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Številka: 032-1/2014-12 
 

ZAPISNIK 
 
12. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 20. 10. 2016 ob 18.00 uri v 
prostorih Kulturne dvorane Občine Rogašovci,  ki jo 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 in Marija Mekiš. 

Odsotni: Martin Ficko. 
 
Ostali prisotni- vabljeni: 

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

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

 
 
DNEVNI RED: 

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

Občine Rogašovci. 
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2016. 
5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016. 
6. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci. 
7. Občinski program varnosti. 
8. Sklep o načinu zaračunavanja komunalnega prispevka za cestno 

infrastrukturo. 
9. Pobude in vprašanja.  
10. 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 14 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. 137 
 
Potrdi se dnevni red 12.  seje občinskega sveta. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 11. seje občinskega sveta občine 
Rogašovci 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil na glasovanje dan  
 

S K L E P  št. 138 
 
Potrdi se zapisnik 11. seje občinskega sveta. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Tč. 4 – Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 
 
V uvodu župan pove, da je bil rebalans pripravljen zaradi dveh pomembnih sprememb 
proračuna, in sicer izgradnja kanalizacije v romskem naselju Serdica in Sotina (razpis in 
prijava na evropska sredstva) ter  izdelava projektne dokumentacije za razširitev prostorov 
lekarne v zdravstveni postaji Rogašovci (idejna zasnova na vpogled).  
Dragica Tomović v nadaljevanju predstavi pravno podlago za pripravo predloga rebalansa 
proračuna ter pove, da se prihodki zmanjšujejo za 429.164,34 EUR, odhodki proračuna pa 
se zmanjšujejo za 429.179,45 EUR. Omeni, da se je občina prijavila na javni razpis MGRT in 
sicer za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 
2016 in 2017, kjer je bila uspešna in za kar ima odobrena sredstva v višini 600.000,00 EUR, 
od tega za projekt Kanalizacija v romskem naselju Serdica za leto 2016 300.000,00 EUR in 
za projekt Kanalizacija v romskem naselju Sotina za leto 2017 prav tako 300.000,00 EUR. 
Navede nekatere nove postavke, v predlogu so predvidena sredstva za nakup terminalov za 
reševalne postaje, za Prvi pomurski materinski dom, za sofinanciranje ureditve parkirišča 
pred gasilskim domom v Večeslavcih, za izdelavo projektne dokumentacije dozidave 
prostorov lekarne k zdravstveni postaji,…Predstavi tudi predlog letnega programa prodaje 
občinskega finančnega premoženja za leto 2016, katerega podlaga je v 80. č členu Zakona o 
javnih financah, vključuje pa investicijske kupone, ki jih je občina podedovala. 
 
Predsednica Odbora za proračun, finance in premoženje Julijana Meckar je povedala, da so 
člani odbora na svoji seji pregledali pripravljen predlog rebalansa proračuna in niso imeli 
pripomb oz. zadržkov, da se rebalans na današnji seji ne bi sprejel. 
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RAZPRAVA 
 
Andrej Kisilak 

- Zakaj se povečujejo sredstva na postavki za nakup malih čistilnih naprav? 

- Zakaj se povečujejo sredstva za plakatiranje? 

- Zakaj se zmanjšujejo sredstva za sejnine? 

- Zakaj se znižujejo sredstva za javna dela pri RA Sinergija in ZKTŠ M. Sobota? 

 
Župan, Dragica 

- Sredstva za nakup MČN se povečujejo zato, ker je bilo več prijav na razpis, kot 

pa je bilo predvidenih sredstev v proračunu.  

- Sredstva za plakatiranje se povečujejo zaradi dodatne oglasne table na Pertoči 

trg (v proračunu je bilo predvidenih 10 tabel, sedaj je 11 tabel). 

- Sredstva za namen javnih del pri RA Sinergiji in ZKTŠ M. Sobota se zmanjšujejo 

zato, ker se ti dve ustanovi v letošnjem letu nista prijavili na razpis javnih del, 

občina pa je v proračunu glede na prejšnja leta, za ta namen  imela predvidena 

sredstva. 

