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OBEINE ROGATEC

Stevilka: 419-OOO7 12017
Datum: 13.9.2017

Zadevaz ObrazloZitev predloga sklepa o izdaji soglasja k zadolZitvi Zavoda za kulturo, turizem
in razvoj Rogatec

88. clen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11111 - uradno predi5deno besedilo, 14113 -
popr., 101113, 55/'15 - ZFis;P in 96/15 - ZIPRS'1617) doloda, da se posredni uporabniki obdinskega
proraduna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja lahko zadol2ujejo in izdlajo poro5tva samo, de
je z zakonom, ki ureja financiranje obdin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih dolodi obdinski svet. V istem
clenu je nadalje dolodeno, da se skupna vi5ina zadolZitve in izdanih poro5tev dolodi z odlokom, s
katerim se sprejme obdinski proradun.

Zakon o financiranju obdin (Uradni list RS, 5t. 123106, 57108, 36111 in 14115 - ZUUJFO, v nadaljevanju
ZFO-|), v 10.9 dlenu doloca, da se posredni proradunski uporabniki obdinskega proraduna, javni
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter druge pravne osebe, v
katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, lahko zadollujqo in izdallo poro5tva s
soglasjem obdine pod pogoji, kijih dolodi obdinski svet in de irnajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproradunskih virov. lzdana soglasja po tem dlenu se ne Stejejo v najvedji obseg
moZnega zadolZevanja obdine. Zakon nadalje v tem dlenu doloda tudi nidnost pogodbenih dolodil v
posojilni pogodbi ali pogodbri o zavarovanju poro5tva, ki bi jo sklenile te pravne osebe, de bi dolodale
zavarovanje s stvarnim premoZenjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma gospodarske javne
sluZbe.

Soglasje k zadolZitvi, skladno s tretjim odstavkom 10.9 dlena ZFO-1, poda obdinski svet. eetrti
odstavek istega dlena pa doloca, da se obseg zadollevanja in obseg izdanih poro5tev dolodi z
odlokom, s katerim se sprejrne obdinski proracun.

V Odloku o proradunu Obdine Rogatec za leto 2017 (Llradni list RS St. 05/17) je v 1'1. 6lenu doloden
obseg zadol2evania in izdarrih poro5tev posrednih uporabnikov obcinskega proraduna, javnih zavodov
in javnih podjetij, katerih urstanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Obdina Rogatec, S soglasjem
obdinskega sveta se smejo zadolLevati najved do vi5ine 60.000 EUR, po vsakokratnem sklepu
obdinskega sveta. Navedena zadol2evanja se ne Stejejo v najvedji obseg zadollevanja obeine. Za
odpladilo dolga morajo imetite pravne osebe zagotovljene nepiora6unske vire.

Pripravila:
Lavra Gregordid, l.r
viSja svetovalka ll

Vloga Zavoda za kulturo, turizem in razvoj za pridobitev soglasja, s prilogo
Priloga:



ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RMVOJ ROGATEC
Pot k ribniku 6,3252 Rogatec,

tel. 03 / 818 62 00, fax 03 / B'lB 62 06, e-mail: muzei.roqatec@siol.net, lD za DDV:8412031
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Zadeva: Vloga za pridobitev soglasja k najemu kratkoroEnega kredita Zavoda za kulturo, turizem 4SGg
in razvoj Rogatec z zagotovljenim sredstvi za servisiranje dolga ( Ministrstvo za kulturo)

Spo5tovani,

Tavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec vsako leto izvaja investicijsko vzdrZevanje v Muzeju na
prostem. Ministrstvo za kulturo se vsako leto s pogodbo obvezuje, da bo za izvedbo lnvesticijskega
vzdrZevanja prispevalo L7.000 evrov, kot nepovratna sredstva.

