdelovalca OPPN , župan je sprejel sklep o pričetku priprave, ki je bil objavljen skupaj z 
izhodišči, pridobili smo ID številko projekta in pričeli s pridobivanjem mnenj o potrebnosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje. V letu 2021 je DRSI naročila izdelavo strokovnih podlag, ki so podlaga za izdelavo 
poročila o vplivih na okolje. Strokovne podlage (študija hrupa, prometna študija in krajinski načrt), so bili 
izdelani v mesecu novembru 2021. Decembra 2021, je bilo izdelano tudi okoljsko poročilo.  Postopek sprejema 
OPPN v letu 2022 ( osnutek OPPN, pridobivanje mnenj, dopolnjen osnutek,  javna razgrnitev in obravnava, 
predlog OPPN  in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev OPPN na ministrstvu in  sprejem Odloka o 
OPPN na OS). Glede na navedeno predvidevamo sprejetje konec leta 2022.  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB107-15-0010 - Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje 

Vrednost:  2.784,55  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zagotovitev ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo pedagoških delavnic in razvoj ter proizvodnja novih 
izdelkov ter posledično povečanje oblika dvorca Strmol. Z dodatnimi vsebinami in programi zagotavljamo večjo 
prepoznavnost Rokodelskega centra Rogatec ter Občine Rogatec. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

S sredstvi iz sprejetega proračuna in s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke, smo nabavili dodatni 
manjši del opreme za steklarsko in lončarsko delavnico, s čemer sledimo cilju zagotavljanja ustreznih 
tehnoloških pogojev za izvedbo programov,  

OB107-21-0003 - Projekt ROKO-DELCI ( nakup stružnice ) 

Vrednost:  18.300,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Vsak vključen LAS bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih 
znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj 
(izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter 
vodenje in koordinacija projekta. 
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Na območju Rogatca se bodo izvajale naslednje aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o 
pletenju iz šibja in steklarstvu), načrtujejo tudi nakup zvočnih vodnikov za Muzej na prostem v več jezikovnih 
različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva. Poseben doprinos 
pa bodo zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) 
rešitve.  

Projekt je odobren za sofinanciranje na 5. javnem razpisu iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Projekt Roko-delci smo prijavili v sodelovanju s še štirimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na 
območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec. Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in 
priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje 
s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v 
katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske 
produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Občina Rogatec je v letu 2021 izvedla vse planirane aktivnosti v projektu Roko-delci.  Nakupila je CNC stružnico, 
izvedla postopek zbiranja ponudb in za dobavo izbrala najugodnejšega ponudnika. Stružnica služi za izdelavo 
kalupov za steklene izdelke in za izdelavo unikatnih lesenih izdelkov.  V začetku leta 2022 bo vložen skupni 
partnerski zahtevek za pridobitev sofinancerskih sredstev na 5. javnem razpisu iz naslova podukrepa 19.3 
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-
2020, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec 

Vrednost:  3.927,34  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec), ki se izvaja več let nemoteno poteka v skladu z načrtom 
komunalnega podjetja OKP d.o.o. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

- Projekt vodi OKP, pokriva se iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov. V 
letu 2021 so se izvedla dela, ki slediju cilju urejanju in posodobitvi ZC: 

- nadkrijte dela deponije s šotorom - ZC Tuncovec     
- dobava in vgradnja pregradnih sten - ZC Tuncovec    
- povozne pasnice ab roll kontejnerjev - ZC TUNCOVEC. Projekt se pokriva iz sredstev najemnine za  

infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov. 
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OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje 

Vrednost:  5.925,82  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem 
gospodarskih javnih služb ter višino letne najemnine ter plana investicij so se dela izvajala tekom leta in sicer v 
skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki: 

