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Številka: 032-3/2010-13 
ZAPISNIK 

 
12. redne  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 30. 3. 2012, ob 18. 
uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b, ki jo je vodil župan občine, Edvard 
Mihalič. 
 
Prisotni:  

-     župan občine Edvard Mihalič 
- člani občinskega sveta: Jožef Bagar, Branko Novak, Martin Ficko, Suzana 

Turha, Julijana Meckar, Anton Buček, Stanko Baranja, Marija Mekiš, Majda 
Bunderla,  Karel Horvat, Andrej Kisilak Jožica Fükaš, Drago Kikec, Andreja 
Nemec 

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

Dragica Tomović in Nataša Hašaj saldakontist II, 
- članica nadzornega odbora Danijela Slekovec. 

Odsotni:      Simon Kranjec - član OS (opravičeno). 
 
 
Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih 14 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. 118 
 

Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine 

Rogašovci. 
4. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine 
Rogašovci. 

5. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 
2011. 

6. Obravnava predloga Odloka o po delitvi koncesije za opravljanje javne 
službe Pomoč družini na domu v Občini Rogašovci. 

7. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske 
regije 

8. Obravnava predloga Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za 
leto 2012. 

9. Obravnava predloga Letnega programa društev izven področja kulture, 
športa in turizma za leto 2012. 

10. Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva 2012. 
11. Obravnava predloga Letni program podjetništva za leto 2012. 
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12. Obravnava predloga Letnega programa turizma za leto 2012. 
13. Obravnava predloga Programa sofinanciranja športa v občini Rogašovci 

za leto 2012. 
14. Obravnava predlogov cestišč za obnovo za sofinanciranje po 21. členu 

ZFO. 
15. Pobude in vprašanja. 
16. Razno. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA. Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 3– Pregled in potrditev zapisnika11. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogašovci 
 
Na zapisnik 11. redne seje občinskega sveta ni bilo pripomb, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 119 
 
Potrdi se zapisnik11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet 
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Tč. 4 –Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci 
 
Pripravljavec odloka Projektivni biro Lazar d.o.o. oz. njegov predstavnik Andrej Lazar 
je v kratkem povzetku program opremljanja predstavil bistvene elemente tega odloka in 
povedal, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja, ki pa 
se pripravi na podlagi OPN ali OPPN. Z odlokom ga sprejme občinski svet. Na podlagi 
programa opremljanja se izvede odmera oz. izračun komunalnega prispevka. Osnutek 
programa opremljanja za Občino Rogašovci obravnava komunalno opremo vodovod in 
ceste, za naslednje število obračunskih območij: 1 obračunsko območje vodovoda (za 
naselja v katerih je urejeno javno vodovodno omrežje) in 1 obračunsko območje cest. 
 
Andreja Nemec kot predsednica Odbora za statut in pravna je povedala, da se Komisija za 
statutu in pravna vprašanja obravnavala pripravljen osnutek odloka ter podala nekaj pripomb, 
ki so razvidne iz zapisnika komisije.  
 
RAZPRAVA: 
 
Julijana Meckar je izpostavila predvsem predlog komisije o optimalnem razmerju v 12. členu 
odloka  (pri izračunu). Predlog komisije je bil namreč 0,5:0,5, po njenem mnenju pa bi bilo 
ugodnejše razmerja 0,7:0,3. V nadaljevanju je izpostavila še oprostitev plačila za tiste, ki 
imajo slab socialni položaj in bi bili nezmožni poravnati ta znesek oz. plačilo komunalnega 
prispevka v obrokih.  P redlagala je tudi, da bi  se naj v odlok vnesel rok za pritožbo oz. v 
nasprotnem primeru se naj črtajo vsi roki.  
Osnutek odloka bi po n jenem mnenju moral predhodno obravnavati tudi odbor za 
infrastrukturo in podati svoja mnenja in pripombe. 
 