Pogodba med Zavodom in Ministrstvom za kulturo je bila podpisana 1,L.05.2AI7 in sicer v viSini
17.000,00 evrov. Zavod je nekaj del Ze izvedel, vendar je potrebno pred oddajo zahtevka na

Ministrstvo za kulturo vse radune predhodno poravnati izvajalcem in potrdila o pladilu z vso ostalo
potrebno dokumentacijo poslati na Ministrstvo za kulturo, od koder sredstva nakaZejo 30. dan po
prejemu zahtevka.

Glede na to, da Zavod likvidnostno ne more zagotoviti teh sredstev, se je pojavila potreba po
zagotovitvi finandnih sredstev za nemoteno poslovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
Tako se predvideva najetje kredita, od 20.09.2Ot7 z vraiilom do 29.12.2017, v viSini 17.000,00 EUR.

V skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF - 88. dlen) in Zakonom o financiranju obdin (ZFO - t,
10.g dlen) prosimo Obdino Rogatec, kot ustanoviteljico Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
za izdajo soglasja k zadolZitvi.
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ROGATEC
Stevilka : 47 4O-OOOL/20I7

Datum: 13.09.2017

OBEINSKI SVET oBEINE RoGATEc

Tavod za kulturo bo zagotovil s;redstva

nepovratnih sredstev RS, Ministrstvo za

viSini 17.000,00 evrov.

Za izdano soglasje se vam zahvaljujemo.

za servisiranje dolga iz neproradunskih virov in sicer iz

kulturo, pogodba 3340-17-096005, z dnem 1.t.05.2O77, v

Vili BukSek
Direktor

Priloge:
- ftc. Pogodba o financiranju investicijskih del v Muzeju na prostem v Rogatcu v letu 2017 5t.3340-17-096005



REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za lrulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, matiena Stevilka:
2399342000, davdna Stevilka: 7DS49417, ki jo zastopa minister Anton Per5ak (v nadaljevaniu: ministrstvo)

in

Javni zavod za kulturo, turlzem in razvci obGlne Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec, davena Stevilka:
S184120312, banCni/transakcijski radun uporabnika St., 01307-6030381144 (pri UJP), ki ga zastopa direktor Vili
BukSek (v nadaljevanju: zavod)

dogovorita in skleneta

P O G O D B O 5t. 3340-17-09600s
O FINANCIRANJU INVESTICIJSKIH DEL V MUZEJU NA PROSTEIII V ROGATCU V LETU ZO17

(Sklic na RKD: ESD 626)

1, elen

Pogodbeni stran ki ugotavljata:

- da je na podlagi Zakona o tastninjenju kulturnih spomenikov v dru2beni lastnini (Uradni list RS, St. 89/99
(107/1999 popr.)) Republika Sloven'rja lastnica, Ministrstvo za kulturo pa uprautjavec nepremidnln, ki
sestavljajo Muzej na prostem Rogatec;

- da je Javni zavodza kulturo, turizem in razvoj obtine Rogatec upravljavec Muzeja na prostem v Rogatcu
na podlagiSklepa vlade Reputrlike Slovenije zdne?1.6.2001 in Pogodbe o prenosu sredstev v
upravljanje javnemu zavodu z dne 27. 12.2011;

- da zavod na podlagi drugega odstavka 30. elena Zakona o stvarnem premoienju drlave in samoupravnih
lokalnih skupnostikrije obratovalne stro$ke, stro5ke rednega vzdrtevanla in druge stroSke, za katere se
stranki dogovorita s pogodbo;

- da so investicije na kulturnem spomeniku v pristoinosti lastnika;
- da bo zavod izvedeljavno narodilo za izbor izvajalca zaizvajanje investicijskih del na kulturnem

spomeniku, kijih bo financiralo Ministrstvo za kulturo;
- da oklepata pogodbo na podlagiPrograma predvidenih aktivnostina kulturnih spomenikih v lasti Republike

Slovenije v letu 2017, Et. 4780A-712A17 z dne 13, 1. 2017:
- da je predmet te pogodbe financiranje investicrjskih del na lrultumern spomeniku v lasti Republike Slovenije

Rogatec- Muzej na prostem Rogatec v vrednosti najvee 17.000 EUR.