- Sredstva za sejnine se zmanjšujejo, ker v letošnje letu ni bilo toliko sejnin, kot pa 

je bilo predvidenih v proračunu in se zato ta sredstva prerazporedijo na 

postavke, kjer primanjkuje sredstev. 

Jožica Fükaš 
- Kdaj se bo odločalo o znižanju sejnin? Predlaga znižanje višine zneska za 

sejnine in povečanje števila sejnin. 

- Zakaj se za kar 11.000,00 EUR povečuje postavka Materialni stroški RE 

vzdrževanje oz. popravilo bagra? 

- Zakaj se povečuje področje porabe na postavki Dejavnost javnih vrtec za 

29.600,00 EUR? 

Župan, Dragica 
- Glede znižanja sejnin je občinski svet na od sej že razpravljal, pa tudi župan je 

na eni od sej predložil konkreten predlog za znižanje, vendar pa še ni prišlo tako 

daleč, da bi občinski svet o tem tudi odločal. 

- Pri postavki Materialnih stroškov RE je prišlo do večje okvare bagra in ker je bilo 

za ta namen premalo sredstev v proračunu, je bilo potrebno z rebalansom 

povišati sredstva na tej postavki. 

- OŠ Sv. Jurij je morala zaposliti dva spremljevalca gibalno oviranih otrok, saj sta 

v lanskem letu bila v vrtec vpisana dva takšna otroka. Ker je občina po zakonu 

dolžna financirati delovanje vrtcev, so bila že v proračunu za leto 2015 

zagotovljena sredstva za ta dva spremljevalca. Ker pa šola občini ni izstavila 

zahtevka, do realizacije ni prišlo. Zahtevek za financiranje za celo preteklo 

šolsko leto je občina prejela komaj v mesecu septembru letošnjega leta in zato 

je prišlo do povečanja sredstev na tej postavki. 
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Slavko Haužar 
- Zanima ga kje in kdaj bi naj občina pristopila k izgradnji Športno rekreacijskega 

centra? 

Župan 
Občinski svet je o idejni zasnovi že bil seznanjen, je pa bil ta predlog eden izmed projektov, 
ki so bili vključeni v Regijski projektni predlog za vključitev v RRP Pomurske regije 2014-
2020 in pa v  NRP občine in je predviden na šolskem igrišču v Sv. Juriju, območje atletske 
steze in igrišča z igrali. 
 
Po končani razpravi, v kateri ni bilo podanih sprememb oz. dopolnitev, je župan predlagal v 
sprejem naslednje sklepe: 
 

S K L E P št. 139 
 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2016 v predlagani vsebini v prvi obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

S K L E P št. 140 
 

Na današnji seji se opravi tudi druga obravnava. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

S K L E P št. 141 
 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2016 v predlagani vsebini v drugi obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

S K L E P št. 142 
 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Letni program prodaje občinskega 
finančnega premoženja za leto 2016. 
 
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. 5 – Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016 
 
Obrazložitev k tej točki je podala Dragica Tomović in povedala, da občina sredstva 
proračunske rezerve uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč 
med katere spadajo tudi zemeljski plazovi. Ker pa je območje občine vedno bolj plazovito, je 
potrebno te plazove sanirati, predvsem na lokalnih cestah in javnih poteh. V ta namen je 
župan predlagal, da se sredstva proračunske rezerve v višini 40.000,00 EUR namenijo za 
odpravo posledic, ki so jo povzročili plazovi na treh lokalnih cestah in eni javni poti.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

 
S K L E P št. 143 

 
Občinski svet Občine Rogašovci opravi obravnavo Odloka o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za leto 2016 po hitrem postopku tako, da se združita prva 
in druga obravnava predloga odloka na isti seji. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
in  

S K L E P št. 144 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za leto 2016. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
 

Tč. 6 –  Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci 

 
Dopolnjen in spremenjen Predlog odloka so člani občinskega sveta prejeli z gradivom za 
sejo, kratek uvod pa je podala Marija Saje in povedala, da so bili pri pripravi predloga za 
drugo obravnavo upoštevani predlogi, podani na prejšnji seji občinskega sveta.  
 
