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Številka: 032-3/2010-12 
ZAPISNIK 

 
11. redne  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 3. 2. 2012, ob 18. uri  
v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 14, ki jo je vodil župan občine, Edvard Mihalič. 
 
Prisotni :  

-     župan občine Edvard Mihalič 
- člani občinskega sveta: Jožef Bagar, Branko Novak prišel ob 18.10), Martin 

Ficko, Suzana Turha, Julijana Meckar, Anton Buček,  Stanko Baranja, Marija 
Mekiš, Majda Bunderla, Simon Kranjec, Karel Horvat Drago Kikec (prišel ob 
18.10). 

Ostali prisotni- vabljeni: 
- tajnica občine Marija Saje, poslovna sekretarka Simona Janič, finančnik II 

Dragica Tomović in Nataša Hašaj saldakontist II, 
- predsednica nadzornega odbora Gita Sever. 

Odsotni: Andrej Kisilak Jožica Fükaš,  člana OS (opravičeno). 
Ostali prisotni : Drago Bertalanič in Anton Čontala – VS Pertoča 
 
Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepč nosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih  11 članov 
občinskega sveta).  
 
Tč. 2–Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 
Župan je predlagal, da občinski svet dela po predlaganem dnevnem redu in dal na 
glasovanje 

S K L E P   št. 105 
 

Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep čnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Ob činskega sveta Ob čine 

Rogašovci in pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Ob činskega sveta 
Občine Rogašovci. 

4. Obravnava predloga Odloka o prora čunu ob čine Rogašovci za leto 2012. 
5. Obravnava predloga cene socialno varstvene storitve-enkratne denarne pomo či 

za leto 2012. 
6. Obravnava predloga sklepa o dolo čitvi višine subvencioniranja cene storitev 

obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. 

7. Potrditev DIIP-a  – Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje v prostorih 
gasilskega doma na Perto či. 

8. Obravnava predloga Komisije za priznanja in nagrade Ob čine Rogašovci za 
podelitev priznanj in nagrad Ob čine Rogašovci za leto 2011. 

9. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota. 

10. Pobude in vprašanja. 
11. Razno. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov  občinskega sveta, od tega je 11 članov 
glasovalo ZA . Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje O bčinskega sveta Ob čine 
Rogašovci in pregled in potrditev 4. dopisne seje Ob činskega sveta Ob čine 
Rogašovci 
 
Na zapisnik 10. redne seje občinskega sveta in 4. dopisne seje ni bilo pripomb, zato sta bila 
dana na glasovanje 
 

S K L E P  št. 106 
 
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov  občinskega sveta, od tega je 11 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
in  

S K L E P  št. 107 
 
Potrdi se zapisnik 4. dopisne  seje Ob činskega sveta Ob čine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov  občinskega sveta, od tega je 11 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 4 – Obravnava predloga  Odloka o prora čunu ob čine Rogašovci   
            za leto 2012  
 
Uvod k tej točki je podal župan in povedal, da so nekatera delovna telesa obravnavala 
predlog proračuna. Podani so bili tudi nekateri predlogi, vendar pa  je bil delno upoštevan le 
predlog za sofinanciranje izvedbe organizacije konference Društva skavtov Royal Rangers 
Prekmurje. V predlogu proračuna je občina za leto 2012 načrtovala prenos neporabljenih 
sredstev v višini 626.000 EUR, prenesenih pa je bilo le 509.708 EUR zaradi tega, ker je 
občina morala v letu 2011 poravnati še nekatere neporavnane obveznosti. Prišlo je do 
zmanjšana na določenih postavkah, spremembe pa so tudi pri načrtovanih prihodkih. Te 
spremembe se nanašajo  