Antona Bučeka pa je zanimalo, ali pridejo v poštev za plačilo kom. prispevka vsi objekti ali le 
stanovanjski, kaj bo v primeru, če se neko gospodinjstvo ne bo želelo priklopiti na skupinski 
vodovod. 
Župan je odgovoril, da  bo priključitev obvezna, saj je v vsakem vodnem dovoljenju določen 
rok, do kdaj se voda iz teh virov koristi, pozneje pa ko bo zgrajen skupni vodovod, pa ne bo 
več možno koristiti vode iz vodovodov, za katera so bila izdana vodna dovoljenja. 
 
Martin Ficko pa je vprašal, ali bodo tisti, ki se bodo pozneje priklopili na vodovod, nosili večje 
stroške od ostalih? 
Župan je povedal, da ne bi smeli biti višji, saj je bil vodovod sofinanciran iz evropskih skladov 
in da našla politika sloni k enotnem pristopu za vse zavezance.  
 
Andreja Kisilaka pa je zanimalo, kje je teh 170 gospodinjstev v Sotini in Serdici, ki so že 
priključena na vodovod, kakšen bo izračun oz prispevek za tiste objekte, kjer je del objekta 
stanovanjski in del npr. gostilna ali trgovina? 
Prvi del odgovora je podal župan in povedal, da gr e tu za romska gospodinjstva in za 
gospodinjstva ob trasi javnega vodovoda. 
Andrej Lazar je povedal da bo prispevek izračunan za pretežni del objekta (ali je več 
stanovanjskega ali ostalega). 
 
Po končani razpravi je župan predlagal, da se naj do naslednje obravnave vsebina odloka 
temeljito dodela in na podlagi ustreznih in sprejemljivih predlogov da v razpravo in sprejem 
za drugo obravnavo. Na glasovanje je bil dan 
 

S K L E P  št. 120 
 
Sprejme se O dlok o  programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci v prvi 
obravnavi. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
 
 
Tč. 5 –Obravnava zaključnega računa proračuna občine Rogašovci za leto 2011 
 
Uvod je podala Dragica Tomović, ki je povedala, da so bili prihodki realizirani v višini 91%, 
odhodki v višini 79,1 % veljavnega proračuna, da so znašala sredstva na računih na dan 31. 
12. 2011 509.772,19 EUR in bila razporejena za odhodke v sprejetem proračunu za leto 
2012. 
 
Nekaj uvodnih besed je podala tudi Julijana Meckar in povedala, da je že na seji odbora za 
proračun izpostavila nižjo realizacijo tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, predvsem 
na strani transfernih in investicijskih prihodkov ter povečanje tekočih transferjev. Občina ima 
nekaj privarčevanih sredstev, vendar se bo po njenem mnenju občina v prihodnje morala tudi 
zadolževati. Na odboru je bila ponovno izpostavljena cesta na Pertoči.  
 
V nadaljevanju je župan glede ceste na Pertoči povedal, da je bilo planirano 100 m obnove 
te ceste in toliko je bilo tudi plačano. Občina mora plačati toliko, kolikor bo izvajalec 
zaračunal in tu ne more biti nobenih odstopanj, saj mora biti zahtevek, ki ga občina pošlje na 
SVLR, enak situaciji izvajalca. 
 
Andrejo Nemec je zanimalo, kako je s parkiriščem pri pošti (ali je pošta poravnava svoj 
delež), kakšna je vloga LAS Goričko, ali CSD dostavlja poročila o delu in ali je možno 
odpisano računalniško opremo komu odstopiti.  
 
Župan je podal odgovore: pošta ni sofinancirala nič, sredstva, ki jih razpiše LAS Goričko je 
prejel eden naš občan, ki se je prijavil na razpis, CSD dostavlja poročila, odpisana oprema je 
bila uničena. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 

SKLEP št. 121 
 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2011. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA, 1 član je glasoval PROTI. 
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 6 –Obravnava predloga Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe Pomoč družini na domu v Občini Rogašovci 
 
Uvodne obrazložitve k osnutku odloka je podala Marija Saje, navedla je pravne podlage, 
predstavila pogoje za podelitev koncesije ter merila za izbor koncesionarja ter postopek 
podelitve koncesije.  
Pripravljen predlog odloka sta obravnavala tudi Odbor za družbene dejavnosti in Komisija za 
statut in pravna vprašanja, katerih člani pa niso imeli pripomb na vsebino in so predlagali 
občinskemu svetu, da sprejme odlok v prvi in drugi obravnavi.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 122 
 
Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč 
družini na domu v Občini Rogašovci v prvi obravnavi. 
 
in  

S K L E P  št. 123 
 

Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč 
družini na domu v Občini Rogašovci v drugi obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
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Tč. 7 – Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske 
regije 
 
Župan je v uvodu povedal, da je vsebin odloka pripravila RRA Mura. Razvojni svet Pomurske 
regije mora biti ustanovljen zaradi uveljavitve Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja in s tem preneha delovati dosedanji Svet regije in Regijski razvojni svet, v katerem je 
bilo vseh 27 županov. V RSPR bo tako po novem 31 članov, ki pa bo sestavljen iz 
predstavnikov občin, predstavnikov gospodarstva, predstavnikov nevladnih organizacij, 
predstavnikov območnih razvojnih partnerstev in predstavnika madžarske narodne 
skupnosti.  
 
Andreja Nemec je povedla, da je Komisija za statut in pravna vprašanja obravnavala ta odlok 
in predlaga občinskemu svetu naj sprejme odlok  in izvede tajno glasovanje.  
 
Julijana Meckar pa je izrazila kritiko nad samim postopkom, saj je po njenem mnenju pristop 
k tej zadevi popolnoma zgrešen. 
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje 
 
 

S K L E P  št. 124 
 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije v prvi 
obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
11članov glasovalo ZA, 2 člana sta glasovala PROTI. 
Sklep JE bil sprejet. 
 

S K L E P  št. 125 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije v d rugi 
obravnavi. 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 11 
članov glasovalo ZA, 2 člana sta glasovala PROTI. 
Sklep JE bil sprejet. 
 

S K L E P  št. 126 
 

Občinski svet soglaša, da se opravijo tajne volitve članov Razvojne sveta 
Pomurske regije na tej seji. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Župan je po končanem glasovanju imenoval tričlansko komisijo, ki bo izvedla tajno 
glasovanje: 

1. Edvard Mihalič, župan – predsednik 
2. Branko Novak, član OS – član 
3. Jožica Fükaš, članica OS – članica.  
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Članom OS so bile razdeljene glasovnice, v času 10 minut se je izvedlo tajno 
glasovanje.  
 
Po končanem tajnem glasovanju je Jožica Fükaš podala izid glasovanje: 
Oddanih je bilo 14 g lasovnic, od t ega je bilo 13 glasovnih ZA, 1 gl asovnica je bila 
PROTI. 
 
Sprejet je bil  

S K L E P  št. 127 
 

Glede na izid glasovanja ZA – 13, PROTI – 1 od 14 prisotnih članov občinskega 
sveta, je bila kandidatna lista za volitve članov Razvojnega sveta pomurske 
regije, potrjena. 
 
 
 
Točka 8 – Obravnava predloga Letnega programa kulture v Občini Rogašovci 
za leto 2012 
 
V uvodu je Nataša Hašaj povedala, da j e za sofinanciranje program kulture v letošnjem 
proračunu zagotovljenih 10.000 EUR, ki se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.  
 
Program je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in ni imel pripomb. 
 
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje: 
 

S K L E P  št. 128 
 
Potrdi se Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2012 v predlagani 
vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Točka 9 –Obravnava predloga Letnega programa društev izven področja 
kulture, športa in turizma za leto 2012 
 
V uvodu je Nataša Hašaj povedala, da je za sofinanciranje letnega program društev izven 
področja kulture, športa in turizma v letošnjem proračunu zagotovljenih 6.500 EUR, ki se 
bodo razdelila na podlagi predhodno izvedena javnega razpisa. 
 
Program je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in ni imel pripomb 
 
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje  
 

S K L E P  št. 129 
 
Potrdi se Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za 
leto 2012 v predlagani vsebini. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
 
Točka 10 –Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva za leto 2012 
 
V uvodu je Nataša Hašaj povedala, da je za državne pomoči v letošnjem letu namenjenih 
30.000 EUR za skupinske izjeme in 10.000 EUR za de minimis.  
 