2. Clen

lnvesticijska dela v Muzeju na prostem v Rogatcu, kl so predmet te pogodbe, obsegajo:
1. GOSPODARSKO POSLOPJE
- obnova terneljev in prenosov >geplja<<
- rel<onstrukcija * obncrva doffajanega gnoji$da
2. ZUNANJA LESENA OGRAJA IN PRIREDITVENI PROSTOR
- postavitev manjkajode lesene ograje- >>plota< na J-Z strani v dolZini 130m
- obnova podnic in ograje prirediNenega odra 8x6m
- izdelava lesenih polio za rokodelske izdelke
3. TRGOVINA >LODN(
- rekonstrukcija stavbnega pohi5tua
4. NADSTRESNICA
- rel<onstrukcija lesenih stebrov [n vzdolZne ter predne lesene konstrukcije iz moralov
- za5eita lesene konstrukcije in polikarbonatne kritine
- za$eita lesene konstrukcije iz trstike

Ministrstvo se obvezuje, da bo za izvedbo navedenih del prispevalo sredsiva iz driavnega proraduna v visini
najved 17.000 EUR (100 % skupne vrednosti v letu 2017) kot nepovratna sredstva, ki bremenijo proradunsko
postavko 131096 Sporneniki - tast RS.

Rok za izvedbo del ie 25.11.201V,



3. 6len

Pogodbeni stranki soglaSata, da bosta namenskost in zakonitost porabe sredstev po tej pogoclbi nadzorovala
skrbnika pogodbe.

Skrbnika pogodbe sta dolZna zavod opozoriti na vsako ugotovljeno nepravilnost ter od njega zahtevati, da
nepravilnosti v doloeenem roku odpravi ter o tem obvesti ministrsfuo.

Zavod je dotZan v 15 dneh od dneva, ko je izvedelza spremembe, kiutegnejo vplivatina izpolnitev pogodbenih
obveznosti, dolodenih v pogodbi, o tem obvestitiministrstvo.

4. dlen

Ministrstvo se zavezuje, da bo izpladevalo odobrena sredstva na bandni/transakc'ljslti radun zavoda 5t 01307-
6030381144, na podlagi predloZenega zahtevka za izpladilo s stranizavoda.
Zahtevku rnorajo blti priloteni raduni za dela, ki so predmet te pogodbe, podpisani s strani skrbnikov pogodbe.
Pri podplsu mora biti naveden tudidatum podpisa. Zahtevku mora biti priloZeno tudi kon6no porodilo o
opravljenih detih, potrjeno s strani odgovornega konservatorkja.

Narodnik bo sredshra nakazal iz proraduna Repubtike Slovenrl-e za leto 2O17 iz proradunske postavke 13l0So
Spomenlkl- Iaet RS.

Skladno s 32- flenorn Zakona o izvr5evanju proradunov Republike Sloven'rjeza leti 2017 in 2018 (ZlPRS1TtB)
(Uradni list RS, 5t. 80/16)je pladilni rok 30. dan.

Pladilni rok za0ne tedi naslednji dan po prejemu }istine, kije podlaga za izpta6ilo, Ce zadnji dan roka sovpada z
dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v pheilnem sistemu TARGET ni opredeljen lcot plafilni dan, se
za zadnji dan roka $teje naslednjildelavnik oziroma naslednji pla6ilni dan v sistemu TARGET.

Ministrstvo pri vsakem zahtrevku za izpladilo odobri 100 % skupne vrednosti priznanih radunov oz. situacij, ki so
priloZenl k zahtevkur, v skladu z 2. Clensm pogodbe. V primeru, da je na zahtevku za izpladilo sredstev napisan
kraj$i rol< pladila kot je dogovoien s to pogodbo, se obveznosti poravnaio v skladu s pogodbeno dolodenim
nadinorn in rokom pheila.