RAZPRAVA 
 
Julijana Meckar je predlagala: 

- da bi bilo smiselno  v 7. členu dodati  »in takse« 

- v 10. členu pa bi bilo potrebno črtati besedno zvezo »zgornjega odstavka« ker je 

samo en odstavek in zamenjati z besedno zvezo »tega člena« 

Drugih pripomb ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P št. 145 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o plakatiranju in oglaševanju v 
Občini Rogašovci v drugi obravnavi s predlaganima spremembama oz. 
dopolnitvama: 
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- v 7. členu se za besedno zvezo »oproščena stroškov« dodata besedi »in 

takse«, 

- v 10. členu se na koncu zadnjega stavka namesto besedne zveze »zgornjega 

odstavka« doda besedna zveza »tega člena«. 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

 
Tč. 7 – Občinski program varnosti 
 
Uvod in obrazložitve programa je podala Nataša Hašaj. Povedala je, da je občina program 
sprejela že leta 2009. Ker pa je v tem času prišlo do sprememb v zakonodaji in so bile 
pripravljene  tudi nove smernice, je bilo potrebno pripraviti nov Občinski program varnosti. 
Sestavni del programa so tudi določene priloge in dva pisna protokola ter Ocena 
ogroženosti, ki jo vsako leto pripravi PP G. Petrovci. Predlog je obravnaval tudi Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ga v predlagani vsebini tudi potrdil. 
 
Horvat Karel je v svoji izjavi povedal, da se na strinja z zapisanim  v Oceni ogroženosti in 
varnostnih tveganj pod točko Varnostno tveganje na področju zagotavljanja javnega reda in 
miru ter na področju javnih prireditev. Izpostavljeno je namreč kršenje javnega reda in miru 
na nogometnih tekmah v Serdici kot tudi v Svetem Juriju  oz. na tekmah med moštvoma NK 
Serdica in NK Goričanka, kar pa ne drži, saj že kar nekaj časa ni bilo nobenih kršitev oz. 
izgredov, ki bi predstavljale ogrožanje javnega reda in miru.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P št. 146 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Občinski program varnosti v 
predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 

Tč. 8 – Sklep o načinu zaračunavanja komunalnega prispevka za cestno 
infrastrukturo 

 
O tej zadevi so pod točko Razno razpravljali člani Odbora za proračun, finance in 
premoženje na svoji seji. Župan je tam prisotne seznanil in hkrati zaprosil za mnenje glede 
načina zaračunavanja komunalnega prispevka za cestno infrastrukturo. Člane odbora je 
zanimalo, kakšna je praksa pri drugih občinah, kakšna bi bila višina tega prispevka in kako 
ugotoviti, kdo je že plačal prispevek in kdo ne.  
Člani občinskega sveta so razpravo nadaljevali v podobni smeri, kot člani odbora za 
proračun. Župan je predlagal, da občina prispevek zaračuna tam, kjer gre za novogradnjo in 
kjer še ni nobenega cestnega priključka in je potrebno cesto zgraditi na novo. 
 
RAZPRAVA 
 
Julijana Meckar je bila mnenja, da je iz samega sklepa težko razbrati, komu bi se naj 
komunalni prispevek za ta namen zaračunaval. Meni, da ni pravično od občine, da zdaj 
začne zaračunavati komunalni prispevek tistim, ki na novo gradijo hiše in kjer se mora 
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zgraditi tudi cesta ter tako občane postavlja v neenakopraven položaj. Glede na to, da je 
novogradenj v občini na leto zelo malo, ni potrebe, da se sedaj ta sklep tudi potrdi. Njeno 
osebno mnenje je, da naj občinski svet v tem mandatu ne bi potrdil tega sklepa oz. naj bi se 
komunalni prispevek zaračunaval vsem, ki gradijo na novo, brez izjem. 
 
 
Župan je v nadaljevanju predlagal, da naj plačajo samo tisti, ki gradijo na novo in kjer cesta 
še ni zgrajena. 
To pomeni, da bodo tisti, ki so v preteklosti že plačevali za izgradnjo infrastrukture in kjer 
cesta že je ter bodo sedaj gradili na novo, oproščeni plačila tega prispevka. 
 