Predlog programa je obravnaval Odbor za kmetijstvo in ni imel pripomb. 
 
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje: 
 

S K L E P  št. 130 
 
Potrdi se Letni program kmetijstva za leto 2012 v predlagani vsebini.  
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
 
Točka 11–Obravnava predloga Letnega programa podjetništva za leto 2012 
 
V uvodu je Nataša Hašaj povedala, da je za sofinanciranje letnega programa podjetništva 
namenjenih 10.000 EUR, ki se bodo r azdelila na podl agi predhodno izvedena javnega 
razpisa. 
 
Predlog programa je obravnaval Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospod. in 
turizem  in ni imel pripomb. 
 
Pod to točko ni bilo razprave, zato je župan predlagal v sprejem  
 

S K L E P  št. 131 
 

Potrdi se Letni program podjetništva za leto 2012 v predlagani vsebini.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 12–Obravnava predloga Letnega programa turizma za leto 2012 
 
Nataša Hašaj je v uvodu povedala, da je za sofinanciranje letnega programa turizma 
namenjenih 2.500 EUR, ki se bodo razdelila na podl agi predhodno izvedena javnega 
razpisa. 
 
Predlog programa je obravnaval Odbor za gospodarstvo,podjetništvo, drobno gospod. in 
turizem in ni imel pripomb. 
 
Pod to točko ni bilo razprave, zato je župan predlagal v sprejem  

 
S K L E P  št. 132 

 
Potrdi se Letni program turizma za leto 2012 v predlagani vsebini.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 13–Obravnava predloga Letnega programa športa v Občini Rogašovci za 
leto 2012 
 
Marija Saje je v uvodu povedla, da je bil predlog razdelitve sredstev za šport 
pripravljen v sodelovanju s Športno zvezo Občine Rogašovci. člani Odbora za 
družbene dejavnosti so na svoji seji  predlagali drugačno razporeditev sredstev po 
posameznih programih kot izhaja iz zapisnika ki je bil predložen občinskemu svetu za 
obravnavo in sprejem.  
 
V razpravi, ki je sledila so člani občinskega sveta ponovno predlagali spremembo 
obstoječega pravilnika, skrajšanje rokov v razpisu, novo sestavo komisije (vsaj en 
član iz področja športa). 
 
Župan je na koncu pozval vse pristojne, da se naj pristopi k pripravi novega 
pravilnika, da se ne bo vsako leto razpravljajo o isti temi in problematiki na področju 
športa. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal v sprejem  
 

S K L E P  št. 133 
 

Potrdi se Program  sofinanciranja športa v Občini Rogašovci za leto 2012 v 
predlagani vsebini.  
Pristopi pa se naj k pripravi novega oz. spremembi obstoječega Pravilnika o 
sofinanciranju športa v Občini. Rogašovci.  

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
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Točka 14–Obravnava predlogov cestišč za obnovo za sofinanciranje po 21. 
členu ZFO 
 
Župan je uvodoma pojasnil, da je v letošnjem načrtu porabe za ceste namenjenih približno 
123.000 EUR neto. Predlogi odbora obnove LC in JP, ki so bili podani tudi na zborih občanov 
v vaseh Ocinje, Večeslavci in Kramarovci so člani OS prejeli z gradivom za sejo. Višina 
sredstev za obnovo teh treh cest (približen izračun po lanskih cenah) je 23.000 EUR, 
21.376,00 EUR bi šlo za obnovo ceste do novega mosta v Serdici, od tega bi potem ostalo 
za obnovo cest v letošnjem letu cca 78.000 EUR. Letos je pač teh sredstev bolj malo na 
razpolago zaradi izgradnje novega mostu čez Ledavo v Serdici zaradi dotrajanosti le-tega 
(predvidena vrednost investicije je 75.000 EUR). V prihodnjem letu pa bi se potem obnovili 
preostali odseki cest, ki so še potrebni obnove.  Župan je ponovno opozoril Odbora za 
urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo naj v svoje predloge uvrsti ceste, 
ki so dejansko potrebne obnove: cesta proti Romom v Sotini, v Nuskovi ob mostu čez 
Ledavo pa vse do križišča, v Rogašovcih cesta mimo pokopališča, v Svetem Juriju cesta 
proti D. Slavečem, v Ropoči cesta skozi gozd, v Ocinju proti Gradu in v Fikšincih 
(Hundsberg).  
 