- na povečanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda,  

- zmanjšanje postavke bivanja starejših v zavodih, 
-  prenos deleža občine v višini 30.000 EUR v leto 2013 za izgradnjo trgovskega 

centra TUŠ (v dogovoru z investitorjem),  
- zmanjšanje sofinanciranja investicij v javno infrastrukturo po 23. členu ZFO,  
- prenos sredstev za naložbo »Prostori za medgeneracijsko druženje v gasilskem 

domu na Pertoči, 
-  povečanje sredstev za namen izdelave projektne dokumentacije (daljinsko 

ogrevanje na lesno biomaso), 
-  zmanjšanje sredstev za podžupana,  
- zmanjšanje sredstev za vzdrževanje cest,  
- zmanjšanje na postavki Splošna proračunska rezervacija, 
- zmanjšanje sredstev na postavki izgradnja primarnega voda,  
- povečuje se postavka Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B,  
- povečuje se tudi postavka Sofinanciranje ureditve okolice cerkve na Pertoči. 

 
RAZPRAVA: 
 
Julijana Meckar je v nadaljevanju povzela razpravo s seje Odbora za proračun in finance in 
izpostavila predvsem dva predloga, ki sta bila podana na seji, in sicer 

-  financiranje športa v občini, za investicije bi naj bilo premalo sredstev za ta 
namen; meni, da se naj o tej zadevi dogovorijo športna društva skupaj z Športno 
zvezo občine Rogašovci ter določijo prioritete 

-  dodatno financiranje obnove župnišča v Svetem Juriju; občina je odkupila 
zemljišča od župnije in s tem prispevala velik delež k tej investiciji že na ta način. 

 
Andreja Nemec je podala naslednje pripombe in vprašanja: 
- ali je v postavki stroški upravljanja, tekočega vzdrževanja občinskega premoženja zajeta 
ureditev prostorov krajevne skupnosti Pertoča, 
- kako je financiranja občinska gasilska zveza - iz obrazložitve je moč razbrati, da je denar za 
financiranje le-te namenjen tudi za plačilo elektrike, vode ipd. gasilskih društev, plačilu 
zavarovanja, vzdrževanj vozil ipd. gasilskih društev; 
 - čemu konkretno je namenjenih 15.000 evrov za sofinanciranje nabave, obnove gasilskih 
vozil, opreme oz. katera društva so upravičena do teh sredstev, 
- čemu  je namenjenih 1290 evrov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- ali ima občina mogoče kakšno informacijo o tem, če so tudi ostale občine letos podpisale 
pogodbo o izvajanju zaščite proti toči oz. ali se ta letos bo izvajala, 
- ali znesek za upravljanje in vzdrževanje prometne signalizacije vključuje ustrezno označitev 
hitrostnih ovir pri POŠ Pertoča, 
- projekt ulične razsvetljave -   ali je celotna vrednost 28.000 evrov  namenjena izključno 
samo dokumentaciji in če  bo letos ta dokumentacija vsaj dokončana, 
- kako to, da se zmanjšuje cena odvoza odpadkov iz ekoloških otokov (na račun česa - 
znižanja cene, zmanjšane frekvence odvoza?), 
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- pri eni od postavk v nazivu vključeno upravljanje i vzdrževanje kampov - pripomba, da 
občina ni lastnica nobenega, 
- zakaj ni postavke sofinanciranje obnove župnišča v Sv. Juriju, 
- kanalizacija v romskih naseljih Serdica, Sotina, Pertoča -  v obrazložitvi se tretje vasi več ne 
omenja, je to torej samo za Serdico in Sotino, 
- pripomba, da so po njenem mnenju postavke: sofinanciranje šole v naravi, pripomočki za 
invalide, sofinanciranje prehrane učencev ter letovanje socialno ogroženih otrok prenizke, 
- postavka kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom - so občani obveščeni o tej 
možnosti pridobitve sredstev oz. kako dobro so obveščeni, 
- strinjanje z odborom za družbene dejavnosti za dodelitev sredstev za  sofinanciranje ELC 
konference, 
- pripomba, da pri nakupu zemljišč, ki ležijo v Nuskovi, ni podana cena na kvadratni meter (v 
primerjavi z ostalimi je cena nesorazmerna), 
- glede dogovora med županom in predsednikom ŠKTD Mladost Pertoča o občinskem 
odkupu zemljišč, na katerih stoji pertoška skakalnica jo zanima, zakaj ni prišlo do realizacije 
tega, 
- zakaj ni ločene postavke v znesku 1.000 EUR za smučarske skoke na Pertoči, tako kot je 
to bilo v lanskem letu. 
 
