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Številka: 032-1/2014-14 
 

ZAPISNIK 
 
14. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 26. 1. 2017 ob 18.00 uri v 
prostorih Kulturne dvorane Občine Rogašovci. Sejo je vodil župan občine, Edvard Mihalič. 
 
Prisotni:  

- župan občine Edvard Mihalič 

- člani občinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanič, Julijana Meckar, Anton Buček, 

Agata Recek,  Marjan Gider,  Andrej Kisilak,  Anton Perša, Slavko Haužar, Karel 

Horvat, Jožica Fükaš, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon Kranjec, Martin Ficko in 

Marija Mekiš. 

Odsotni: Julijana Meckar (opravičeno), Slavko Haužar (opravičeno) 
 
Ostali prisotni- vabljeni: 

- Marija Saje tajnica občine, Simona Janič strok. sodel. VI, Dragica Tomović 

računovodja II, Nataša Hašaj sam.strok.del VII 2 

 
DNEVNI RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta 

Občine Rogašovci. 
4. Poročilo o delu ZTKP Goričko. 
5. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017.  
6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje 

obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
na območju Občine Rogašovci. 

7. Spremembe Odloka o ustanovitvi režijskega obrata. 
8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju nakupa in 

vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci. 
9. Predlogi za podelitev priznanj in nagrad občine Rogašovci za leto 

2016. 
10. Pobude in vprašanja.  
11. Razno. 
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Tč. 1 – Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih 13 članov 
občinskega sveta).  
 
Tč. 2 – Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 
Člani občinskega sveta so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato je župan 
predlagal, da se potrdi 
 

S K L E P   št. 155 
 
Potrdi se dnevni red 14.  seje občinskega sveta v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 13. seje občinskega sveta občine Rogašovci 
 
Andrej Kisilak je predlagal, da se naj pri sklepu številka 152 poimensko zapiše, kdo je 
glasoval ZA. Župan je pozval ostale člane občinskega sveta, da naj povejo, ali so mnenja, da 
se glasovanje opredeli poimensko. Ker pa člani niso podali svojih mnenj, je župan predlagal 
v sprejem  
 

S K L E P  št. 156 
 

Glasovanje na sejah občinskega sveta se naj glasovanje pri potrjevanju sklepov 
zapisuje poimensko, v kolikor je izid glasovanja ZA in PROTI. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega so 3 člani 
glasovali ZA.  
Sklep  NI BIL sprejet. 
 

Ker sklep ni bil sprejet tudi pripomb na zapisnik ni bilo in je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 157 
 
Potrdi se zapisnik 13. seje občinskega sveta v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 4 – Poročilo o delu ZTKP Goričko 
 
Poročilo o delu ZTKP Goričko, Sv. Jurij za leto 2016 je podala Gabrijela Gider. Povedala je, 
da so v letu 2016 začeli v okviru zavoda izvajati storitve pogodbene pošte, sodelovali so na 
raznih sejmih, organizirali domače tržnice, Valentinov pohod, promovirali kraje v občini in 
turizem, izdelali turistično kartico ter počitniške pakete in izlete, izvedli novi projekt Okusi 
Goričko, pripravili in izvedli božičkovanje na trgu Sv. Jurija, začeli s pripravo za izdajo 
pobarvanke in v sklopu gledališke skupine Pike poke izvedli več predstav.    
 
Razprave ni bilo, je pa nekaj vprašanj  zastavil Andrej Kisilak, in sicer. 

- Okusi Goričko ali gre tu za novo blagovno znamko? 

- Ali je pobarvanka že natisnjena? 

- Kako je z zaposlitvijo in financiranjem javne delavke v sklopu zavoda? 

Odgovori so bili naslednji: 
- Ne gre na blagovno znamko, ampak za prireditev. 

- Pobarvanka še ni natisnjena, je še v izdelavi. 

- Javne delavke v letošnjem letu ne bodo zaposlili, financiranje pa je urejeno z 

razpisom, kar pomeni, da javna dela financira država, minimalni delež pa občina. 

 
Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom 2016 ZTKP Goričko, Sv. Jurij. 
 