Ministrstuo in zavod bosta oprav'ljala kvalitativni, kvantitativni in finanfni nadzor nad opravljanjern pogodbenih
del in uresnidevanjem pogodbenth obveznosti in namensko porabo sredstev,

Tavod lahko finan0na sredstva, odobrenaza leto 2017,erpa le v proradunskem letu 2017

lzplaeib pogodbeno odobrenih srcdstev bodo realizirena samo v primeru upo$tevanja doloOil Zakona o javnih
financah, Zakona o izvr$evanju proradunov Republike Stovenije zaleti2OlT in 201E inZakona o javnih
naroeilih,

5. 6len

Zavod se zavezuje, da bo za dela, ki so predmet pogodbe, vodil vso predpisano in ustrezno dokumentacijo, in
omogodil Ministrstvu vpogled vanjo ter bo pri zadnjem zahtevku za izpbeilo predloZil Ministrstvu zakljudno
vsebinsko in finan6no poroCilo o izvedenih delih.

Zavod prevzema tudi obveznost navajanja Ministrstva kot financerja.

6.6len

Zavod se obvezuje:

- da bo spoStoval predpise s podroCjajavnega naroeanja,

- da bo ministrstvu predlo2il sklep o izboru izva)alca in ponudbenipredraeun,
* da ne bo brez soglasja rninistrstva spreminjal obsega in kakovosti del, navedenih v 1, Clenu te pogodbe
ozirama ponudbenem predradun u,

- da ne bo brez pisnega soglasja ministrstva prenesel pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo,

- da bo ministrstvu na njegovo, zahtevo nemudoma oz. v zahtevanem roku posredoval vso dokumentacijo
(ffnanfno, pravno, vsebinsko) v zvezi s projektom, kije predmet te pogodbe,

- da bo z ministrstuom sodeloval in se odzival na njegove zahteve po dokumentaciji in pojasnilih,
stran 2



- da bo na zahtevo ministrstva posredoval vmesna poroCila o poteku investic'rje v osmih dneh od prejema

poziva,

-dabodostaviIdot<azi|ac.pla0i|uraeunov,kisoneposrednoizstav|jenizap|adi|oce|otnevrednosti
pogodbenih del iz 1. dlena te pogodbe (kot ustrezno dokazilo minietrstvo upo$teva le kopije bancnih izpisov

nakazil, kopije vinnanov oz. polo2nic, n. ,poSt*uu pa listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik' ki ne

zajemajo neposrednega pladila pogodbenih del).

7. dlen

Plaf,ila
n vrniti
a.

8. Clen

pogodba se sklepa za obclobje do konca leta 2017. lzvajalec se zavezuje naipozneje do 2s 11'2o17 Ministrstvu

predlo2itivso dokumentacijo,'p,otrebno za pladilo obveznosti, ki se pladujelo po posameznisituaciii aliza plaeilo

vseh drugih obveznosti.
V p1meru, dazavodnaknadno,, po podpisu pogodbe ugotovi, da v pogodbeno dolofenem roku ne bo mogel

realiziratidogovorjeniI del, je o tem dollan takoj obvestiti ministrstvo.

9. elen

Zavod s podpisom te pogodbe prevzame tudi odgovornost za podizvajalce, s katerimi vstopi v pravno razrnerje

v zvezi z izvedbo proiekta.

10. elen

Pogodbene stranke dolodajo za dela po teJ pogodbi naslednje skrbnike pogodbe;

- Atenka KuSevi6 skrbnik pogodbe za ministrstvo,

- Viti Buk$ek skrbnik pogodbe za aavoda.

11. tlen

pogodbeni stranKt sogta$ata, da je na podlagi 14. dlena za!o139 integriteti i1 qle.qlejevanju korupciig !Uf'J
RS, Sf. 4EtZOlO;Spremernbe: Ur.t. RS,5r.268011,30i2011 Skl.US; U-l*6/11-8,43/20.|1,5612011 Odl' US: U-

t-230/10-16, 56t2O11 Odt. Lfs: u-t-239/10-16, 60/2011, 69/2011-UPB2) obvezna sestavina te pogodbe

protikoru pcijska klavzula.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da sama kot tudi
all posredniku organa iz javnega sektorja, ne bo
pridobitev posta aliza sklenitev posla pod ugodnej$irni
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustit
povzrodena Skoda alije ornogodena pridobitev nedovo
organizacije iz javnega sektorja, clrugi pogodbeni strank

V primeru krsitve ali poskusa krSitve te klarrzule je 2e sklenjena in veljavna pogodba nidna, Ce pa pogodba Se ni

veljavna, se Steje, da pogodba ni sklenjena.