Odgovore je podal župan: 

- V postavki stroški vzdrževanja občinskega premoženja so zajeti tudi stroški za 
urejanje prostorov nekdanje KS Pertoča; 

- Občinska gasilska zveza deluje zelo dobro. Z denarjem iz proračuna občine 
skrbi za nabavo opreme za delovanje gasilskih društev. Sofinanciranje vaško 
gasilskih domov in sofinanciranje gasilskih vozil pa je v pristojnosti občine; 

- Svet za vzgojo in preventivo predlaga občini nabavo prometnih znakov, odpravo 
črnik točk na cestnem omrežju in preventivne akcije za večjo varnost v prometu; 

- Naša občina bo podpisala pogodbo o zaščiti pred točo, za druge občine 
informacije nimamo; 

- Hitrostne ovire pri POŠ Pertoča so že postavljene; 
- Projektna dokumentacija za javno razsvetljavo v celotni občini bo letos izdelana. 

V naslednjih letih bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pridobiti sredstva 
ter pričeti z delom; 

- Postavka odvoz odpadkov z ekoloških otokov se znižuje zardi zmanjšanja 
frekvence odvozov. Z uvedbo rumene vreče je manj embalažnih odpadkov na 
ekoloških otokih; 

- To je samo naziv postavke, ki vsebuje druge vsebine, potrebno je vse prebrati, 
ne samo naslov; 

- Odgovor je že bil podan, svetnike in svetnice prosim, da poslušajo in ne 
postavljajo vprašanj, katerih odgovor je že bil podan; 

- Projektno dokumentacijo za kanalizacijo bomo v letu 2012 naročili za vsa štiri 
romska naselja; 

- Da se začne postopek za odkup, mora lastnik izraziti pripravljenost za prodajo. V 
primeru skakalnice ni prišlo do tega.  

- Društva pridobivajo sredstva iz občinskega proračuna na osnovi razpisa. 
Sofinanciranje prireditve je vključeno v pogodbo med občino in ŠKTD Mladost 
Pertoča.  

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 

S K L E P  št. 108 
 

Sprejme se Odlok o prora čunu Občine Rogašovci za leto 2012 v drugi 
obravnavi. 

 
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. 5 – Obravnava predloga cene socialno varstvene storitve – enkratne 
denarne pomo či za leto 2012  
 
V uvodu te točke je Marija Saje, tajnica občine povedala, da za nas te storitve opravlja CSD 
Murska Sobota. Predlog cene za leto 2012 je 21,26 EUR mesečno za storitve enkratnih  
denarnih pomoči in 5 EUR mesečno za Pogrebne storitve, kar je skupno 26,26 EUR 
mesečno. Predlagane cene so enake kot so bile v lanskem letu. 
 
Razprave ni bilo, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 109 
 
Potrdi se predlog cene socialno varstvene storitve – enkratne denarne pomo či 
za leto 2012, ki znaša za enkratne denarne socialne pomo či  21, 26 EUR in za 
pogrebne stroške socialno ogroženim ob čanom 5,00 EUR oziroma skupaj 26,26 
EUR na mesec. 
 
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. 6 – Obravnava predloga sklepa o dolo čitvi višine subvencioniranja cene 
storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 
 
V uvodu je župan povedal,  da gre tu za subvencioniranje cene storitve javne službe 
obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 
delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. V lanskem letu je občinski svet 
potrdil  delež subvencije v višini 45 %, v letošnjem letu se ta subvencija zmanjšuje na 40 %. 
 
