
 1 

Številka: 032-3/2010-17 
ZAPISNIK 

 
16. redne  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 16. 11 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:, Branko Novak (prišel ob 18.04), Suzana Turha, Julijana Meckar, 

Anton Buček, Stanko Baranja, Marija Mekiš, Simon Kranjec (prišel ob 18.11), Jožica 
Fükaš, Karel Horvat, Andrej Kisilak (prišel ob 18.33), Drago Kikec,  Martin Ficko  

- tajnica občine Marija Saje, poslovna sekretarka Simona Janič, Dragica Tomović 
finančnica, Nataša Hašaj samost. strok. del., Andreja Štesl svetovalka. 

Odsotni:   - Majda Bunderla, Jožef Bagar, Andreja Nemec člani OS (opravičeno). 
 
 
Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklep čnosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih 9 članov 
občinskega sveta).  
 
Tč. 2–Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil le ta potrjen in izglasovan s sklepom: 
 

S K L E P   št. 170 
 

Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep čnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Ob činskega sveta Ob čine 

Rogašovci. 
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne  seje Občinskega sveta Ob čine 

Rogašovci. 
5. Odlok o ob činskem prostorskem na črtu Ob čine Rogašovci - OPN 
6. Rebalans  prora čuna Občine Rogašovci za leto 2012. 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustan ovitvi organa skupne 

občinske uprave  »Medob činska inšpekcija in redarstvo«. 
8. Podaja soglasja in mnenja k predlogu za imenovan je direktorja 

Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. 
9. Pobude in vprašanja. 
10. Razno. 

 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 9 članov  občinskega sveta, od tega je 9 članov 
glasovalo ZA . DNEVNI RED   JE BIL POTRJEN. 
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Tč. 3– Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Ob čine 
Rogašovci 
 
Pripomb na zapisnik 15.  redne seje občinskega sveta ni bilo, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 171 
 
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 9 članov  občinskega sveta, od tega je 9 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
 
 
Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne sej e Občinskega sveta Ob čine 
Rogašovci 
 
Pripomb na zapisnik 1. izredne seje ni bilo, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 172 
 
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 9 članov  občinskega sveta, od tega je 9 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
 
Tč. 5 – Odlok o ob činskem prostorskem na črtu Ob čine Rogašovci - OPN 
 
Alenka Šumak, predstavnica pripravljavca OPN (ZEU) je v obrazložitvah povzela postopek 
priprave in sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, sestavne dele (tekstualni in grafični 
del ter priloge) in  vsebino (strateški in izvedbeni del) odloka. 
Predlog odloka sta obravnavala  Odbor za urbanizem ter Komisija za statut in pravna 
vprašanja. Člani obeh delovnih teles so med razpravo podali kar nekaj vprašanj.  
Razprava in vprašanja so razvidni iz zapisnikov odbora in komisije, predsednica KSPV 
Julijana Meckar pa je zaprosila Alenko Šumak, da poda odgovore na zastavljena vprašanja.  
Sledila je splošna razprava. Župan je na koncu pripomnil, da je bilo predlogov in pripomb  za 
spremembe OPN  kar precej ter da sta tako občina kot pripravljavec naredila vse, kar se je 
dalo v tej smeri. Dodal je še, da je sprejetje OPN nujno, saj so od tega odvisni nadaljnji 
projekti občine. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 173 
 

Sprejme se Odlok o ob činskem prostorskem na črtu Ob čine Rogašovci – OPN v 
prvi obravnavi.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 6 – Rebalans prora čuna Občine Rogašovci za leto 2012 
 
V uvodu te točke je župan povedal razloge za sprejetje rebalansa, ki pa so: 
- Znižanje povprečnine -  v 1. polletju je le-ta znašala 554,5 EUR, v 2. polletju pa je bila 

znižana na  543,00 EUR, kar je za 2% oz. 40.00 EUR manj) 
- Prihodki se nam zmanjšujejo za 20%  to je 938.931,17 EUR: 

473.999,17 EUR realizacija po 30.9.2012 se prenaša v leto 2013 
164.952,00 EUR prenos investicije  »Trg Sv. Jurija«  v leto 2013 
  57.506,00 EUR vodovod sistem B 
  30.000,00 EUR komunalni prisp.- odgovorna občina 
  30.000,00 EUR vodarina – odgovorna občina 
  30.000,00 EUR donacija 
 