 

Tč. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 
 
V uvodu je župan povedal, da v času splošne javne razprave o predlogu Proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2017 in po njej ni bilo podanega nobenega predloga oz. pripomb, pa 
vendar je sam predlog malo spremenjen glede na osnutek, ki je bil že dan na sejo 
občinskega sveta v mesecu decembru. Prva razlika je ta, da je na računu ostalo več 
sredstev kot je bilo predvideno. Del teh sredstev se nameni za izdelavo načrtov in druge 
projektne dokumentacije, ki so podlaga za prijavo na razpise. Omeni tipičen primer, naš 
projekt Učni vrt OŠ Sveti Jurij, s katerim se bo občina prijavila na Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 v letu 2016, ki 
se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
Povedal je tudi, da je nekaj sredstev namenjenih PGD Večeslavci, dodatnih 51.000,00 EUR 
pa občina namenja za obnovo lokalnih cest in javnih poti. Če bi bilo podobno še v letu 2018, 
bi večino problemov lahko rešili, seveda kar se tiče obnove lokalnih cest in javnih poti. Ukinja 
se subvencioniranje podjetništva z namenom, da spodbudimo podjetnike, da se prijavljajo na 
državne razpise. Omenil je tudi Pomurski zakon in dodal, da nihče iz občine Rogašovci ni 
koristil  ugodnosti po tem zakonu. Do razlike prihaja tudi pri nakupu zemljišč. Župnija Sveti 
Jurij je pripravljena prodati nepremičnino v velikosti 10 ar za ureditev otroškega igrišča na 
južnem delu OŠ Sveti Jurij za potrebe vrtca in nepremičnino v Fikšincih (stara šola) za 
ureditev parkirišča pri pokopališču. Občina namenja 37.200,00 EUR za vgradnjo vodomernih 
jaškov in števcev v romskem naselju Pertoča in Ropoča, da bomo lahko pričeli z 
zaračunavanjem porabe vode tudi tam. 
 
Martin Ficko kot predsedujoči na seji odbora za proračun, finance in premoženje je povedal, 

da je odbor obravnaval predlog proračuna in ker člani niso imeli nobenih pripomb, je bilo 
predlagano, da občinski svet proračun za leto 2017 na današnji seji sprejme. 
 
V nadaljevanju je  Dragica Tomović k že povedanemu dodala še, da je predlog po vsebini 
oziroma sestavi enak osnutku, ki je bil predstavljen občinskemu svetu že na decembrski seji. 
Predstavila je  sestavne dele predloga proračuna, navedla višino predloga proračuna in 
dodatne bistvene spremembe. Tako znaša predlog proračuna Občine Rogašovci za leto  



 4 

2017 skupaj 11.260.472,00 EUR, neporabljena sredstva iz preteklih let pa so ocenjena na 
445.00,00 EUR. Brez projekta Nadgradnja vodovoda sistema B bi proračun Občine 
Rogašovci znašal 3.522.207,00 EUR. Kapitalske naložbe in posojila v letu 2017 niso 
načrtovana.  
 
 
RAZPRAVA 
 
Andrej Kisilak:  

- Ne strinja se z ukinitvijo subvencije na postavki za podjetništvo v letu 2017. Po 

njegovem mnenju se s tem podjetnike v občini zapostavlja in se jim odvzema 

možnost boljšega delovanja. 

- Zmotilo ga je tudi dejstvo, da je v preteklem obdobju dodeljevanja pomoči iz 

javnega razpisa kmetijstvo De minimis določen prejemnik lahko prejel sredstva v 

višini 100% upravičenih stroškov. 

- Sredstva za projektno dokumentacijo – ali je to preventiva, v kolikor bi se pojavili 

kakšni razpisi? 

- V kolikor se je občina zadolžila v višini 134.075,00 EUR (11. člen odloka), do 

kdaj  mora odplačati dolg? 

Odgovore so podali župan, Nataša Hašaj in Dragica Tomović: 
- Subvencija se ukinja z namenom, da se naj podjetniki prijavljajo tudi na državne 

razpise (iz naslova Pomurski konzorcij se iz naše občine ni prijavil noben 

podjetnik). 

-  Pojasnjeno mu je bilo, da je v obdobju dodeljevanja pomoči 2007-2014 znašala 

bruto intenzivnost pomoči 100% upravičenih stroškov, da so v razpis bila 

vključena dodatna določila oziroma omejitve in da bruto intenzivnost pomoči v 

tem obdobju dodeljevanja znaša 50% upravičenih stroškov, saj tako določa 

sprejet pravilnik.  

- Sredstva za projektno dokumentacijo morajo biti predvidena v proračunu, v 

kolikor bi se občina prijavila na kakšen razpis in bi potrebovali projektno 

dokumentacijo. 

- Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine. 

Občina Rogašovci se je v letu 2016 zadolžila za 85.199,68 EUR za namen 

investicijskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. 

- Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to 

zadolžitev ni bilo potrebno pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. 

a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT bi se lahko Občina Rogašovci v letu 2016 

zadolžila do 134.075,00 EUR. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja 

pa je 10 let, od tega je eno leto moratorija. Najeta sredstva v letu 2016 se bodo 

torej začela vračati leta 2018 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku 

septembra. 

