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Številka: 032-1/2014-7 
 

ZAPISNIK 
 
6. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 22. 5. 2015 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, Martin Ficko, Julijana Meckar, 

Anton Buček, Agata Recek,  Marjan Gider,  Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton 

Perša, Slavko Haužar, Karel Horvat, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon Kranjec. 

Ostali prisotni- vabljeni: 

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

finančnik II, Nataša Hašaj, sam. strok. sodel. 

- predstavnika JP Komunala Tadej Ružič in Edita Horvat 

Odsotni: Marija Mekiš, članica OS 
 

 
 
DNEVNI RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

Rogašovci. 
4. Spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Rogašovci. 
5. Spremembe in dopolnitve Odloka o oskrbi s pitno v Občini 

Rogašovci. 
6. Obravnava elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo. 
7. Zaključni račun Občine Rogašovci za leto 2014 
8. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 
2015. 

9. Predlog letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2015. 
10. Predlog letnega programa društev izven področja kulture, športa in 

turizma za leto 2015. 
11. Predlog letnega programa športa v Občini Rogašovci za leto 2015. 
12. Predlog letnega programa turizma za leto 2015. 
13. Predlog letnega programa podjetništva za leto 2015. 
14. Imenovanje odborov vaških skupnosti – VS Ocinje. 
15. Imenovanje Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci. 
16. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri JVIZ OŠ Sveti Jurij za 

šolsko leto 2015/2016 
17. Pobude in vprašanja.  
18. 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 
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil potrjen s sklepom 

 

S K L E P   št. 57 
 
Sprejme se dnevni red 6.  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 5. seje občinskega sveta občine 
Rogašovci 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, Jožica Fükaš je opomnila, da v zapisniku med prisotnimi na 5. 
seji OS manjka in da njena izjava ni zapisana v vsebini, kot je bila povedana oz. predložena 
v pisni obliki. 
Na glasovanje je bil dan  
 

S K L E P  št. 58 
 
Potrdi se zapisnik 5. 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 – Spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih služba v Občini 
Rogašovci 
 
Marija Saje je predstavila razlog oz. potrebo po spremembi predmetnega odloka. 
Sprememba je formalne narave, saj gospodarsko javno službo dejansko še vedno opravlja 
režijski obrat občine Rogašovci, ne pa javno podjetje Pomurski vodovod sistema B, ki pa je 
že ustanovljeno, dejansko pa še ne opravlja GJS oskrbe s pitno vodo. 
 
Andrej Kisilak je zastavil vprašanje glede zaračunavanja porabe vode. Kaj bo z vodo, ki se 
že uporablja v romskem naselju Serdica? Ali se bo zaračunavalo po sprejeti ceni, cenejši 
ceni ali po dogovorjeni ceni. Ker pa se voda uporablja že več kot eno leto, bodo zneski za 
nazaj precej visoki in se bo spet problem z neplačniki. 
Odgovor Marije Saje: cena bo za vse enaka, za nazaj ne bo obračunana. 
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Ker drugih vprašanj pod to točko ni bilo, je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 59 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci v predlagani 
vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Tč. 5 – Spremembe in dopolnitve Odloka o oskrbi s pitno v Občini Rogašovci 
 
Tudi pri tej točki je razloge oz. potrebo za spremembo odloka predstavila Marija Saje. Tudi 
pri tem odloku gre le za formalne spremembe – izvajanje gospodarske javne službe se  do 
prenosa sredstev v upravljanje in dejanskega izvajanja oskrbe s pitno vodo preko JP 
Pomurski vodovod sistema, nalaga režijskemu obratu občine Rogašovci. 
 