- preprečevanje nastajanja; 
- priprave za ponovno uporabo; 
- recikliranje (predelava); 
- druga predelava (energetska predelava); 
- odstranjevanje 
 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture 
regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za 
vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo 
dano v najem (v višini amortizacije).  Cilji so bili doseženi, izvedle so se vse planirane aktivnosti v skladu s 
planom in potrebami med letom. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina 

Vrednost:  36.766,69  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 
Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN. Projekt večletno vodi OKP d.o.o., v 
sodelovanju z občinami. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Nadgrajuje se centralna čistilna naprava Rogaška Slatina na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v 
skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. ( prizidek ČN I. faza, difuzor II.bazen, zaščita črpalk)   ter 
skupna investicija v  IV. bazen na ČN. 
Financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in  najemnine za ČN Rogaška Slatina. Uspešno sledimo 
zastavljenemu cilju. 

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije 

Vrednost:  122.287,93  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen je izboljšanje stanja okolja s zagotavljanjem kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih 
standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu  z  Operativnim 
programom čiščenja in odvajanja odpadnih vod.Cilj projekta je izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo 
omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na čistilno napravo Rogaška Slatina. Izvedba v skladu s 
planom, ki ga je pripravil OKP. d.o.o. do leta 2024. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 
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V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec-II.faza ( NRP - 
OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje 
kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije - Rogatec 
Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V  letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju 
naselja Rogatec ( Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje 
kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu v 2017 smo nadaljevali z izgradnjo določenih sekundarnih vodov, s katerimi se 
je določena javna infrastruktura priključila na glavni kolektor Rogatec - Rogaška Slatina oziroma ČP Rogaška 
Slatina. V letu 2018 se je v okviru izvedbe postajališča za avtodome, pripravil priključek sekundarnega voda za 
priključitev objektov Ptujske ceste, v letu 2019 so se izvedla izgradnja kanalizacije Ptujska cesta in ostala manjša 
dela. V letu 2020  se je izvedla izgradnja kanalizacije Trg 12 in  obnovitev dotrajane kanalizacije pri vrtcu ter 
pričela dela z ureditvijo kanalizacije na območju Lerchingerjeve ulice. V letu 2021 se je planirala izgradnja 
kanalizacije v Lerchingerjevi ulici I.faza.V fazi gradnje se je izkazalo, da je potrebno obnoviti tudi vodovodno 
omrežje na tem območju, kar smo tudi storili. Kanalizacijsko omrežje iz te ulice smo pripeljali do lokacije 
bodočega novega krožišča obvoznice Rogatec. Glede na to, da je na to omrežje bilo planirano tudi odvod 
fekalnih voda tudi iz Kocenove ulice, smo  tudi v tej ulici uredili fekalno kanalizacijo. Izvedena je bila prestavitev 
kanalizacije in meteornih vod pri PGD Rogatec. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster 

Vrednost:  1.013,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne 
infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno 
omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Namen je ažuren kataster GJI ( vodovod in 
kanalizacija), ki služi kot javna evidenca o zgrajeni komunalni infrastrukturi. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo občine zagotavljati sredstva za 
izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. 
Kataster komunalnih naprav občinskih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja vodi in vzdržuje javno 
podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJI pokrivajo vse 
občine ustanoviteljice javnega podjetja. V letu 2021 se je nadgradila programska oprema za kataster. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji 

Vrednost:  5.132,80  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Izvaja se vsako leto, v skladu s potrebami. Občina je sprejela novi Odlok o podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka z obstoječo komunalno opremo. Cilj smo realizirali. Manj uspešni smo bili pri 
zagotavljanju manjših projektov, za katere smo sredstva sicer zagotovili, realizirati pa nismo uspeli spremembe 
projektne dokumentacije za  spremljajoči objekt nogometnega kluba, zaradi prerazporeditve sredstev na PP, za 
subvencioniranje komunalnih prispevkov. 
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OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5 

