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ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK  
  
5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena po elektronski pošti 
med 12. in 15. decembrom 2017. Sejo je izvedla Lavra Gregorčič, višja svetovalka za proračun 
in javne finance. 
 
Vabilo z gradivom za 5. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti dne 
12. decembra 2017. Člani občinskega sveta so bili o poteku dopisne seje obveščeni tudi po 
telefonu. Odločitve so se sprejemale z osebnim glasovanjem po elektronski pošti do 15. 
decembra 2017, do 12.00 ure.  
 
Osebno je glasovalo 8 od 12 članov občinskega sveta, in sicer: 
Jelka Bilušić, Vili Bukšek, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Martin Korez, Agica Kunstek, Jolanda 
Pavlovič, Anton Roškar  
 
Obravnavan je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 

Rogatec – podaljšanje kratkoročnega posojila 

2. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina 

 
V skladu s prejetim gradivom, to je vlogo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za 
pridobitev soglasja za podaljšanje kratkoročnega kredita, z dne 11.12.2017 in pozivom Sveta 
zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina k imenovanju novega predstavnika oziroma člana 
sveta zavoda, z dne 19.10.2017, sta bila članom občinskega sveta v obravnavo in sprejem 
predlagana sklep o izdaji soglasja k podaljšanju zadolžitve Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec ter sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina. 
 

Na podlagi navedenega so bili člani občinskega sveta pozvani, da se opredelijo o odločitvi ZA ali 
PROTI predlaganima sklepoma.  
 

1. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec – podaljšanje kratkoročnega posojila 

 
Z 8 glasovi ZA in 0 PROTI je bil soglasno, na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1718, 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08,79/09,51/10,40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 10.g člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 16.člena Statuta Občine Rogatec 
(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o proračunu Občine Rogatec 
za leto 2017 (Uradni list RS št. 5/17), sprejet naslednji 
 

SKLEP 
o izdaji soglasja k podaljšanju zadolžitve Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Rogatec soglaša, da Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec podaljša 
kratkoročni kredit po pogodbi št. 1794531 in sicer za obdobje od 29.12.2017 do 31.01.2018.  
 

2. člen 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec se lahko v letu 2017 zadolži oziroma podaljša kredit 
do skupne višine 17.000,00 evrov. 
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3. člen 

Zavod za kulturo turizem in razvoj Rogatec bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov in sicer iz nepovratnih sredstev RS, Ministrstva za kulturo za financiranje 
materialnih stroškov in storitev Muzeja na prostem Rogatec.  
 

4. člen 

Ta sklep velja z dnem sprejema. 
 
 

2. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina 

 
Z 8 glasovi ZA in 0 PROTI je bil soglasno sprejet naslednji  
 

 SKLEP 
 
Občinski svet Občine Rogatec imenuje v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, 
kot predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec 
za mandatno obdobje 2018-2022, Sabino Pavčnik, stanujočo Slake 7, 3254 Podčetrtek.  
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
Zapisnik sestavila:                                                               
Lavra Gregorčič 
višja svetovalka II           Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r. 

     ŽUPAN 