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednje sklepe: 
 

S K L E P  št. 60 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci v predlagani vsebini. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
  
Tč. 6 – Obravnava elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo 
 
Pojasnila in obrazložitve k tej točki sta podala Tadej Ružič in Edita Horvat iz JP Komunala M. 
Sobota.  
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih služb varstva 
okolja ( Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012 ), ki je v veljavi od 1. januarja 2013, določa 
natančna merila za oblikovanje cen in v celoti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora 
cen na lokalno skupnost. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
občinskih gospodarskih služb varstva okolja izvajalec javne službe enkrat letno pripravi 
elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. Izvajalec gospodarske javne službe mora elaborat vsako leto 
posredovati pristojnemu ministrstvu, kar bo omogočilo primerjalno analiziranje vseh 
predpisanih podatkov z namenom  zagotavljanja enotnega sistema vrednotenja stroškov in 
oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je eden 
izmed glavnih ciljev uredbe. Ta v svojem 30. členu občinam nalaga, da morajo uskladiti svoje 
predpise in sprejeti cene skladno z njo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te 
uredbe. Občina Rogašovci do sedaj še ni ime oblikovane cene storitev oskrbe s pitno vodo 
na podlagi elaborata, zato je JP Komunala izdelalo ta elaborat za obravnavo in sprejem.  
Cena storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Rogašovci je bila 
izdelana na podlagi podatkov na primerljivih območjih in na podlagi predračunske in 
obračunske količine opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za obračunsko 
obdobje, v tem primeru, za leto 2013  
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Cena storitve izvajanja JS oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine.  
Omrežnino predstavljajo letni stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki 
so javna infrastruktura, stroški zavarovanja in škode, ki je povezana z gradnjo, obnovo in 
vzdrževanjem infrastrukture javne službe. Navedeni stroški se razdelijo glede na število in 
velikost vodomera in s tem obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši 
oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. priključka. Omrežnina se uporabniku 
zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. 
priključka in je zato vsak mesec enaka.  
Prihodki iz omrežnine se nakažejo v občinski proračun in se namensko porabijo za obnovo 
vodovodne infrastrukture. 
Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in je posledica stroškov 
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. Vključuje stroške materiala in storitev, stroške 
dela, ter druge neposredne in posredne stroške. Vodarina je odvisna od količine porabljene 
vode, ki se izmeri z vodomeri.  

Po izračunih bi gospodinjstvo s povprečno porabo vode 9 m
3 

na mesec plačalo 20,923 
EUR + DDV (omrežnina 8,278 EUR/priključek in vodarina 12,645 EUR za 9 m

3 

porabljene vode po oceni 1,405 EUR/m
3
) 

V kolikor bo med letom prihajalo do razlike v ceni (10 % odstopanje v plus oz. minus), bo 
potrebno izdelati nov elaborat in potrditi nove cene. 
 
Subvencioniranje vodarine ni dovoljeno, ker bi potem morali subvencionirati tudi tista 
gospodinjstva, ki na skupni vodovod niso priključena. Poleg tega pa bi bil s 
subvencioniranjem tudi občinski prihodek veliko manjši. Lahko pa se subvencionira 
omrežnina, kar je v nadaljevanju predlagal župan.  
 
RAZPRAVA: 
 
Andrej Kisilak 
Kakšne so cene v drugih občinah? 
Kakšna amortizacijska doba je bila upoštevana? 
Kako bo z obračunom vode za tista gospodinjstva, kjer so bili priklopi za vodovod 
narejeni v prejšnjih letih? Se bo zaračunavalo za nazaj?  
Ali bo cena za vse enaka (gospodinjstva in gospodarski objekti)? 
Kakšna subvencija je predvidena? 
 
Pripravljavec odloka in predloga cen JP Komunala ne ve za cene v ostalih občinah razen 
za občino Kuzma, ki pa ima cca 20% višje cene.  
Upoštevana je bila amortizacijska doba v skladu s predpisi. 
Voda za nazaj se ne bo obračunaval in ne zaračunavala. 
Cena omrežnine bo za vse enaka. 
Subvencija bo ali ne bo, odvisno od razprave in sprejetja. 
 
Julijana Meckar 
Iz katerih primerljivih območjih je bila narejena obračunska cena? 
V kolikor bodo cene previsoke, lahko nastane težava z obvodi, ker si bodo gospodinjstva 
želela zmanjšati strošek porabe vode. Predlaga, da občina sprejeme subvencijo in na ta 
način prepreči porabo vode iz drugih virov.  
 