 
Jožica Fükaš: 

- Zanima jo, kje se nahaja parcela, kjer bo ta učni vrt in moti jo tudi znesek, ki je 

predviden na postavki za ta namen, saj se ji zdi previsok, sigurno je možno 

izvesti zemeljska dela ceneje z ugodnejšim ponudnikom. 

- Nakup zemljišča za potrebe ureditve igrišča VVE – gre za prostor, kjer je bilo 

prej gospodarsko poslopje in veroučna učilnica Župnije Sv. Jurij v sklopu tega je 

bilo tudi dvorišče zato jo zanima, zakaj se prodaja dvorišče, ki je del župnišča? 
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Odgovore je podal župan: 
- Učni vrt je predviden na zemljišču, ki ga je občina odkupila od družine Kišfalvi iz 

Rogašovec. Občina pripravlja vlogo, s katero se bo prijavila na razpis LAS 

Goričko 2020. Kljub uspešno rešeni prijavi pa bo potrebno še kaj sredstev 

dodati. V kolikor bo projekt izpeljan kot je zasnovan, bo to za našo občino nova 

turistična točka oz. zanimivost. 

- Igrišče za potrebe vrtca je potrebno preseliti na novo lokacijo iz dveh razlogov: 

bližje bo oddelkom vrtca, kateri se nahajajo v prostorih šole, prostor, kjer pa je 

igrišče trenutno, pa bomo potrebovali za izgradnjo atletske steze. Zemljišče, ki 

ga bo občina odkupila od župnije ni del dvorišča, ampak gre za območje izven 

okvira izgradnje župnišča oz. okolice. 

Anton Perša 
- Ali je izdelan seznam cest, na katerih se bo izvedlo asfaltiranje oz. 

rekonstrukcija? 

- Praznična okrasitev naselij ali gre okrasitev po vaseh ali za osrednji del občine? 

Župan je odgovoril: 
- Seznam cest je del DIIP-a, ki so ga člani občinskega sveta dobili v pregled in 

potrditev in so bili s tem tudi seznanjeni, katere ceste se bodo obnovile. 

- Nabavila se bodo svetlobna telesa za vas Sv. Jurij in Pertoča. 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 

S K L E P št. 158 

 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o proračunu Občine 
Rogašovci za leto 2017 v prvi obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

 
Ker ni bilo nobenih konkretnih predlogov oz. amandmajev je po končani razpravi  župan dal 
na glasovanje še naslednje: 

 
S K L E P št. 159 

 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep, da se na isti seji opravi tudi 
druga obravnava Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

S K L E P št. 160 
 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o proračunu Občine 
Rogašovci za leto 2017 v drugi obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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S K L E P  št. 161 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

S K L E P  št. 162 

 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme letni načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

S K L E P  št. 163 

 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti 
pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 

Tč. 6 –  Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje 
obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na 
območju Občine Rogašovci 
 
Obrazložitev Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na 
območju občine Rogašovci je podala Nataša Hašaj. Pri tem je poudarila pravno podlago ter 
povzela vsebino odloka. Ta akt določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
podelitev koncesije in postopek podelitve koncesije. Koncesionar bo izbran na osnovi 
javnega razpisa. Ker gre za koncesijski akt, ki je podlaga za sklenitev pogodbe, ta odlok 
vsebuje tudi določbe o prenehanju koncesijskega razmerja in pogodbe, o odkupu, o 
odvzemu koncesije, o prevzemu javne službe v režijo in o drugih vprašanjih pomembnih za 
to razmerje. Rok trajanja koncesijskega razmerja je določen na 10 let.  
 
V razpravi pod0 to točko so člani občinskega sveta izpostavili problematiko odvoza in 
predelave organskih odpadkov. Podali so nekaj predlogov in mnenj za odvoz, odlaganje in 
predelavo in nadaljnjo uporabo teh odpadkov. Vso razmišljanje pa je temeljilo na tem, da bi 
ta dejavnost ostala v občini. 
 
Ker ni bilo druge razprave in pripomb ter dopolnitev, je župan dal na glasovanje  

 
S K L E P št. 164 

 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci v prvi obravnavi. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA. 
Sklep JE BIL sprejet. 
 
 

Tč. 7 – Spremembe Odloka o ustanovitvi režijskega obrata  

 
Marija Saje je povedala, da se v odloku spreminja samo vsebina 3. člena, ki opredeljuje 
vodjo režijskega obrata. 
 
