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Številka: 032-3/2010-25 
 ZAPISNIK 

 
21. redne  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 23. 5 2013, ob 18. 
uri  v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo  je vodil župan občine, Edvard 
Mihalič. 
 
Prisotni :  
- župan občine Edvard Mihalič 
- člani občinskega sveta: Suzana Turha, Julijana Meckar, Anton Buček, Marija Mekiš, 

Jožica Fükaš, Karel Horvat, Andrej Kisilak, Drago Kikec (prišel ob 18.02),  Martin Ficko, 
Majda Bunderla, Jožef Bagar, Andreja Nemec, Stanko Baranja Branko, Novak (prišel ob 
18.03); 

- Marija Saje tajnica občine, poslovna sekretarka Simona Janič, Dragica Tomović, 
finančnik II. 

Ostali prisotni : Horvat Jasna – direktorica PIŠK M. Sobota, Aleksander Mencigar – ravnatelj 
OŠ Sv. Jurij, Miran Rantaša – računovodja SOVIZ. 
Odsotni : Simon Kranjec – član občinskega sveta. 
 
Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklep čnosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ( prisotnih 12 članov 
občinskega sveta).  
 
Tč. 2–Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 
Župan je predlagal, da se 5 . in 6.  točka dnevnega reda združita, ostale točke se ustrezno 
preštevilčijo. Drugih pripomb na dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil le ta potrjen in 
izglasovan s sklepom: 
 

S K L E P   št. 222 
 

Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep čnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Ob činskega sveta Ob čine 

Rogašovci. 
4. Financiranje Pokrajinske in študijske knjižnice –PIŠK v letu 2013. 
5. Poslovno poro čilo za leto 2012 in Premoženjska bilanca posrednega 

prora čunskega uporabnika OŠ Sveti Jurij na dan 31.12.2012 ter  Letni 
delovni na črt OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2012/2013. 

6. Premoženjska bilanca Ob čine Rogašovci na dan 31.12.2012. 
7. Odlok o  priklju čitvi obstoje čih objektov na vodovodno in kanalizacijsko 

omrežje na obmo čju ob čine Rogašovci. 
8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij. 
9. Pobude in vprašanja. 
10. Razno. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 članov 
glasovalo ZA . DNEVNI RED  JE BIL POTRJEN. 
 
 
Tč. 3– Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje O bčinskega sveta Ob čine 
Rogašovci 
 
Julijana Meckar je pripomnila, da se naj pri njeni pobudi pod točko 14. Razno zapiše: 
»Julijana Meckar pa je predlagala, da bi lahko v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v občini organizirali tečaj prve pomoči« Drugih pripomb na zapisnik 
20.  redne seje občinskega sveta ni bilo, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 223 
 
Potrdi se zapisnik 20. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogašovci v s 
predlagano dopolnitvijo v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 4 – Financiranje Pokrajinske in študijske knjižnice –PIŠ K v letu 2013  

 
Jasna Horvat, direktorica PIŠK M. Sobota je prisotnim predstavila izvajanje knjižnične 
dejavnosti. Izpostavila pa je problematiko financiranja,  saj jim nekatere občine ne plačujejo 
redno, zato se dogaja, da včasih nimajo sredstev niti za plače delavcem. Skupaj z Mestno 
občino M. Sobota so pripravili predlog delitve stroškov, v katerem so predvideni višji zneski, 
kot pa jih imajo občine v svojih proračunih. Tudi za občino Rogašovci je znesek nekoliko 
večji od predvidenega. Kljub predlogu, da bi občina zagotovila ta sredstva že v letošnjem 
letu, je župan predlagal, da bo občina sofinancirala knjižnično dejavnost v znesku, ki je bil 
sprejet s proračunom za l. 2013.  Bo pa ta predlog izhodišče za naslednje proračunsko leto. 
 
Razprave ni bilo,  sprejet je bil 
 

S K L E P  št. 224 
 

Sofinanciranje izvajanja dejavnosti PIŠK M. Sobota za letošnje leto ostane v 
višini  sprejetega prora čuna ob čine za leto 2013.  
Pripravljen predlog za povišanje deleža sofinanciranje pa bo izhodiš če za 
naslednje prora čunsko leto 2014 . 
 
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 – Poslovno poro čilo za leto 2012 in Premoženjska bilanca posrednega 
prora čunskega uporabnika OŠ Sveti Jurij na dan 31.12.2012 ter  Letni delovni 
načrt OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2012/2013  
 
Poslovno poročilo je predstavil ravnatelj šole. Povedal je, da je šola v lanskem letu poslovala 
uspešno. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 je znašal 11.407,50 EUR 
in se bo namenil za investicije.  
S finančne strani je poročilo podal še računovodja SOVIZ Miran Rantaša ter povedal, da je 
šola poslovala učinkovito in gospodarno ter da je občina kot ustanoviteljica zavoda skozi celo 
leto svoje obveznosti poravnavala pravočasno in v celoti.  
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poro čilom Osnovne šole Sveti Jurij za leto 
2012 in z letnim delovnim na črtom za šolsko leto 2012/2013.  
 