Odgovor: 
Obračunska cena primerljivih območij je bila narejena na podlagi podatkov, vzetih s 
spletne strani ministrstva. 
Glede tega, katero vodo bodo občani uporabljali, pa je odvisno od vsakega 
posameznika. Tisti, ki vejo presoditi, kaj je boljše in kaj je prav, bodo sprejeli pravo 
odločitev in bodo uporabljali to vodo in jo bodo tudi plačali. 
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Jožica Fukaš 
Se strinja z delno subvencijo, ker bodo občani potem lažje plačali in tudi ne bodo uporabljali 
vode iz drugih virov, ki pa je oporečna in ni v skladu s predpisi. To je potrebno občanom tako 
tudi predstaviti, da bodo razumeli bistvo uporabe te vode in s tem tudi plačevanje. 
Slavko Haužar 
Kako se bo obračunavala omrežnina v primerih, ko gre za priklope na vodohrane, iz katerih 
gre razdelitev po gospodinjstvih? 
Kako se bo vršil obračun v teh primerih, kjer je več uporabnikov in kaj bo s tistimi, ki nimajo 
števcev ? 
Odgovor: 
Omrežnina žal ne bo mogla biti zaračunana (števcev ni, zato se ne more obračunati niti 
poraba vode), zato je potrebno zmontirati števce in ko bo porabljeno npr. 1000 l. vode so 
bo naredil izračun in bodo to tudi plačali. Poleg tega pa občina tu še ni zagotovila vsaj 
50% infrastrukture.  
 
Simon Kranjec 
Problem je tudi pomanjkanje vode, saj v nekaterih območjih občine še vedno obstaja ta 
problem. Poleg vsega pa imajo ljudje svoja vodna zajetja, ki so jih sami zgradili in jih že od 
nekdaj uporabljalo in ne bodo tega kar tako opustili. 
 

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 

S K L E P  št. 61 
 

Občina Rogašovci bo storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se 
nanaša na ceno omrežnine, torej najemnine za uporabo javne infrastrukture, 
subvencionirala v višini 50%.  
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 5 
članov glasovalo ZA, 9 članov je glasovalo PROTI.  
Sklep  NI BIL sprejet. 
  

S K L E P  št. 62 
 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo. 

 
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. 63 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme cene storitev s pitno vodo v Občini 
Rogašovci v predlagani vsebini brez subvencije občine. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA (glasovala nista Andrej Kisilak in Jožica Fükaš). 
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 7 – Zaključni račun Občine Rogašovci za leto 2014 
 
Uvod je podala Dragica Tomović. Poslovanje občine v lanskem letu oceni kot solidno, saj je 
realizacija vseh prihodkov leta 2014 86,7%, realizacija odhodkov pa 87,4%. Podrobneje 
predstavi prihodke in odhodke oz. večje izvedene projekte kot so izgradnja kanalizacije 2. 
faza (Sv. Jurij – Rogašovci zahod),izgradnja kanalizacije 1. faza, ki je bila že predana v 
uporabo, večina gospodinjstev je že priključenih, Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – 
sistem B, obnova LC in JP, izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi 
Sotina in Pertoča, sofinanciranje MČN za gospodinjstva idr.  
 
Julijana Meckar je povedala, da je gradivo zaključnega računa obravnaval tudi Odbor za 
proračun in finance in ni imel pripomb 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P št. 64 
 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 

Tč. 8 –  Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v OR za leto 2015  
 
Nataša Hašaj je v uvodu povedala, da mora občinski svet vsakokrat, ko pride do spremembe 
cene, z elaboratom potrditi novo ceno. Predračunska cena opravljanja storitev zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov se  od potrjene cene razlikuje več kot 10%, zato je 
potrebno potrditi predlagane cene, ki pa so tokrat nižje od sprejetih v lanskem letu. 
Tako je sedaj predlagana cena 0,14543 za zbiranje komunalnih odpadkov, to je za 0,0422 
EUR manj od prejšnje cene. Nova cena in bi začela veljati s 1. 6. 2015.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 
 

S K L E P št. 65 
o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja 
podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje: 
 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/kg 

1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,14543 € 

2. Zbiranje bioloških odpadkov 0,06211 € 
 
V cene ni vključen 9,5 % DDV. 
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Občinski svet potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci za leto 2015. 

Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Cene storitev se 
uporabljajo od 1. 6. 2015. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 9 – Predlog letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2015 

 
V uvodu te točke je kratko obrazložitev podala Nataša Hašaj. Povedala je, da pri pripravi 
letnega programa kulture ni bilo nobenih sprememb in da je  v proračunu za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2015 namenjeno 10.000,00 EUR.   
 