RAZPRAVA 
 
Majda Bunderla je povedala, da že kar dolgo ni bilo v predlogu za obnove nobene ceste v 
Fikšincih in predlaga, da se cesta  Fikšincih-Hundsberg upošteva kot prioriteta, saj je odsek 
na tej cesti najbolj potreben obnove. 
 
Martin Ficko pa je dodal, da sam pozna stanje cest v občini in da je na cestah v dolžinah 
1500 m oziroma več potrebni obnove le odseki v dolžini kakih 500 m ali še manj, zato se naj 
obnovijo le odseki ne pa celotne dolžine cest.  
Zanimalo pa ga je tudi, kako bo z cestami, ki bodo uničene zaradi izgradnje kanalizacije. 
 
Župan je odgovoril, da bo to rešeno s preplastitvijo cest, vendar  po končanih kanalizacijskih 
delih.  
 
Povzetek in zaključki razprave: pregledati ceste po vaseh, ki še niso bile obnovljene, izmeriti 
dolžine uničenih odsekov in jih vključiti v načrt obnove za naslednje leto. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 

S K L E P  št. 134 
 

Pregledani in odmerjeni bodo odseki cest,  ki so najbolj uničeni in v vaseh, ki v 
prejšnjih letih niso bili vključeni v obnovo oz. preplastitev. Le ti bodo vključeni 
v načrt obnove v vrednosti 78.000 EUR.  

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA, 1 član je glasoval PROTI. 
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Župan je še na koncu povedal, da so bodo v roku 10 dni popisali odseki na teh cestah, 
predlog pa bo v obliki dopisne seje posredovan članom občinskega sveta v potrditev.  
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Tč. 15 - Pobude in vprašanja 
 
Andreja Nemec 

- predlagala je, da se naj zamenjajo lesena vrata  na pokopališču v Ocinju; 
- kdaj se bodo uredili prometni znaki pri podružnični šoli na Pertoči; 
- ali se lahko v informatorju objavi dopis Ministrstva za kmetijstvo glede 

nevarnostih, ki se pojavljajo na različnih rastlinah? 
- glede pridobivanja uporabnega dovoljenja za gasilski dom na Pertoči so se 

pojavili finančni zapleti, zato predlaga, da se naj čim prej pristopi k pridobivanju 
uporabnih dovoljenj tudi za ostale gasilske domove v občini, 

- zakaj bo čistilna naprava v Svetem Juriju prej zgrajena kot na Pertoči. 

Odgovori: 
Župan  

- vaščani Ocinja so na zboru občanov predlagali zamenjavo vrat na pokopališču, 
zato bo to urejeno; 

- prometni znaki se bodo uredili; 

Nataša Hašaj glede te problematike je obvestilo objavljeno na oglasni deski občinske uprave 
prav tako je na občinski upravi na vpogled vsa razpoložljiva dokumentacija na to temo. 
 
Marija Saje  

-  da se trenutno ureja legalizacija tega objekta, za ostale gasilske domove pa se 
bo to urejalo sproti; 

- Glede izgradnje čistilnih naprav se je tako odločil izvajalec.  

 
Julijana Meckarje opozorila, da se na drevesih zelo širi bela omela in da bi bilo potrebno 
opozorilo za odstranitev tega zajedavca. 
 
Andrej Kisilak je vprašal, kako je glede prijave na razpis za prostore v VGD Serdica, ali niso 
sredstva prenizka, da bi lahko izvedli projekt, ki je bil načrtovan v teh prostih 
 
Župan je povedal, da se naj o tej zadevi odloči na zboru občanov. 
 