Andrej Kisilak je bil mnenja, da 2. točka tega sklepa ni ustrezna in predlagal, da se naj le-ta 
črta. Ostali člani OS niso imeli pripomb na ta predlog, zato je  župan dal na glasovanje 
naslednji sklep: 
 

S K L E P  št. 147 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Sklep o načinu zaračunavanja 
komunalnega prispevka za cestno infrastrukturo, v predlagani vsebini s 
predlagano spremembo. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 12 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 

 
Tč. 9 – Pobude in vprašanja 
 
 
Andrej Kisilak 

- glede na to, da je v teku izgradnja kanalizacije v romsko naselje Serdica, ga zanima, 

ali se bodo lahko na kanalizacijo priključila tudi ostala gospodinjstva? 

- Zakaj o morebitni novi lokaciji lekarne ni bil seznanjen  oz. ni razpravljal občinski svet. 

Meni, da postopek odločanja o tej problematiki ni bil pravilen. 

- Kako daleč je projekt izdelave in postavitve turističnih tabel? 

- Ali je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo projekta obnove Dajčevega 

mlina? 

 
Župan je povedal, 

- da se bodo tudi druga gospodinjstva lahko priključila na to kanalizacijo, vendar ne še 

sedaj (čez kakšnih 5 let), 

- glede lekarne je zdaj predlog drugačen, kot pa je bilo prvotno predvideno. Prostori 

lekarne so po zahtevanih standardih premajhni, zato bo potrebno v prihodnje 

pristopiti k širitvi prostorov (trenutno stanje je začasne narave). V proračunu za leto 

2017 bo potrebno načrtovati sredstva za izdelavo projekta za prizidek na zgornjo 

stran stavbe z ločenim vhodom, 

- projektna dokumentacija ne bo potrebna, ker bo mlin preurejen v muzej, za kar pa ni 

potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. 

Uroš Ficko je glede turističnih tabel povedal, da mora kot predsednik sklicati sejo odbora 
glede nadaljevanja in dokončanja tega projekta. 
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Tč. 10 – Razno 
 
Pod točko razno je župan seznanil člane OS z tekočimi zadevami: 

- lekarna bo začela kmalu obratovati, čaka se na soglasje komisije, 

- za izgradnjo novega župnišča so oz. bodo kmalu izdana vsa dovoljenja, tako da se 

bo rušitev v letošnjem letu končala, z izgradnjo pa se bo začelo v naslednjem letu. Na 

zemljišču pod župniščem se bo zgradilo igrišče z igrali za potrebe vrtca, 

- problematika okrog elaborata za ceno vode še vedno ni rešena oz. kot kaže trenutno 

niti ni rešljiva. Pred kratkim so bili župani vodovoda sistema B pozvani k pristojni 

ministrici v Ljubljano na posvet. Le ta je povedala, da morajo vse občine sprejeti 

enako ceno in to v najkrajšem možnem času V kolikor pa do tega ne bo prišlo, bodo 

občine morale vračati sredstva iz tega naslova, 

- izgradnja kanalizacije v romsko naselje Serdica je polnem teku, predvidena dela bodo 

tako do  pogodbenega roka izvedena, tako da bo občina lahko pravočasno oddala 

zahtevek, 

- pristopilo se je k izgradnji poti ob Ledavi do vrelca, trasa je bila odmerjena in 

zakoličena, kmalu se bodo začela tudi gradbena dela, 

- projekt obnove Dajčeva mlina je v mirovanju, ker ni ustreznega razpisa, iz katerega 

bil lahko črpali potrebna sredstva. Pred kratkim so bili v občini predstavniki Zavoda 

RS za varstvo narave, ki so bili nad mlinom zelo navdušeni in podali zanimive  

predloge, ki bi sam projekt še bolj poživili in naredili zanimivega. 

 

Seja je bila končana ob 20. uri. 
 
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič                   Edvard Mihalič 
 
 
 
Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 147. 