Predsednica odbora za družbene dejavnosti je povedala, da so člani odbora na seji program 
obravnavali in niso podali nobenih pripomb. 
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 66 
 
Potrdi se Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2015 v predlagani 
vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 10 – Predlog letnega programa društev izven področja kulture, športa in 
turizma za leto 2015 
 
Nataša Hašaj je povedala, da je Letni program društev izven področja kulture, športa in 
turizma za leto 2015 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev 
izven področja kulture, športa in turizma in da so v proračunu za ta namen v letu 2015 
zagotovljena sredstva v višini 5.800,00 EUR. Tudi program in merila za vrednotenje 
programov so ostala enaka  kot v lanskem letu 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 67 
 

Potrdi se Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za 
leto 2015 v predlagani vsebini. 
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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. 11 – Predlog letnega programa športa v OR za leto 2015 
 
Marija Saje je uvodoma povedala, da je bil program športa pripravljen v skladu z 
novim pravilnikom, ki je bil sprejet na prejšnji seji OS. Navedla je programe po 
posameznih vsebinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna  Občine Rogašovci. 
Povedala je tudi, da je bil predlog programa športa posredovan Športni zvezi Občine 
Rogašovci, ki pa kljub sklicanemu sestanku, ni podala svojega predloga. V letu 2015 
je na razpolago 44.000,00 EUR, ki bodo razdeljeni po programih, ki pa ostajajo isti, 
kot v lanskem letu. O programu je razpravljal Odbor za družbene dejavnosti, ki pa na 
predlog ni imel pripomb.  
 
RAZPRAVA 
 
Karel Horvat je izrazil nezadovoljstvo glede programa športa. Menil je, da bi moral biti 
program športa pripravljen že dosti prej, da bi se društva in klubi lahko prej prijavili na razpis 
in dobili finančna sredstva, ki jim sedaj že zelo primanjkujejo. Stroški so veliki, predvsem za  
NK Serdico, ki tekmuje v višji ligi in so s tem tudi stroški toliko večji. 
 
Župan je odgovoril, da glede na to, da je bil proračun občine za leto 2015 sprejet komaj v 
letošnjem letu, natančneje konec meseca marca, tudi programov za sofinanciranje društev ni 
bilo mogoče pripraviti prej. 
 
Jožica Fükaš je predlagala, da se naj pripravi okvirni izračun vseh stroškov, ki jih ima tisti 
klub, ki igra v višji ligi in se poskuša potem to upoštevati pri pripravi programa športa. 

 
Drugih pripomb ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 68 
 

Potrdi se Program  sofinanciranja športa v Občini Rogašovci za leto 2015 v 
predlagani vsebini.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 12 – Predlog letnega programa turizma za leto 2015 
 
Nataša Hašaj je povedala, da program pripravljen v skladu s spremembami Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v OR v letu 2015. Spremembe se nanašajo 
predvsem na merila za vrednotenje programov. Višina sredstev pa je enaka kot v lanskem 
letu in je tako na razpolago 2.500,00 EUR proračunskih sredstev. 
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Razprave ni bilo, na glasovanje je bil dan  
 

S K L E P  št. 69 
 

Potrdi se Letni program turizma za leto 2015 v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
  

Tč. 13 – Predlog letnega programa podjetništva za leto 2015 
 
Tudi k tej točki je uvod podala Nataša Hašaj in prisotne seznanila z določili pravilnika, ki je 
tud podlaga za pripravo letnega programa.  
O predlogu programa je razpravljal tudi pristojni odbor, ki pa je bil mnenja, da se glede na 
višino sredstev, ki znašajo 10.000,00 EUR razpišejo sredstva le za en ukrep, to je za ukrep 
Nova delovna mesta in samozaposlovanje.  Predlagano je bilo tudi, da se naj preveri ali je 
možno glede na določilo v pravilniku, ki pravi, da so upravičeni stroški sofinanciranje stroški 
plače novega delovnega mesta in upravičeni stroški samozaposlitve določeni na največ 12 
mesecev, v razpisnih pogojih določiti, da se ti stroški upoštevajo za 12 mesec, torej tudi med 
samim proračunskim letom (npr. upravičeni stroški plače od 1.6. 2015 do 31.5.2015). 
 