Martin Ficko je vprašal, kaj to pomeni za končnega uporabnika. 
Župan je odgovoril, da predstavlja to minimalni znesek za posamezno gospodinjstvo. 

 
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 110  
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITEV OBDELAVE I N 

ODLAGANJA PREOSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
Občina Rogašovci bo ceno storitve javne službe obdelave  in odlaganja 
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. 
Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2012 znaša 40 %. 
Obseg subvencioniranja se bo postopno zniževal, in sicer po 5 % letno do 
popolne odprave subvencioniranja. 
 

 
Občina Rogašovci bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za 
tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo 
občina pokrila iz lastnih sredstev ob činskega prora čuna. 
 

 
Sredstva subvencije bo Ob čina Rogašovci nakazovala javnemu podjetju Center 
za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe 
obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe. 
 

 
Ta sklep pri čne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu R epublike 
Slovenije, uporablja pa se od 01. 01. 2012 naprej. 
 
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. 7 – Potrditev DIIP-a – Ureditev prostorov za medgen eracijsko druženje v 
prostorih gasilskega doma na Perto či 
 
Župan je v uvodu povedal, da pripravljamo vlogo za razpis iz ukrepa 322, kjer bomo 
kandidirali z dvema prijavama: »Trg Svetega Jurija« in »Prostori za medgeneracijsko 
druženje v gasilskem domu na Pertoči«.  DIIP za prvo vlogo je občinski svet že potrdil, za 
prostore na Pertoči pa je bil DIIP pripravljen pred kratkim, zato mora občinski svet sprejeti 
sklep o potrditvi investicijskega dokumenta. V nadaljevanju je župan opisal projekt oz. 
investicijo, ki pa bo obsegal ureditev prostorov v VGD, ureditev dovozne poti, ustrezno 
razsvetljavo ter parkirišče z otokom (zelenica).  Ureditev prostorov bo služila za  prireditve, ki 
se bodo odvijale na Pertoči. Skupni znesek investicije znaša 190.799,49 EUR od tega je 
delež občine 55.649,85 EUR.  
Naslednje leto lahko ponovno kandidiramo z vlogo, in sicer za prostore v gasilskem domu 
Serdica, saj  edino ta gasilski dom izpolnjuje razpisne pogoje.  
 
RAZPRAVA 
 
Martin Ficko  je mnenja, da je potrebno takšen projekt podpreti in ga prijaviti na razpis ter 
tako zagotoviti dodatna finančna sredstva, saj bi ta dela morala biti prej ali slej izvedena. 
 
Julijana Meckar  je pohvalila takšen pristop občine k tej zadevi, je pa mnenja, da bi vloge na 
razpis lažje pripravili, če bi se pripravil proračun občine za dve leti in s tem tudi predlogi za 
dve leti naprej, saj le tako lahko planiraš izdelava celotne dokumentacije za projekte. 
Predlaga, da bi se naj pregledala obstoječa dokumentacija, v kolikor je pomanjkljiva, se 
lahko pravočasno pristopi k pridobitvi manjkajoče dokumentacije.   
Tudi društva bi morala pristopiti k takšnemu načinu dela ter pravočasno pripraviti in 
posredovati svoje načrte oz. predloge dela,  predvsem apelira na Športno zvezo občine 
Rogašovci. 
 
Župan  je glede na predlog Julijane Meckar povedal, da se naj pripravijo predlogi vsaj do 
meseca oktobra in se posredujejo na občinsko upravo. 
 
Majda Bunderla  je vprašala ali je izgradnja centra na Pertoči namenjena samo vaščanom 
Pertoče in hkrati podala kritiko, da bi se občinskih prireditev, ki se odvijajo izven Pertoče 
lahko udeleževalo več občanov iz te vasi. 
 