12. Clen

Morebitne spremernhre oziroma dopolnitve te pogodbe bosta pogodbenistranki dogovorili z anreksom k tej

pogodbi,

13. 6len

Vsa morebitna nesoglasja bosta prrgodbeni stranki re$evali sporazurnno. Ce spora ne resita sporazumno' je za

re3evanje spora pristojno krajevno sodisee v Ljubljani. 
srran 3



14. 6len

Pogodba je sestavljena v 5 enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo 3 izvode in zavod 2 izvoda.

15. dlen

Pogodba zadne vetjati z dnem podpisa vseh pogodhenih strank,

Javnizavod za kulturo, turizem in razvoj
obdine Rogatec

ViliBukSek
direktor

Datum pofpisa: U, V,'Ipft

Republika Slovenija

Datum podpisa;

11. 0n, T|tT

"Y'{



PREDLOG

Na podlagi 88. dlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,5t. 1'1i11 - uradno predi5deno besedilo,
14113 - popr., 101113,55/15 - ZFisP in 96/15 - ZlPRS1617),29. dlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 5t. 94107 -- uradno predi5deno besedilo, 76108, 79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 -
ZUUJFO in76116 - odl. USi), 10.9 dlena Zakona o financiranju obdin (Uradni list RS, 5t. 123106, 57108,
36/11 in 14115 - ZUUJFO), 16. dlena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS, Et.67114 - uradno
predi5deno besedilo) in Odloka o proradunu Obdine Rogatec za leto 2017 (Uradni list RS 5t. 5/17)je
Obdinski svet Obdine Rogatec na svoji seji, dne sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasrja k zadolZitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

1. dlen

Obcinski svet Obdine Flogatec sogla5a, da se Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v letu 2017
zadolZi za pred - financiranje investicijskega vzdrZevanja Muzeja na prostem Rogatec z odobrenimi
nepovratnimi sredstvi.

2. clen

Zavod za kulturo, turizrem in razvoj Rogatec se lahko v letu 2017 zadolli do skupne vi5ine 17.000,00
evrov.

3. dlen

Zavod za kulturo turizenr in razvoj Rogatec bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga iz
neproradunskih virov in sicer iz nepovratnih sredstev RS, Ministrstva za kulturo za financiranje
investicijskih del, po pogodbi 5t. 3340-17-096005, z dne 1 1.05.2017.

4. dlen

Ta sklep vellaz dnem sprejema

Stevilka:
Datum:

Martin Mikolid, univ.dipl. inZ.
Zupnru



Sifra sklepa:

VZEMI S - ZMANJSITruIE PLANA

PRORAcUNSKA POS;TAVKA (PP) :

Priloqa it, 3

470640 ObEinska upravd - plo1e

OBCIINA ROGATEG pot k ribniku 4,3252Rogatec

Tel: 03 / 812 10 00, fax: 03 / 812 10 00, e-mail: obcina.roqatec@siol.net ,ltt 2aDDV.47348429

PRHDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAEUN OBEINE ROGATEC ZALETO 2OT7

Konto (Kl Naziv Znesek v EUR
4000 00 Osnovne plade 11.000,00
SKU PAJ ZMANJSANII E PLANA 11.000,00

PRORAaU IVSKA POSTAVKA (PP): 427070lavna dela - plade

Konto (K) Naziv Znesek v EUR

4000 00 Osnovne plade 3.000,00
SKI..IPAJ ZMANJsANJI E PIANA 3.000,00

PRORAEU NSKA POSTA\TKA (PP) :
437370 Nadn razvoja odpftega Sirokopasovnega ornreija

Konto (K) Naziv Znesek v EUR

4208 049 !!€ejlgjektn a d oku m entacija 5.000,00
SKUPAJ ZMATVJSANI E PIANA 5.000,00

PRORAcUNSKA POSTA!/KA (PP) :
437470 Rokodelski center Rogotec

Konto (K) Naziv Znesek v EUR

4022 00 tilekt,ridna energija 2.000,00
4022 07 Poraba kuriv in stroSki ogrevanja 2,000,00
SKUPAJ ZMANJsANJE PIANA 4.000,00

DoDAJ NA - PoVEdr\NtE PLIIN!