Vrednost:  21.203,60  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Komunalno urediti območje stanovanjske cone S5 v skladu s sprejetim zazidalnim načrtom ( Ur.l. RS, št. 
100/2016, 95/2013) ter tako zagotoviti komunalno opremljene gradbene parcele. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Občina Rogatec je v letu 2019 v skladu z načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja, pričela z odkupi 
zemljišč, ki so tangirane s predvideno dovozno cesto in jih zaključila v letu 2020.V letu 2020 je bila naročena 
tudi izdelava  DGD in PZI dokumentacije. V letu 2021 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste. Z gradnjo ceste in ureditvijo odvodnega jarka se je pričelo v letu 2021. 
Nadaljnje urejanje bo potekalo v prihodnjih letih.. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec 

Vrednost:  45.970,86  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotoviti pitno vodo  na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih 
vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne 
službe z dodatno infrastrukturo. Cilje skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma 
obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Na projektu vodooskrbe smo v preteklih letih zgradili glavno vodovodno omrežje tudi na območjih, ki še niso 
bila oskrbovana z javno vodooskrbo. Vsa gospodinjstva v Občini Rogatec se lahko priključijo na javno 
vodovodno omrežje. Objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletjem so potrebni obnove, tako da bo vlagamo 
finančna sredstva v obnovo vodovodne infrastrukture. Vir za investicije na področju javne komunalne 
infrastrukture vodooskrbe je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo. Iz omenjenih 
virov so se izvajale in izvedle naslednje investicije in nabave opreme na področju oskrbe s pitno vodo:  

Pri izgradnji kanalizacije v Lerchingerjevi ulici I.faza se  je v fazi gradnje izkazalo, da je potrebno obnoviti tudi 
vodovodno omrežje na tem območju ( Kocenova in Lerchingerjeva ulica ), kar je bilo tudi izvedeno in je bila to 
vsekakor racionalna odločitev. V letu 2021 se je prestavil vodovod pri vrtcu. Za  nemoteno in ustrezne kvalitete 
dobavljeno pitno vodo smo nabavili frekvenčni regulator za črpališče Zgornji Log, elektro omaro za črpališče 
Tlake, nivojsko sondo za črpališče Log 3, nivojsko sondo za vodohran Lehno in črpalko v črpališču Zgornji Log. Za 
odčitavanje vodomerov smo nabavili terminal in sprejemni z opremo.  
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin 

Vrednost:  2.099,91  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

 Zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom klopi,  košev za smeti in informativnih tabel. naloga se 
izvaja vsako leto. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Vsako leto se 2 x na leto zasadijo gredice v trškem jedru, ob spomeniku padlim borcem in ob stopnišču pod 
cerkvijo. V letu 2021 smo obnovili vse dotrajane parkovne klopi, ter zaščitili kamnito skulpturo v krožišču ( s 
premazom), s čimer smo dosegli urejen videz javnih zelenih površin v kraju.  

 

OB107-21-0002 - Preureditev otroškega igrišča Rogatec 

Vrednost:  3.048,78  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zagotoviti varne in atraktivne površine za igro otrok. Cilj je ponovno urediti otroško igrišče ob gasilskem domu v 
Rogatcu v letu 2021. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Pred leti je občina Rogatec uredila otroško igrišče pri gasilskem domu v Rogatcu. V letu 2020 se je pričelo z 
gradnjo prizidka h gasilskemu domu, s katero pa se je poseglo na obstoječe košarkarsko igrišče in na del 
otroškega igrišča. Po končani gradnji prizidka v letu 2021 smo glede na izvedena dela v zvezi s prizidkom, 
preuredili otroško igrišče, namestili novo ograjo ter nabavili dodatno dvojno gugalnico za najmlajše. Zastavljene 
cilje smo v celoti realizirali. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB107-19-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec 