Andreja Nemec  je  

- pohvalila pripravljen DIIP k temu pa je še pripomnila, da DIIP ne vsebuje 
informacije o pertoškem mozaiku ter informacije o prireditvah pertoških ter 
ostalih občinskih društev (navedene so samo prireditve TD Rogašovci), 

- vprašala je, če občina razmišlja o odkupu zemljišča, na katerem bo parkirišče, 
- podala je repliko na izjavo svetnice Majde Bunderla – izgradnja centra ni 

namenjena samo vaščanom vasi Pertoča, temveč tudi vsem obiskovalcem, ki jih 
je zaradi mozaika vedno več. Projekt je nujno potreben, primer izgradnja 
parkirišča, ki je potrebno zaradi pomanjkanja parkirnega prostora ob različnih 
prireditvah, nedeljskih mašah ipd., kajti parkiranje na platoju pred gasilskim 
domom je prepovedano. Glede obiskov prireditev: tudi prireditve na Pertoči so 
namenjene vsem, pa je iz ostalih (ne sosednjih vasi) tudi vedno zelo malo 
obiskovalcev. Žal so po občini oblikovani posamezni tako imenovani centri, 
glede katerih pa upa, da bo čas spremenil miselnost ljudi.  
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Po končani razpravi je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 111 
 

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program: 
Prostori za medgeneracijsko druženje v Gasilskem domu na Perto či, ki ga je 
izdelal ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova 11, 2000 Maribor, januar 2012. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA.  
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 8 – Obravnava predloga Komisije za priznanja in nagrade Ob čine 
Rogašovci za podelitev priznanj in nagrad Ob čine Rogašovci za leto 2011  
 
Martin Ficko, kot predsednik Komisije za priznanja in nagrade je povedal, da so na razpis 
prispeli trije predlogi:  

- predlog za občinsko priznanje za življenjsko delo v kulturi, ki ga je podala Nataša 
Gomboc, predsednica KPD Rogašovci. Predlagala je, da se priznanje podeli 
Moškemu oktetu KPD Rogašovci, 

- predlog za podelitev priznanja občine Rogašovci je podala Julijana Meckar in 
predlagala, da se priznanje podeli Krajevni organizaciji Rdečega križa Rogašovci 
in Pertoča 

- predlog za podelitev naziva častni občan je prav tako podala Julijana Meckar, in 
predlagala, da se naziv podeli Edvardu Bokanu, rojenemu v Svetem Juriju. 

Komisija je vse tri predloge obravnavala in sprejela, da se predloga za občinsko priznanje za 
življenjsko delo v kulturi in predlog za podelitev občinskega priznanja potrdita, predlog za 
častnega občana pa ni ustrezen in ga komisija ni potrdila. 
 
RAZPRAVA: 
 
Julijana Meckar  je občinskemu svetu podala še ustno utemeljitev svojih predlogov, v pisni 
obliki pa so ga člani občinskega sveta  prejeli z gradivom za sejo. Moti jo, da se komisija ni 
strinjala z njenim predlogom za podelitev naziva častni občan, saj je predlog v skladu z 
razpisom. Glede podelitve za priznanje občine bi lahko bila predlagana Ana Kišfalvi, ki je v 
Organizaciji Rdečega križa že od samega začetka in je pri sami organizaciji sodelovala vsa 
leta delovanja. Predlog se lahko poda naslednje leto. 
 
Marija Mekiš  kot predsednica KO RK Rogašovci se je zahvalila za podani predlog. Povedala 
je, da je želela pridobiti podatke o ustanovitvi te organizacije, vendar ji ni uspelo, drži pa, da 
je bil prvi predsednik organizacije RK v naši občini Viktor Recek. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal v sprejem naslednje sklepe: 
 

S K L E P  št. 112 
 

Nagrada Ob čine Rogašovci se podeli moškemu oktetu KPD Rogašovci.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA.  
Sklep JE bil sprejet. 
 

