
Stevilka: 032-1 t 20 1 4-23

ZAPISNIK

23. seje Obdinskega sveta obdne Roga5ovci, kije bila v detrtek, 8. 11. 2018 ob 18.00 uri v
prostorih Kuhume dvorane Obdine Roga5ovci, ki jo je vodil Zupan obdine, Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihalid
- dlani obdinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanid, Julijana Meckar, Anton Budek,

Agata Recek, Marjan Gider, Andrcj Kisilak, Anton Per5a, Slavko Hauiar, Karel
Horvat, Joiica Ftika5, Matej Horyat, UroS Ficko, Simon Kranjec, Marija Meki5 in
Martin Ficko, UroS Ficko, Karel Horvat in Simon Kranjec.

Odsotni: Matej Horvat - neopravideno.

Ostali prisotni- vablieni:
- Marija Saje tajnica obdine, Simona Jani6 strok. sodel

DNEVNI RED:

1. Obravnava in potrditev dnevnega rcda.
2. Otvoritev seje in ugotovitev sklep6nosti.
3. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
4. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Ob6inskega sveta

ObEine Roga5ovci.
5. Pregled in potrditev zapisnika 12. dopisne seje.
6. Odlok o kategorizaciji obiinskih cest v Obdini Roga5ovci- 2.

obravnava.
7. Pobude in vpra5anja.
8. Razno.

Te. 1 - Otvoritev sere in ugotovitev sklepenosti

Zupan je pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 14 dlanov
obdinskega sveta).

Te. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Chni obfiinskega sveta so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato ie iupan
predlagal, da se potrdi

SKLEP 5I25{

Potrdi se dnevni red 23. seje obdinskega sveta.

pred glasovanjem je bilo prisotnih {4 Elanov obcinskega sveta, od tega ie 14

Clanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sPrejet.
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Te. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 22. seje obeinskega syefa obEine
RogaSovci

Pripombo na zapisnik je imel Andrej Kisilak, in predlagal, da se naj v drugi alineji pri todki 7
njegova izjava spremeni, tako da glasi:" Obnova cest se je izvajala ravno pred vo!ilvami -
visok stro5ek."
Drugih pripomb ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.264

Potrdi se zapisnak A2. seie ob6inskega sveta v zapisani vsebini s predlagano
spremembo.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 elanov obcinskega sveta, od tega je 14
dlanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 4 - Pregled in potrditev zapisnika 12. dopisne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bildan na glasovanje

SKLEP 51265

Potrdi se zapisnik 12. dopisne seje obdinskega sveta v zapisani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obcinskega sveta, od tega je 14
dlanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejeL

Te, 5 - Odlok o kategorizaciji obeinskih cesf v Obfiini Roga5ovci- 2. obravnava

Marija Saje je povedala, da so bile spremembe, ki so bile predlagane na prej5nji seji v prui
obravnavi odloka posredovane podjetju LOCUS d.o.o. v presojo. Le ti so po proudfui
predlagane spremembe odlodili, da zaradi tega ni potrebno ponovno oddati vlogo na
Direkcijo RS za infrastrukturo, saj se spremenisamo tekstovni del odloka.
Po sprejemu popravljenega Odloka o kategotaac,ji obdinskih cest v Obdini Roga5ovci se bo
obvestilo Direkcijo RS za infrastrukturo o popravku v besedilnem delu odloka.

Ker ni bilo razprave, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.266

Sprejme se Odlok o kategorizaciji ob6inskih cest v Ob6ini Roga5ovci v drugi
obravnavi.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 itanov obdinskega sveta, od tega ie'|.4
Elanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Te. 6 - Pobude in vpra*anja

Pod to todko ni bilo razptave.

TC.7 - Razno

Nibilo razprave.

Seja je bila kon6ana ob 18.30 uri.

Zapisala
Simona Jani6 t

Zapisnik ie bil zakliu6en s sklepom 5t. 266.
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