Karel Horvat je povedal, da s e mu zdi znesek za nadzor pri izgradnji kanalizacije,ceste in 
pločnikov, previsok. Na cesti Serdica – Ocinje se je pojavila razpoka, ki jo je potrebno 
sanirati. 
 
 
Tč. 16 – Razno 
 
Na predlog zbora občanov glede novega člana v vaškem odboru Sveti Jurij, predlaga 
župan, da občinski svet razreši dosedanjega člana in imenuje novega člana v ta 
odbor. 
 
Na glasovanje sta bila dana naslednja dva sklepa:  
 

S K L E P  št. 135 
 

Občinski svet Občine Rogašovci razreši člana vaškega odbora Sveti Jurij, 
Borisa Severja.  
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 

S K L E P  št. 136 
 

V vaški odbor Sveti Jurij se imenuje Anton Hüll.  
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 
14članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Pod točko razno je župan predlagal, da naj občinski svet sprejeme sklep, v katerem 
bodo vsa društva zavezana k izvedbi občnih zborov vsaj enkrat letno, če želijo   
prejeti denar iz proračuna občine Rogašovci.  
 
Julijana Meckar se s tem predlogom ni strinjala, saj ima vsako društvo svoj statut, ki 
jih zavezuje, da morajo vsaj enkrat letno izvesti občni zbor.  
 
Po krajši razpravi je župan predlaga v sprejem 
 

S K L E P  št. 137 
 

Vsa društva, ki želijo prejeti oziroma prejmejo denar iz proračuna občine 
Rogašovci, morajo najmanj enkrat letno opraviti občni zbor društva, nanj 
povabiti predstavnika občine Rogašovci ter po opravljenem občnem zboru na 
občinsko upravo občine Rogašovci poslati izvod zapisnika. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 9 
članov glasovalo ZA, 3 so glasovali PROTI. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Župan je povedal, da je Gasilska zveza občine poslala dopis, v katerem predlagajo 
nove cene prevoza vode. 
 
Martin Ficko je na kratko povzel vsebino dopisa, ki so jo člani OS prejeli pred samo 
sejo in povedal, da GZ občine predlaga povišanje prispevka občine glede na 
območje.  
V razpravi je Anton Buček predlagal, da bi naj tudi uporabniku zvišali prispevek, ne 
samo občini. S tem predlogom se je strinjala tudi Julijana Meckar in  predlagala, da 
se naj 30 centov zviša prispevek uporabnikom ter za toliko zniža prispevek občine. 
 
Predlog je bil sprejemljiv, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 138 
 

Občinski svet Občine Rogašovci potrdi naslednje  cene prevoza pitne vode: 
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1. Prispevek občine 
- za  I. območje (Ropoča, Pertoča, Večeslavci in Fikšinci)  znaša cena  1.20 

EUR  za 1m³  vode 
- za II. območje (Sveti Jurij, Rogašovci, Nuskova Kramarovci) znaša cena   

2.70 EUR za 1m³ vode 
- za III. za območje (Serdica, Sotina, Ocinje) znaša cena 3.20 EUR za 1 m³ 

vode 
2. Prispevek uporabnikov znaša cena 4.50 EUR za 1m³ vode. 
3. V kolikor pride do izpada v Večeslavcih in bo potreben prevoz iz 

Cankove, znaša cena dodatno 1.50 EUR za 1m³ vode, in sicer za vsa 
območja enotno. 

 
Cenik začne veljati s 1. 4. 2012. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta (ob 21.08 je sejo 
zapustil Horvat Karel), od tega je 12članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 
 
Stanko Baranja je izpostavil problematiko ukinjanja socialnih pomoči, regresiranja 
malic, zavarovanja ter drugih dodatkov ter vprašal, ali lahko občina tem, ki so ostali 
brez teh socialnih sredstev, pomaga. 
 
Marijo Bunderla pa je zanimalo, zakaj so na dan čistilne akcije šolski otroci iz 
Fikšinec čistili v drugih vaseh, ne pa v domači vasi, medtem, ko so šolarji iz Cankove 
čistili v Fikšincih.  
 
Seja je bila končana ob 21. 30.  
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič        Edvard Mihalič 
 
 
Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 138. 


