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4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, ki je bila izvedena med 19. in 22. oktobrom 
2021. Sejo je izvedla Maja Kampoš Čuček, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve. 
 
 
Vabilo z gradivom za 4. dopisno sejo je bilo članom sveta posredovano po elektronski pošti, dne 19. 
oktobra 2021. Člani občinskega sveta so bili o poteku dopisne seje obveščeni tudi po telefonu, z 
izjemo g. Prevolška, ki se na telefonski klic ni odzval. Odločitve so se sprejemale z oddajo izpolnjenih 
in podpisanih glasovnic, po elektronski pošti, do 22. oktobra 2021, do 12.00 ure.  
 
Veljavne glasovnice je oddalo 10 od 12. članov občinskega sveta, in sicer: 
Vili Bukšek, Viktor Božak, Fredi Ferčec, Irena Kitak, Izidor Kitak, Slavko Pavlovič, Mojca Šmit, Brigita 
Vodušek, Suzana Zalezina in Marija Završki Fric. 
 
Obravnavan je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Uvrstitev novega projekta »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in 

Kozjanskega – OK okusi« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 

2022 – 2025  

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

 
Člani občinskega sveta so v obravnavo in sprejem prejeli predlog sklepa o uvrstitvi novega projekta 
»Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – OK okusi«, v Načrt razvojnih 
programov Občine Rogatec za obdobje 2022 – 2025, z obrazložitvijo ter predlog sklepa o izdaji 
soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj  Rogatec, z obrazložitvijo in vlogo za izdajo 
soglasja s prilogo.  
 

Na podlagi predloženega gradiva so bili člani občinskega sveta pozvani k opredelitvi ZA ali PROTI 
predlaganima sklepoma.  
 
Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Občinski svet Občine Rogatec, na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. 
člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 7. člena Odloka o  proračunu Občine 
Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS št. 16/21), na svoji 4. dopisni seji, dne 22.10.2021, sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
 
V Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2022 - 2025 se uvrsti nov projekt: 
- OB107-22-0002 »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – 
OK okusi«. 
 
 

Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Občinski svet Občine Rogatec, 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 – ZIPRS1617,13/18 in 195/20 – odl.US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10.g člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 
21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni 
list RS, št. 29/18) in Odloka o  proračunu Občine Rogatec za leto 2021 (Uradni list RS št. 16/21), 
na svoji 4. dopisni seji, dne 22.10.2021, sprejel naslednji  

 
 
 
 



 

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

 
1. člen 

Občinski svet Občine Rogatec soglaša, da se Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec zadolži 
v višini 45.000,00 EUR, za potrebe projekta  »Roko-delci«.  
 

2. člen 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je dolžan posojilo v celoti odplačati takoj po prejemu 
sofinancerskih sredstev iz posameznega odobrenega sofinanciranja, oziroma ga v celoti 
odplačati najkasneje do 31.12.2022. 
 

3. člen 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov in sicer iz nepovratnih sredstev EKSRP, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja). 
 

4. člen 

Ta sklep velja z dnem sprejema. 
 
 
 

 
Številka: 032-0015/2021-14/3 
Datum: 23.12.2021 
 
 

Zapisnik sestavila: 
Maja Kampoš Čuček 
višja svetovalka I       
        Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r. 

župan Občine Rogatec 