Vrednost:  27.855,79  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem za 
preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje bivalni standard najemnikov, kakor tudi 
vrednost stanovanj. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V okviru plana je izvedena zamenjava vhodnih vrat v stanovanju št. 3 in stanovanju št. 5 Ulica Mersijev 10, 
zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 3 Celjska cesta 11, ureditev prezračevalnega sistema, zamenjava 
vhodnih vrat, menjava letev parketa ter zamenjava tuš kabine v stanovanju št. 2 Obrtniška ulica 1, brušenje 
parketa, preplesk in menjava lesenih okenskih polic v stanovanju št. 2 Ptujska cesta 10, ureditev 
prezračevalnega sistema v stanovanju št. 1 lica Mersijev 8, zamenjava radiatorjev v stanovanju št. 2 Steklarska 
ulica 20, zamenjava stavbnega pohištva v stanovanju št. 2 Trg 12. 
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V okviru investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže je bila izvedena zamenjava notranjih vrat v 
stanovanju št. 5 Steklarska ulica 14 ter adaptacija kopalnice v stanovanju št. 16 Celjska cesta 11. 

V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bila najeti 
za objekt Steklarska ulica 23 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, 
zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku, ter za objekt Steklarska ulica 20 pri investiciji - zamenjave 
strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat, ki  smo jih redno 
poravnali. 

Planirana je bila tudi sanacija dotrajanega ostrešja stanovanjske hiše na naslovu Obrtniška ulica 8 v Rogatcu 
(Cikanek), ki je v lasti Občine Rogatec. V okviru plana vzdrževanja se je predhodno izvedla rušitev dotrajanega 
dimnika z najemom avtodvigala, ostala dela pa so bila planirana ter izvedena konec meseca decembra, plačilo 
izvajalcu bo izvedeno v letu 2022, kjer so v proračunu ponovno zagotovljena sredstva. Zaradi izvedbe del na 
stanovanjskem območju S5 v mesecu avgustu 2021 - izgradnja ceste ter prestavitve jarka, so se sredstva v višini 
7.850,00 evrov v ta namen razporedila na proračunsko postavko 431631.  

 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB107-09-0014 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč 

Vrednost:  23.336,69  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč predvideva odkupe zemljišča, zaradi ureditve 
zemljiškoknjižnih stanj. Večina sredstev se planira za odkupe tras že odmerjenih javnih cest, del sredstev pa tudi 
za pridobitve zemljišč kjer so že zgrajeni  vodohrani in črpališča, za zemljišča oziroma pa zemljiškoknjižno stanje 
ni urejeno. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Izvedeni odkupi nepremičnin v letu 2021 so razvidni iz  realizacije letnega načrta pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB107-10-0012 - Zdravstvena postaja Rogatec - investicije 

Vrednost:  26.169,67  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Investicijska vlaganja so nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se 
izboljšuje standard, kakor tudi vrednost poslovnih prostorov oz. objekta. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

S strani JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je bil podan predlog za adaptacijo prostorov bivše optike v 
Zdravstveni postaji Rogatec v ambulanto, ki jo bo uporabljala dodatna zdravnica.  Dela so se izvedla in zaključila 
v letu 2020, vendar je bilo v skladu s sklenjeno pogodbo  plačilo izvedeno v letu 2021.  Izvedla se je tudi 
prenova PVC talnih oblog v obstoječih prostorih zdravnice koncesionarke.   

V letu 2021 se ni realizirala sanacija dela fasade zaradi kasnejše ugotovitve, da gre za večji poseg - preprečitev 
zatekanja pod objekt. Saniralo se bo v letu 2022.  
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB107-07-0024 - Obnova drugih kulturnih spomenikov 

Vrednost:  610,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Ohranjanje in obnova kulturnih spomenikov, ki nimajo svoje proračunske postavke. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V letu 2019 smo obnovili Marijino znamenje, v letu 2020 pa Kip Sv. Nepomuka. V letu 2021 smo restavrirali še 
svetilko, ki je del Marijinega znamenja. 