DODAJ (poveilanje plana) NA pRORAeUNSKO pOSTAVKO (pp):

PRORACUNSKA POSTAV'KA (PP): 447840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Konto (K) Naziv Znesek v EUR

4133 003 F'l a der 23.000,00
SKUPAJ POVEEANJE PLA,NA 23.000,00



0BCINA ROGATEC potk ribniku 4,3z5zRosatec
Tel: 03 / 812 10 00, fax: 03 / 812 10 00, e-mail: obcina.roqatec@siol.net ,lD zaDDV:47348429

lz polletnega porodila Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je razvidno, da je sofinancerskideleZ plad
Obdine Rogatec bil prenizek Ze v letu 20!6, za leto 2017 pa se jim je dodelila dotacija za plade v enaki vibini
kot v letu 201-6. Zavctd je za sofinanciranje plad ( javna sluZba), prejel vsako leto po 1i.9.665,i.8 evrov. Letni
stroSki dela zavoda ;rnaSajo ca. 23O.OOO,0O evrov. Razliko za pokritje s;tro5kov dela zaposlenih, si zavod
zagotovi na trgu s prodajrc svojih storitev, v preteklih letih pa sije del stroikov plad pokrival iz nepovratnih
sredstev, pridobljenih na raznih javnih razpisih (DE PARK, DUO KUNSTHAI\DWERK, LAS,...).

Zavod sije sicer v svo,jem finandnem nadrtu, zelo optimistidno sestavil finandni nadrt v delu prodaje storitev
in blaga na trgu, saj ie nadrtoval, da bodo na trgu zasluZili 35 odstotkov ved kot v preteklem letu in tako
izravnal prihodke ter odhodke, vendar se je izkazalo, da bo dvig trZnega deleZa niZji, realno bodo trini
prihodki vi5ji za 20 odstotkov.

Vi5je stroSke dela je imel Zavod Ze v letu 2016 in sicer v skladu z Zakonom o ukrepih na podrodju plad in
drugih stroikov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (tJradni list RS, 5t. 90/15), saj so se
povi5ali izdatki iz naslova sprostitve pladne lestvice in s tem povi3anja plailnih razredov, upoStevati pa je bilo
potrebno tudi v letu 2016 doseiena napredovanja javnih usluZbencev, ki so pridobili pravico do plade v
skladu z viSjim pladnirn razredom ali vi5jim nazivom s L. decembrom 2016. Prav tako so izdatki viSji v skladu
z dolodiliZakona o ukrepih na podrodju plad in drugih stroikov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem
sektorju (regres, KAD, anomalije). Posledidno ima Zavod na letni ravni ca.25.OOO,OO evrov viSje stroike
dela kot v preteklih letih, karnor ni vSteta 5e dodatna zaposlitev v zadertku leta 2OIt, ki je bila pogoj za
pridobitev nepovratnih sredstev EU za obnovo zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja gra5dine
Strmol.

Glede na ocenjeno realiz:acijo iz polletnega porodila obdine, smo ocenili, da na dolodenih proradunskih
postavkah ne bomo porabili planiranih sredstev, zato predlagamo, da se ta sredstva prerazporedijo na
proradunsko postavko 441'840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, kot dotacija proradunskemu
uporabniku za plade.

predlaeal{a). [tr"**""* m predloga: 13.09.2017

SKLEP:

Odobri se predlagana vsebina,

Datum sklepa: Martin MlKOLle