S K L E P  št. 113 
 
Priznanje Ob čine Rogašovci se podeli Krajevni organizaciji Rde čega križa 
Rogašovci in Krajevni organizaciji Rde čega križa Perto ča. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA.  
Sklep JE bil sprejet. 
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S K L E P  št. 114 
 
Naziv častni obč an za leto 2011 se ne podeli Edvardu Bokanu iz Murske  
Sobote. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega so se 
opredelili 3 člani, ki so  glasovali ZA.  
Sklep NI bil sprejet. 
 

S K L E P  št. 115 
 
Naziv častni obč an za leto 2011 se  podeli Edvardu Bokanu iz Murske S obote. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 9 
članov glasovalo ZA.  
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 9 - Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavo da Zdravstveni dom 
Murska Sobota 
 
Pod to točko ni bilo razprave, zato je župan predlagal v sprejem  
 

S K L E P  št. 116 
 

Občina Rogašovci daje soglasje k imenovanju Edith Žižek Sapač za direktorico 
JZ Zdravstveni dom Murska Sobota. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA.  
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 10 – Pobude in vprašanja 
 
Julijana Meckar  je predlagala, da se naj na spletni strani občine pod rubriko gradiva za sejo 
objavljajo samo tisti dokumenti oz. gradivo, o katerem se bo odločala na seji. Nepotrjeni 
zapisniki in druge priloge se naj ne objavljajo. 
 
Martin Ficko  je povedal, da bo skoraj mesec dni odsoten in ker je v teku organizacija akcije 
Očistimo Slovenijo, ki bo izvedena 24. 3. 2012, predlaga, da se namesto njega imenuje nov 
koordinator te akcije v naši občini. Predlagal je Andrejo Nemec v sodelovanju z KTD Sončnic 
Pertoča.  
Andreja Nemec se je strinjala, hkrati pa zaprosila za pomoč občinsko upravo in ostale 
soudeležence te akcije. 
 
Glede na predlagano, je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 117 
 

Za koordinatorja v vseslovenski akciji O čistimo Slovenije se imenuje Andreja 
Nemec. 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA.  
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 11 – Razno 
 
Andreja Nemec  je zastavila vprašanje o aktivnosti občine glede izrisa prehoda za 
pešce na regionalni cesti spodaj na Pertoči pri nekdanji trgovini. 
Župan je odgovoril, da bomo na pristojno službo poslali dopis. 
 
Andreja Nemec  pripomnila, da se pojavljajo pritožbe v zvezi s ceno uporabe šotorov 
(previsoka cena) in ali je šotor ustrezno urejen, kot je bilo dogovorjeno na eni izmed 
prejšnjih sej. 
 
Suzana Turha  je vprašala, na kakšni podlagi se odloča, kdo in v kateri dom za 
ostarele bodo nameščeni tisti, ki zaprosijo za domsko varstvo. 
Župan je povedal, da ima vsak sam to pravico. 
 
Martina Ficka  pa je zanimalo, kako napreduje zadeva o zaposlitvi občinskega 
inšpektorja, o kateri je župan govoril na zboru občanov.  
Župan je povedal, da je to sedaj samo še ideja in da je razmišljal o ustanovitvi 
inšpekcijske službe, ki bi jo ustanovile občine Rogašovci, Kuzma, Grad in Cankova. 
Razlog za to je v tem, da so občine nezadovoljne z delom inšpektorja in redarja, ki 
trenutno opravljata ta dela in naloge v sklopu skupnega organa MIR. 
 
Majda Bunderla  pa je vprašala, zakaj ulična razsvetljava v vasi Rogašovci gori vso 
noč? 
Župan je odgovoril, da zato, ker je ta ulična razsvetljava ob državni cesti in po 
zakonu je to obvezno. 
 
 
Seja je bila končana ob 19.30  uri. 
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič                             Edvard Mihalič 
 
 
Zapisnik je bil zaključ en s sklepom št. 117.  