Tudi tu člani občinskega sveta niso imeli pripomb, zato je župan dal na glasovanje 

 

S K L E P  št. 70 
 

Potrdi se Letni program podjetništva za leto 2015 v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 14 – Imenovanje odborov vaških skupnosti – VS Ocinje 
 
Vaški odbor Ocinje na prejšnji seji ni bil imenovan, ker je bil zbor občanov izveden kot zadnji 
in do tiste seje še ni bilo predloga kandidatov za ta vaški odbor. Predlog kandidatov so člani 
OS dobili z gradivom za sejo, pripomb ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 71 
 

V  vaški odbor Ocinje se imenujejo naslednji člani, in sicer: 
 

1. Bojan Vogrinčič, Ocinje 37 
2. Jožef Vidonja, Ocinje 3 
3. Silva Čurman, Ocinje 35 

 
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. 15 – Imenovanje Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci 
 
Nov Zakon o evidenci volilne pravice prinaša spremembe v zvezi z evidentiranjem volilne 
pravice državljanov RS, pripadnikov  romske skupnosti. V evidenci volilne pravice se tako p 
novem vodi tudi podatek o volilni pravici državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, ki pa 
ga je po uradni dolžnosti morala vzpostaviti upravna enota, na območju katere so občine, 
kjer imajo v skladu z zakonom pravico do predstavnika v občinskem svetu pripadniki romske 
skupnosti. Poleg podatka, ki se je vzpostavil za nazaj, pa bo lahko posebna komisija romske 
skupnosti sproti odločala tudi o novih volivcih, ki bodo podali zahtevo za uveljavljanje 
posebne pravice kot pripadniki romske skupnosti. Občinski svet mora zato imenovati 
komisijo, če tega ne stori, jo imenuje državna volilna komisija. Komisijo je tričlanska in ima 
petletni mandat. 
 
Predlog komisije je pripravila občinska uprava na podlagi podpisanih izjav. Ker na predlog ni 
bilo nobenih pripomb, je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 72 
 

V Komisijo romske skupnosti v Občini Rogašovci se imenujejo:  
1. Anita Cener, roj. 12. 3. 1975, Serdica 112, 9262 Rogašovci – predsednica 

2. Matej Horvat, roj. 11. 7. 1985, Sotina 119b, 9262 Rogašovci – član 

3. Franc Baranja, roj. 27. 8. 1968, Pertoča 139, 9262 Rogašovci – član 

Mandatna doba članov Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci traja pet 
let. Sedež Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci je na sedežu 
občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 

Tč. 16 – Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri JVIZ OŠ Sv. Jurij za 
šol. leto 2015/16 
 
Na predlog sistemizacije za šol. leto 2015/16, ki ga je pripravila osnovna šola, člani 
občinskega sveta niso imeli pripomb, zato je župan predlagal v sprejem 

 

S K L E P  št. 73 
 

I. 
Potrdi se predlog sistemizacije delovnih mest za vrtec pri JVIZ OŠ Sveti Jurij za 
šolsko leto 2015/2016 v predlagani vsebini. 
 

II. 
Potrdi se predlog za oblikovanje oddelkov vrtca pri OŠ Sveti Jurij za šolsko 
leto 2015/2016 v predlagani vsebini. 
 

III. 
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Potrdita se - nadstandardna dejavnost otrokom drugega starostnega obdobja v 
VVE v šol. letu 2015/2016 in  poslovni čas Enote vrtca pri Osnovni šoli Sveti 
Jurij v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 

 
 

Tč. 17 – Pobude in vprašanja 
 
Karel Horvat 

- kdo je nabavil gole za mali nogomet? Odgovor Dragica Tomović: šola, občina je 

refundirala sredstva; 

- čigav je zdravstveni dom, kdo je lastnik, komu se plačuje najemnina? Odgovor 

župan: vsi zdravstveni domovi so v lasti skupnosti vseh občin, kjer ima vsaka 

občina svoja delež. Želeli smo, da bi ZD Rogašovci prišel v lokalno last, vendar 

do tega ni prišlo do dogovora, ker se nekatere občine niso strinjali; 

