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Številka: 0320-0003/2013 

Datum: 26.4.2013 
_  

 
Zadeva: Vabilo za 1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška 

Slatina 

 
 
Spoštovani,  
 
s posredovanim gradivom na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška 
Slatina predlagamo izvedbo prve korespondenčne seje sveta v tem mandatu in sicer zaradi 
oblikovanja pravočasne in  popolne vloge na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Kot je 
razvidno iz priloţenega gradiva, je potrebno za projekt Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška 
Slatina dopolniti načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016. 
 
Pri razpravi k proračunu za leto 2013 je bilo pojasnjeno, da redne seje sveta v mesecu aprilu, 
zaradi racionalizacije stroškov, v letošnjem letu ne bomo sklicali. Upoštevaje dejstvo, da smo o 
dopolnitvi Načrta razvojnih programov v namen energetske obnove javnih objektov razpravljali ţe 
na marčevski seji, smo ocenili, da lahko ustrezen sklep o energetski sanaciji za enoto Izvir vrtca 
Rogaška Slatina predlagamo v sprejem korespondenčno. Kolikor bi k navedeni točki ţeleli še 
kakšna dodatna pojasnila, smo vam v občinskih strokovnih sluţbah na razpolago. Za vprašanja in  
pojasnila se lahko obrnete na sodelavko Petro Gašparić, tel. 03 8181715 ali gsm 041 372 298. 
 
Korespondenčno sejo bomo opravili po telefonu, v torek, dne 30.4.2013. Zaradi tehnične 
izvedbe korespondenčne seje vas vljudno prosimo, da ste v času seje (v dopoldanskih 
urah dne 30.4.2013) dosegljivi po telefonu. 
  
V skladu s poslovniškimi določili se korespondenčna seja opravi po telefonu, za veljavnost 
odločitve pa se uporabljajo določbe poslovnika glede glasovanja. O sklicu korespondenčne seje 
odloči ţupan, ki je dolţan o razlogih za njen sklic in vsebino sprejete odločitve seznaniti svet na 
prvi naslednji seji. 
 
Lepo pozdravljeni,  
 
 

mag. Branko KIDRIČ 
                                                                                                               ŢUPAN   
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Številka: 0320-0004/2013 

Datum: 26.4.2013 
_  

 Zadeva: Predlog dopolnitve načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016  

 
Predlog dopolnitve načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016 je povezan z 
nadaljevanjem aktivnosti glede energetske sanacije stavb v lasti Občine Rogaška Slatina. Na 
razpisu, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvedlo lani, smo zagotovili 1.050.422 EUR 
sredstev sofinanciranja za energetsko sanacijo I. in II. Osnovne šole, na letos objavljenem 
razpisu pa smo se glede na upravičene vsebine objave osredotočili predvsem na objekte Vrtca 
Rogaška Slatina. V zelo kratkem času do prvega roka za oddajo vlog smo zagotovili 
dokumentacijo za kandidaturo enote Potoček v Ulici XIV. divizije, v mesecu aprilu pa smo se 
posvetili še analizi enote Izvir v Ulici Kozjanskega odreda. Na podlagi razširjenega energetskega 
pregleda stavbe smo prišli do zaključka, da število točk ob morebitni prijavi na razpis ne bo 
doseglo rezultata vseh naših predhodno vloţenih projektov, da pa kljub temu nismo povsem brez 
moţnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja. Priprava popolne vloge je tudi tokrat povezana z 
dopolnitvijo načrta razvojnih programov, ki jo mora potrditi občinski svet. Ker za čas do zadnjega 
letošnjega roka za oddajo vlog na javnem razpisu, tj. do 6.5.2013, ni več predvidene redne seje 
občinskega sveta, smo pripravili gradivo za obravnavo predloga preko korespondenčne seje. 
 
»Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina« vključuje izvedbo toplotne izolacijske fasade, 
sanacijo hladnega podstrešja in zamenjavo stavbnega pohištva, v skupni ocenjeni vrednosti 
projekta 182.926,58 EUR. Višina sofinanciranja pri tem lahko znaša do 85% vrednosti 
upravičenih stroškov, oz. 129.572,99 EUR, razliko v višini 53.353,59 EUR pa predstavljajo 
potrebna lastna sredstva občine. V primeru uspeha na razpisu bi projekt izvedli leta 2015. 
 
V predstavljeni vrednosti niso zajeti stroški priprave projekta, ki znašajo 9.000 EUR in ki 
vključujejo razširjeni energetski pregled ter izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v 
letu 2013. Ta sredstva zagotavljamo ločeno, in sicer iz proračunske postavke 16038 »Priprava 
investicijskih projektov.« 
 
Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina predlagamo, da s sprejetjem sklepa potrdi 
predstavljeni predlog dopolnitve načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016, s čimer bo 
zagotovljen en od pogojev za popolnost vloge na javnem razpisu MzIP. 
 
 
 
 

Aleš Otorepec 
Finančnik VII/2  

mag. Branko KIDRIČ 
Ţupan 

 
 



 
 

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Številka: 0320-0004/2013 

Datum: 26.4.2013 
_  

 Zadeva: Predlog sklepa  

 
 

I. 
 

1. Načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016 se dopolni s projektom "Energetska 
sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina," in sicer skladno s tabelo: 

 

Vir / Leto 2015 skupaj € 

1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA 53.353,59 53.353,59 

2. MzIP (sredstva EU) 129.572,99 129.572,99 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 182.926,58 182.926,58 

 
 

2. Ţupana, mag. Branka Kidriča, se pooblasti za potrditev potrebne investicijske 
dokumentacije. 

 