Dragica Tomovič, ki je pripravila rebalans v predlagani obliki, je poleg že povedanega 
dodala, da se povečujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter 
da so na novo vključeni stroški za izgradnjo centra za ločeno zbiranje odpadkov v Serdici ter 
povečanje stroškov obnove vrelca v Nuskovi zaradi dotrajanosti. Sprememba je tudi v načrtu 
razvojnih programov Občine Rogašovci 2012-2015, in sicer pri Izgradnji kanalizacije v občini 
Rogašovci 1. faza – spremeni se dinamika sofinanciranja s strani MGRT po posameznih 
proračunskih letih. 

 
 
RAZPRAVA 
 
Julijana Meckar , kot predsednica Odbora za proračun in finance je povedala, da so člani 
odbora obravnavali predlog rebalansa, med samo razpravo so izpostavili nekaj vprašanj, 
sicer pa ni bilo nobenih formalnih zadržkov za sprejem na občinskem svetu. Posebej je bilo 
izpostavljeno vprašanje glede povečanja postavke za domsko oskrbo – zakaj je tolikšno 
povečanje? In ali se kdo od varovancev, za katerega občina plačuje oskrbnino,  odpove 
varstvenemu dodatku oz. ali se je že kdo odpovedal temu?  
Župan je povedal, da do varstvenega dodatka niso upravičenci domski oskrbovanci. Ker ti 
oskrbovanci, za katere občina plačuje bivanje v domovih običajno niso edini lastniki  
premoženja, občina v tem primeru dobi le tisti delež, ki je v lasti oskrbovanca, v kolikor 
zadeva ni rešena drugače.  
 
 
Karel Horvat je izrazil željo, da bi se ugodilo prošnjam NK Serdica in NK Goričanka za 
dodatna sredstva, ki bi jih kluba namenila za investicije. po pregledu predloga rebalansa 
namreč ni zasledil, da bi ti dve prošnji bili upoštevani. Predlagal je, da bi se naj vsakemu 
klubu dalo 1.000,00 EUR.  
 
Župan je bil mnenja, da se ugodi prošnjam obeh klubov. Ker pa se mora večina članov 
občinskega sveta o tem odločiti, je predlagal v sprejem  
 

S K L E P  št. 174 
 

Člani ob činskega sveta se strinjajo, da se dodelijo dodatna sredstva NK 
Gori čanka in NK Serdica, vsakemu v višini 1.000 EUR. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Ker drugih pripomb na predlog rebalansa ni bilo, je župan predlagal, da se na današnji seji 
odlok sprejme v prvi in drugi obravnavi. 
 
Člani OS so se strinjali, zato je župan dal na glasovanje naslednja dva sklepa: 
 

S K L E P  št. 175 
 

Sprejme se Rebalans prora čuna Občine Rogašovci za leto 2012 v prvi 
obravnavi  s predlagano spremembo, in sicer da se N K Serdica in NK 
Gori čanka za investicije in investicijsko vzdrževanje šp ortnih objektov,  
namenijo sredstva v višini 2.000 EUR (vsakemu 1.000  EUR). Sredstva se 
vzamejo iz prora čunske postavke 4016015 Digitalizacija prostorskih n ačrtov.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
in  
 

S K L E P  št. 176 
 

Sprejme se Rebalans prora čuna Občine Rogašovci za leto 2012 v drugi 
obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
 
Tč. 7 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o us tanovitvi organa 
skupne ob činske uprave »Medob činska inšpekcija in redarstvo«  
 
Podrobnejše obrazložitve k predlaganim spremembam in dopolnitvam predmetnega odloka 
je podala Nataša Hašaj, sam. strok. delavka ter poudarila, da je namen predlaganih 
sprememb in dopolnitev odloka, ki ureja organ skupne občinske uprave MIR, prenesti 
vodenje organa na uradnika na položaju, kot vodjo skupne uprave.  
 