- zakaj izvajalcem zimske službe niso bili plačani računi? Odgovor župan: zato, 

ker se je uvedlo poslovanje z e računi, ki nalagajo, da občina lahko posluje samo 

s tistimi, ki imajo urejeno poslovanje z e računi. Izvajalci zimske službe nimajo 

registriranih svojih dejavnosti in tako tudi nimajo možnosti poslovanja z e računi, 

občina zato ne more opraviti plačila. Zadeva je v reševanju, plačila bodo 

izvedena prek podjetnika Madjar Marjana, ki bo dobil nakazan denar od občine, 

on pa bo izvedel plačilo ostalim izvajalcem zimske službe; 

Andrej Kisilak  

- kdaj bo objavljen razpis za nakup malih čistilnih naprav? Odgovor župan: v 

skladu s pravilnikom. 

Anton Buček  
- kdaj se bo nabavil bager? Odgovor Marija Saje: postopek javnega naročila je 

teku; 

Julijana Meckar 
- problematika zdravstvene oskrbe občanov v naši občini – Ana Gomboc je 

morala oditi iz razloga, da ne izpolnjuje pogojev, kljub temu pa se pacienti še  

vedno prijavljajo k njej? Odgovor župan: ona je še vedno zdravnica, vendar ne 

more sama delati, ker nima specializacije. Poleg tega, pa je Ana Gomboc želela 

oditi. 

Uroš Ficko je članom občinskega sveta podal predloge, sprejete na seji Odbora za 
podjetništvo, in sicer: 

- naročiti ponatis prospektov oziroma zloženk občine; 
- objava prospektov občine na občinski spletni strani; 
- priprava prospektov v vodotesni obliki za oglasne deske; 
- postavitev tabel ob večjih turističnih točkah in postavitev smerokazov; v pripravo 

vključiti ZTKP Goričko, Sveti Jurij; 
- košnja brežine ob strugi Ledave. 

Slavko Haužar je povzel vsebino razprave seje Sveta za preventivo in vzgojo v CP. 
Problematika, ki bi jo bilo potrebno rešiti je: 
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- ureditev prometa na cesti v Fikšincih, katera je zaradi neustreznosti zaprta in lastniki 
zemljišč zaradi zaprtja ne morejo oz. ne smejo do svojih parcel. Policija lahko zaradi 
prometnega znaka, ki je tam postavljen, te lastnike kazni, država pa ne želi reševati 
te problematike. Trenutno ni rešitve; 

- urediti bi bilo potrebno cestni režim na regionalni cest od mejnega prehoda Sotina 
(Kuzma) mimo pokopališča v Sotini. Ker to pokopališče nima ustreznega parkirišča, 
se vozila v času pogrebov parkirajo ob cesti in s tem ovirajo in ogrožajo ostale 
udeležence v prometu. Predlaga se omejitev hitrosti oz. ureditev ustreznega 
parkirišča; 

- v krožišču pri osnovni šoli je nujno potrebno urediti ustrezno prometno signalizacijo. 
Zaradi povečanega prometa (predvsem zjutraj, pri dovozih otrok v šolo), prihaja do 
kršitev cestnih predpisov in do velikih zastojev; 

- s tem pa je povezna tudi problematika avtobusnega prevoza šolskih otrok. Otroci, ki 
so bolj oddaljeni od šole, lahko koristijo avtobusni prevoz. Vedno več pa je takih, ki 
namesto avtobusa, koristijo osebni prevoz, saj jih starši pripeljejo v šolo sami. 
Avtobusne prevoze šolskih otrok financira občina in ker je to kar velik strošek, bi 
morali pristopiti k reševanju te problematike. 

 
Martin Ficko 

- predlaga, da se imenuje komisija, ki bo opravila pregled po vaseh oz. popisala, katera 

vzdrževalna in druga dela so najbolj nujna na infrastrukturi ter pripravila prioritetni 

seznam po vaseh; 

Anton Perša 
- predlaga postavitev smerokazov v vasi Fikšinci. 

Simon Kranjec je seznanil člane OS  z vsebino sestanka Sveta Zavoda za gozdove in pa 
prebral  zapisnik sestanka, ki je bil v bolnici Rakičan glede nujne medicinske pomoči. 
 
 

Tč. 17 – Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 

Seja je bila končana ob 21. uri. 
 
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič                   Edvard Mihalič 
 
 
 
Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 73. 