 

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec 

Vrednost:  9.500,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih 
objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V vseh preteklih letih so bila določena sredstva realizirana za sofinanciranje obnove in restavratorskih del ter 
vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini. V zadnjih letih se je nadaljevalo z obnovo rožnovenskega 
oltarja v v farni cerkvi sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi), obnovila kapela in kip sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi, 
restavrirala velika postna oltarna slika (Križani), opravila sanacija severne stene župnišča (injektiranje, sušilni 
omet), popotresna sanacija cerkve sv. Roka (injektiranje, vezi, sanacija poškodovanega ometa), obnovitvena 
dela pri PC sv. Hijacinte (urejanje drenaž, sanacija temeljev in sušilni omet). V letu 2021 pa se je pričelo z 
obnovo orgel v farni cerkvi sv. Jerneja. 

OB107-19-0002 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec 

Vrednost:  41.885,42  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Razvaline gradu Rogatec (EŠD 4629) stojijo na strmem hribu tik nad naseljem Rogatec. Grad, nekoč sedež 
mogočne posesti, ima romansko jedro in je zaradi stavbno-zgodovinske kontinuitete pomemben za 
proučevanje razvoja srednjeveške grajske arhitekture. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave -  
nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti 
grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled. Zaradi močnih vplivov atmosferskih dejavnikov, 
vremenskih vplivov in dejstva, da se na območju gradu niso izvajala nobena zaščitna dela že več desetletij, so 
ruševine gradu močno ogrožene. Nujno je potrebno izvajati zaščitna dela, s katerimi želimo omogočiti sanacijo, 
dolgotrajno obstojnost grajske substance in varen dostop in ogled ruševin. 

Cilji: 
-Zaščita ruševin Gradu Rogatec, ki služijo k ohranjanju in veči berljivosti ter prepoznavnosti grajskih ruševin 
-Zagotovitev dostopnosti do kulturne dediščine 
-Razširitev ponudbe v turizmu (dodatna ponudba kulturne dediščine na območju). 
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Trajanje projekta 2021-2022. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Občina Rogatec je bila v letu 2021 uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov 
na področju nepremične kulturne dediščine, ter pridobila nepovratna sredstva za zaščito gornjega gradu 
Rogatec, črpanje v letu 2021 in 2022.  

Občina Rogatec je izvedla evidenčno naročilo zbiranja ponudb za izbor izvajalca gradbenih del za sanacijo 
ostankov gradu v Rogatcu.  Z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Gradnje Marguč d.o.o., Zgornja Pristava 4, 
3210 Slovenske Konjice, je bila dne 15.6.2021 sklenjena gradbena pogodba. Izbrani izvajalec je pričel z delom 
21.6.2021, zaključek je predviden do 30.9.2022. V letu 2021 je izvajalec izvedel  čiščenje in sanacije vogalnega 
slopa ter zavaroval gradbišče. Dela se bodo izvajala še v letu 2022. 

 

OB107-19-0014 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in 
transferji 

Vrednost:  26.345,30  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Vsakoletno Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme, glede na plan v finančnem načrtu zavoda. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Iz sredstev občine je zavod nabavil opremo za opravljanje dejavnosti programskih vsebin ter servisiral  peč za 
taljenje stekla v Rokodelskem centru. 

18059001 - Programi športa 

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa 
športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne 
aktivnosti, kot so vrhunski šport (ekipe na pripravah, KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za 
občane. Športna dvorana je zgrajena  in dana v uporabo leta 2009. Vsako leto dokupimo športno  opremo, za 
katero se  izkaže potreba  po nabavi oziroma povpraševanje ali zamenjava opreme. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V letu 2021 nismo nabavili opreme oziroma planiranega nakupa orodij v obstoječem fitnes prostoru. Glede na 
to, da gre za večletni plan in je povezano z aktivnostmi v športnem parku ter ekipami na pripravah, bomo cilj 
dosegli v prihodnjih letih, glede na razpoložljiva finančna sredstva. 
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OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

 Z dograditvijo in posodobitvijo zalivalnega sistema objekta izboljšati kvaliteto vadbe in uporabe objekta, s tem 
pa boljše in učinkovitejše trženje.  