Spremembe in dopolnitve je obravnavala tudi Komisija za statut in vprašanja. Predsednica 
Julijana Meckar je povedla, da so člani komisije predlagali proučitev 2. odstavka 6. člena, ki 
govori o objavi odloka v uradnih glasilih oz. Uradnem listu RS. 
Po krajši razpravi, so člani OS soglašali s predlagano spremembo, zato je župan dal na 
glasovanje  
 

S K L E P  št. 177 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi organa 
skupne ob činske uprave »Medob činska inšpekcija in redarstvo« v prvi 
obravnavi s predlagano spremembo: 
 
v drugem odstavku 6. člena tako da glasi: »Ta odlok se objavi v Uradnem l istu 
RS in začne veljati petnajsti dan po objavi. Župani ob čin ustanoviteljic, ki ne 
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objavljajo v Uradnem listu RS, objavijo ta odlok v svojih uradnih glasilih.  
Odlok se objavi, ko ga potrdi ob činski svet, ki je o odloku odlo čal zadnji.« 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
in  

S K L E P  št. 178 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi organa 
skupne ob činske uprave »Medob činska inšpekcija in redarstvo« v drugi 
obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 1 
2članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Točka 8 – Podaja soglasja in mnenja k predlogu za imenovanje direktorja 
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
 
Predlog in vso razpoložljivo dokumentacijo glede podaje soglasja in mnenja k predlogu za 
imenovanje direktorja PIŠK je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
Predsednik komisije Martin Ficko je povedal, da po proučitvi celotne dokumentacije ni 
nobenih zadržkov glede predlagane kandidatke za opravljanje te funkcije.  
Občinskemu svetu se tako predlaga, da poda ustrezno soglasje in mnenje k imenovanju 
Jasne Horvat za direktorico PIŠK. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 179 
 

1. Občinski svet Ob čine Rogašovci daje naslednje mnenje k predlogu za 
imenovanje direktorja Pokrajinske in študijske knji žnice Murska Sobota :  
 
Kot izhaja iz življenjepisa kandidatke Jasne Horvat , je od leta 1993, zaposlena v 
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota te r pozna delovni proces 
knjižnice in ima tudi izkušnje pri vodenju te organ izacije, kot namestnik 
direktorja. Glede na visoko podporo Sveta Pokrajins ke in študijske knjižnice 
Murska Sobota, je Ob činski svet Ob čine Rogašovci mnenja, da bo kandidatka 
lahko uspešno opravljala delo direktorice Pokrajins ke in študijske knjižnice 
Murska Sobota.  
 
2. Občinski svet Ob čine Rogašovci daje soglasje k imenovanju za direkto rico 
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, k andidatki Jasni Horvat, 
Markišavci 5, 9000 Murska Sobota. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Točka 9 – Pobude in vprašanja 
 
Martin Ficko 
Zanimalo ga je 
- kdaj bo občinska uprava začela poslovati v novih občinskih prostorih; 
- kako je z investicijo vodovod? 
- ali bodo s pričetkom obratovanja Centra za ločeno zbiranje odpadkov v Serdici ukinjeni 

ekološki otoki? 

Župan je odgovoril: 
- da je potrebno počakati na tehnični pregled, ki bo 27. 11. 2012., 
- finančna sredstva za Pomurski vodovod so predvidena v državnem proračunu za leto 2013, 
- zanekrat bodo ekološki otoki še ostali. 
 
 
Buček Anton 
 
Ponovno opozarja na odvoz odpadkov iz gospodinjstev, še vedno nimajo vsi zabojnikov in 
smeti odvažajo v kontejnerje na pokopališčih.  
 
Župan je povedal, da lahko to  problematiko rešimo s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja 
obveznih GJS, zbiranja komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju 
Občine Rogašovci. 
 
Tč. 10 – Razno 
 
Župan je podal pobudo za ustanovitev Medobčinske inšpekcije in redarstva, v kateri bi bile 
občine Rogašovci, Kuzma, Grad, Cankova in Tišina. Da pa bi lahko pobuda prišla v 
realizacijo je župan predlagal , da se sprejme  
 

S K L E P  št. 180 
 
Občinski svet Ob čine Rogašovci podpira pobudo za ustanovitev Medob činske 
inšpekcije in redarstva ob čin Rogašovci, Kuzma, Grad, Cankova in Tišina. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 

 

Seja je bila končana ob 20.30.  
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič        Edvard Mihalič 
 
 
 
 
Zapisnik je bil zaklju čen s sklepom št. 180.  