Ker ni  bilo razprave,  je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P št. 165 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi 
režijskega obrata v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 

Tč. 8 – Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje 
malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci 
 
Marija Saje je uvodoma povedala, da gre za spremembo višine sofinanciranja. Višina 
sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo bi tako po novem znašala 
50% vrednosti nakupa vgradnje MČN, vendar ne več kot 1.500,00 EUR in prav v takšni višini 
tudi za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno 
napravo.  
 
Sledila je splošna razprava, v kateri so člani občinskega sveta razpravljali o predlogu in med 
samo razpravo podali nekaj pomislekov glede višine sofinanciranja (npr. za več 
stanovanjskih hiš na eno ČN bi lahko bil delež sofinanciranja višji kot pa za posamezno 
stanovanjsko hišo). 
 
Po končani razpravi je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P št. 166 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci 
v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 9 – Predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Rogašovci za leto 2016 
 
Marija Saje je povedala, da sta prispela dva predloga, ki ju je obravnavala Komisija za 
priznanja in nagrade. Ta dva predloga sta: za dosežke na področju kulture za leto 2016 se 
predlaga Moški pevski zbor Rožmarin s Pertoča, priznanje za izjemne zasluge za razvoj 
občine pa Lekarna Špringer, Janez Špringer, mag. farm. spec. iz Gornje Radgone. 
 
RAZPRAVA: 
 
Andrej Kisilak je povedal, da se mu ne zdi prav, da občina podeljuje priznanja na področju 

razvoja občine v večji meri tujim podjetnikom oz. posameznikom. 
 
Jožica Fükaš pa je bila mnenja, da se prehitro odloča, komu bo dodeljeno priznanje na 
področju razvoja. Nekateri so komaj prišli v občino in začeli izvajati svojo dejavnost, niso pa 
dosegli še nobenih rezultatov, na podlagi katerih, bi se jim lahko upravičeno dodelilo 
občinsko priznanje.  
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P št. 167 
 

Občinski svet občine Rogašovci potrjuje, da se nagrada Občine Rogašovci za 
dosežke na področju kulture za leto 2016 podeli Moškemu pevskemu zboru 
Rožmarin s Pertoče. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

 
in 

S K L E P št. 168 
 

Občinski svet občine Rogašovci potrjuje, da se priznanje Občine Rogašovci za 
leto 2016 podeli Lekarni Špringer, Janezu Špringerju mag.farm.spec. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 10 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 10 – Pobude in vprašanja 
 
Karel Horvat je povedal, da zdravnica v naši ambulanti nima zadosti pacientov, pa so kljub 

temu čakalne vrste, dogajajo se napake in nepravilnosti pri delu v ambulanti, pacientov je 
zaradi tega vedno manj. Na koga se lahko naslovi pritožba, da se situacija uredi. 
 
Župan je odgovoril, da so za to potrebni argumenti, saj se lahko le tako zadeva da v 
reševanje pristojni službi. 
 
 
 

Tč. 11 – Razno 
 
Pod to točko je bil predstavljen projekt Učni vrt OŠ Sv. Jurij.  V okviru te aktivnosti bo 
občina uredila učni vrt na parcelni š tevilki 285/1 k.o.  Rogašovci. lzvedena bodo 
zemeljska dela (izkopi zemljine za mlako in večnamenski prostor, fino planiranje materiala, 
pokrivanje  brežin s tkanino,  polaganje  robnikov. Postavitev  robov na gredicah  se 
izvede s kroglicami  iz akacije, postavljeni bodo kompostniki iz akacijevih desk, dobava in 
montaža visokih gred v obliki kroga. 
 

Postavi se nova ograja okrog vrta,  vrtne klopi, lesena debla kot stoli za učence in lesene 
mize,...). Talne konstrukcije  bodo  vključevale dobavo  in  vgradnjo  tamponskega  prodca  
pod  tlakovanimi  površinami, valjanje tampona na vseh utrjenih površinah, narejena bo 
tlakovana površina iz tlakovcev (površina za invalide) in narejene stopnice ob vhodu na vrt 
in proti premičnim  panjem za čebele. Aktivnost vključuje tudi dobavo  premičnih  panjev 
za čebele, zasaditev dreves, dobavo  in zasaditev gredic s trajnimi zelišči  in zelenjavo, 
prav tako pa tudi grmičasto jagodičevje in jagode. Za finančna sredstva bo občina ta projekt 
prijavila na razpis LAS GORIČKO 2020. 
 

 

Seja je bila končana ob 20.00 uri. 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič                   Edvard Mihalič 
 
 
 
Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 168. 