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V letu 2021 nismo nabavili rezalnika travne ruše in dogradili ter posodobili zalivalni sistem objekta, naloge 
prestavljamo v prihodnje leto. 

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in 
osvetljevanje igrišč ( lesene obloge in streha). 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Igrišče je urejeno, urediti je potrebno zunanjost kontejnerjev. V letu 2021 nismo izvedli vseh planiranih del. 

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Izboljšati pogoje za izvajanje športnih aktivnosti, saj le-te ne bodo več odvisne od vremenskih razmer in 
uporabe glavnega igrišča na naravni travi. Umetna trava, ki spada med zadnjo generacijo proizvodov, omogoča 
vadbo tudi v slabem vremenu (dež, sneg...) skozi vse leto. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 
Ni bilo potreb po nabavi opreme. 

OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v 
občini 

Vrednost:  5.657,74  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Glede na predhodna leta in število poškodb na objektih , ki so se gradila iz proračunskih sredstev, želimo 
zagotoviti nadzor nad uporabo športnih objektov z nabavo dodatnih kamer za nadzor.V letih 2021 in 2022 
bomo dogradili video nadzor v športnem parku in sicer z dvema kamerama za video nadzor parkirišča in 
vstopne zapornice pri športni dvoran ter zamenjali dotrajani analogni video nadzor v športni dvorani ( 
vgrajenega ob izgradnji športne dvorane). 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Izvedli smo planirane aktivnosti i tako zagotovili ustrezni video nadzor v športnem parku. 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec 

Vrednost:  11.313,56  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zagotoviti ustrezno funkcionalnost in možnost vzdrževanja infrastrukture na vrtcu Rogatec. 

 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Zaradi dotrajanosti in konstrukcijske neprimernosti obstoječega ogrevalnega sistema v vrtec Rogatec smo 
zamenjali obstoječo 29 KW peč z novo 49 KW pečjo. Ustrezno je potrebno rekonstruirati tudi priključke in 
inštalacije. Trenutna rešitev odvajanja komunalnih vod je izvedena z betonskimi cevmi in jaški. Zaradi 
predhodne priključitve objekta na kolektor je pozicija komunalne infrastrukture neustrezna. Izvedena je 
zamenjava cevi in jaškov ter lovilcev olja. 

 

19029001 - Vrtci 

OB107-15-0002 - Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu 

Vrednost:  681.216,53  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Zaradi neprimerne lokacije obstoječega objekta vrtca v Rogatcu  in dotrajanosti le-tega, se predvideva izgradnja 
novega vrtca kot prizidka k osnovni šoli. Lokacija novega vrtca je bila predvidena že pri gradnji Osnovne šole 
Rogatec, natančno pa opredeljena v lokacijskem načrtu, ki ga je sprejela Občina Rogatec v septembru 2006. 
Zgradil se bo sodoben 6 oddelčni otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za 
predšolsko vzgojo; neto notranja površina vrtca 917 m2. Zgrajen bo iz naravnih materialov in v čim večji meri 
bo za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se bo uvrščal med skoraj nič-energetske 
objekte. Uredilo se bo tudi  primerne pripadajoče zunanje igralne površine. 
Zaključek projekta v letu 2022. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

V letu 2016 je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo 
šest oddelčnega vrtca v Rogatcu. Na Portalu javnih naročil je bilo 15.2.2021 objavljeno javno naročilo št. 
JN000819/2021-B01, za gradbena dela. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom, LESNINA MG OPREMA, d.d., 
Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana je bila sklenjena gradbena pogodba dne 12.5.2021, po pridobitvi 
pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  Občina 
Rogatec ima izbranega izvajalca za gradbena dela, za strokovni nadzor in varnost in koordinacijo pri delu. Dela 
so se pričela v juniju 2021 in se bodo nadaljevala v letu 2022.  Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s 
partnerjem Ges d.o.o., Celje. Predviden zaključek projekta je junij 2022.  