 
Tč. 6 - Premoženjska bilanca Ob čine Rogašovci na dan 31.12.2012 
 
Gradivo za to točko so člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo, nekaj dodatnih 
obrazložitev pa je na sami seji podala še finančnica Dragica Tomović. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet se je seznanil s premoženjsko bilanco ob čine Rogašovci za leto 
2012. 
 
 
Tč. 7 – Odlok o  priklju čitvi obstoje čih objektov na vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje na obmo čju ob čine Rogašovci  
 
V uvodu te točke je župan podal kratko obrazložitev glede izračuna prispevka priključitve 
obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje: 
- za vodovod – izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja 1. faza je bil prispevek 

občine Rogašovci po prijavi na razpis 278.182,00 EUR. Na to omrežje je možno priključiti 
340 gospodinjstev.  Pravična razdelitev je: 278.182,00 : 330 = 818,18 EUR; 

- za kanalizacijo – izgradnja kanalizacije 1. faza je bil prispevek občine Rogašovci po 
prijavi na razpis 276.863,00 EUR. Na kanalizacijsko omrežje je možno priključiti 215 
gospodinjstev. Od tega 70 na čistilno napravo Pertoča in 145 na čistilno napravo Sv. 
Jurij. Pravična razdelitev je 276.863,00 : 215 = 1.287,73 EUR. 

RAZPRAVA 
 
Julijana Meckar  
bila bi potrebna ustrezna obrazložitev, zajeti so samo stanovanjski objekti, koliko 
bodo plačali gospodarski objekti (ki služijo za poslovne namene), namesto odloka bi 
se ta dokument imenoval sklep ali merila, glede na to, da smo odlok že sprejeli.  
 
Andreja Kisilaka  pa je zanimalo, koliko bodo plačali tisti, ki imajo poslovni in stanovanjski 
objekt skupaj.  
V nadaljevanju razprave so prisotni bili mnenja, da je potrebno vključiti  tudi gospodarske 
objekte, v katerih se ta dejavnost že izvaja in pa preimenovati odlok v sklep. 
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Drugih pripomb ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 225 
 

Sprejme se predlagani dokument z naslednjimi spremembami in dopolnitvami: 
 

1. naziv akta se spremeni tako, da se beseda »Odlok« zamenja z besedo 
»Sklep« 

2. v  1. členu se za besedno zvezo »stanovanjske objekte« doda  besedilo 
»in stanovanjske objekte v katerih se že izvaja gospodarska dejavnost«. 
Smiselno temu se prilagodi tudi 2. člen sklepa. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Točka 8 – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij  
 
Mandat članom Sveta zavoda traja štiri leta, tako da v letošnje letu ta mandat poteče in je 
potrebno imenovati nove člane. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
obravnavala prispele predloge. Občinskemu svet se tako predlaga, da se potrdijo predlagani 
kandidati v Svet zavoda OŠ Sveti Jurij. 
Julijana Meckar je predlagala, da se naj v bodoče h gradivu priložijo obrazložitve,  izjave in 
zapisnik o delu pristojne komisije zaradi lažjega dela in odločanja.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 226 
 

V svet zavoda Osnovne šole Sveti Jurij se imenujejo naslednji kandidati: 
 

1. Marjeta Bertalani č Domiter, Perto ča 106 
2. Stanko Baranja, Serdica 114 
3. Nataša Hašaj, Sveti Jurij 12 c.  

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta (dva člana OS sta 
bila odsotna), od tega je 12 članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 9  - Pobude in vprašanja 
 
Martin Ficko  ponovno opozarja 
- na ukinitev ekoloških otokov, saj je situacija le teh iz dneva v dan slabša, 
- k priključitvi vseh gospodinjstev za odvoz odpadkov oz. nakup črnega zabojnika, 
- kdaj se bodo gospodinjstva začela priključevati na kanalizacijsko omrežje. 

Župan je povedal, da ekoloških otokov še vsaj eno leto ne smemo ukiniti. Da pa bi začasno 
rešili to problematiko v Rogašovcih, bi morali določiti drugo lokacijo za ekološki otok. 
Priključevanje na kanalizacijsko omrežje se bo začelo po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 
 
Julijana Meckar  je predlagala, da se čim prej pristopi k pripravi ustreznega odloka oz. 
občinski svet določi datum za sprejem ustreznega odloka o obvezni vključenosti vseh 
gospodinjstev v odvoz odpadkov. 
Župan je dodal, da se mora odlok pripraviti do naslednje seje občinskega sveta. 
 
Župan je podal obrazložitev glede višjih zneskov na zadnjih položnicah za odvoz odpadkov, 
in sicer so zneski višji zato, ker je izvajalec javne službe zaračunal 2 odvoza, ki sta bila 
opravljena v roku 8 tednov.  
 
 
Majdo Bunderla  pa je zanimalo, ali se rešuje zadeva glede ceste k mejnemu prehodu v 
Fikšincih? 
Župan je že urgiral na DRSC,  vendar se direktor Gregor Ficko še ni odzval. 
 
 
 
Tč. 10 – Razno 
 
Člani občinskega sveta so razpravljali o problematiki glede izgradnje župnišča in razrešitve 
tukajšnjega župnika. 
 
 
Seja je bila končana ob 20.00  
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič        Edvard Mihalič 
 
Zapisnik je bil zaklju čen s sklepom št. 226.  