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec 

Vrednost:  0,00  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 
Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.  
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Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 
Velik problem na osnovni šoli Rogatec predstavlja streha, ki zaradi problematične izvedbe, predvsem na mestih, 
kjer se nahajajo svetlobne kupole, ob vsakih večjih padavinah pušča. V letu 2020 smo poskušali z določenimi 
intervencijskimi posegi zadevo sanirati, vendar to ni bilo učinkovito. Pri novi izvedbi strehe bomo na osnovi 
skupne odločitve z ravnateljico OŠ Rogatec odvečne kupole odstranili. Z zamenjavo strehe nismo bili uspešni v 
letu 2021 zato se investicija prestavlja v leto 2022, ko se predvidena tudi nabava novega šolskega kombija. 

OB107-21-0007 - Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina 

Vrednost:  623,31  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 
V maju 2021 je III. OŠ Rogaška Slatina ostala brez šolskega kombija (udeleženi so bili v prometni nesreči). 
Potrebno je bilo zagotoviti sredstva za nabavo novega kombija do pričetka novega šolskega leta. Šola je 
pripravila finančno konstrukcijo za zagotovitev sredstev, po kateri je določen del glede na povprečno 
vključenost otrok iz posamezne občine soustanoviteljice odpadel tudi na našo občino (623,31 evrov). 
 
Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 
Med drugimi je Občina Rogatec potrebna sredstva zagotovila in III. OŠ Rogaška Slatina je tako novi kombi tudi 
nabavila. Cilj je dosežen. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 

OB107-20-0008 - Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec 

Vrednost:  54.463,19  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 
Zagotoviti dom za starejše občane iz Občine Rogatec. Cilj je do leta 2023 zgraditi dom za starejše, kot 
dislocirano enoto Doma starejših Šmarje pri Jelšah, s katerim bomo zagotovili varno bivanje in oskrbo starejših 
občanov iz občine Rogatec. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

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. Po končani gradnji bo občina z 
neodplačnim prenosom prenesla tangirana zemljišča v lasti RS. Začetek gradnje se predvideva sredi leta 2021, 
dokončanje pa v letu 2023.    
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5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC 
5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA 
5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB107-21-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 
2021 

Vrednost:  36.819,07  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi 
deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem 
omrežju. S temi prometnimi izboljšavami  hkrati  omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi 
rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v 
naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v 
lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan 
investicijskega vzdrževanja cest v občini. Podrobna realizacija je opisana pri proračunski postavki. Dela so bila 
izvedena v skladu s planom. 

Občina Rogatec je dne 24.5.2021 pričela evidenčno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v letu 2021. Pridobila najugodnejšega ponudnika, VOC Celje 
d.o.o, s katerim je bila dne 4.6.2021 sklenjena pogodba.   Dela so bila dokončana. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB107-10-0018 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok ( NPU:5100) 

Vrednost:  1.493,70  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z 
investicijskimi deli izboljšati stanje  pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Nadaljevali smo z 
izgradnjo pohodnih poti med grobovi in izvedli zunanjo osvetlitev vežice. Cilje smo realizirali. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB107-09-0006 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij ( NPU:5200) 

Vrednost:  3.983,50  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z 
investicijskimi deli izboljšati stanje  pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Nadaljevali smo z 
izvedbo opornega zidu na pokopališču. Sanirali smo določene poškodbe na objektu vežice. Cilji so bili delno 
realizirani. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB107-09-0005 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec ( NPU:5300) 

Vrednost:  997,90  

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev ter trajanja projekta 

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z 
investicijskimi deli izboljšati stanje  pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti. 

Dosežen razvoj/napredek na razvoju z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja 

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča. Postavili so se oporni 
zidovi na zgornjem terasastem delu pokopališča za pripravo grobnih mest za klasične in žarne pokope.  
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