Številka: 032-1/2014-5
ZAPISNIK
4. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 29. 1. 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, Marija Mekiš, Marjan Gider, Andrej
Kisilak, , Anton Perša, Slavko Haužar, Karel Horvat, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon
Kranjec.
Ostali prisotni- vabljeni:
- tajnica občine Marija Saje, strok. sodel. VI Simona Janič, Dragica Tomović,
finančnik II, sam. strok. delavka VII Nataša Hašaj, Danijela Kočar, javna dela.
- Gabrijela Gider in Andreja Fajs – ZTKP Goričko, Sv. Jurij
Odsoten: Jožica Fükaš, članica OS

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci.
4. Strategija razvoja turizma na območju zahodnega Goričkega v letih
2015-2020 – ZTKP Goričko.
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015.
6. Imenovanje Uredniškega odbora.
7. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini
Rogašovci.
8. Priznanja in nagrade Občine Rogašovci za leto 2014 – obravnava in
potrditev predlogov.
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
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil potrjen s sklepom

S K L E P št. 38
Sprejme se dnevni red 4. 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 3. seje občinskega sveta občine
Rogašovci
Pripombe na vsebino zapisnika sta imela Andrej Kisilak in Julijana Meckar.
Andrej Kisilak:
1. točka 3: zapiše se naj: »Andrej Kisilak je v imenu strankarske skupine SDS predlagal, da
naj ostane subvencija na otroka nespremenjena, kar bo imelo za posledico znižanje cene
za starše. Subvencija občine na otroka naj ostane enaka, tako da se posledično zniža
cena za starše.
2. točka 9:
- vprašanje, ki je zapisano pri Julijani Meckar, je zastavil Andrej Kisilak;
- zapiše se naj besedilo:« Ali se pripravljajo spremembe pravilnika glede malih
čistilnih naprav? Ne zdi se mu pravično, da ni možnosti obročnega odplačevanja
in ponovno izpostavil pripombe, ki jih je podal že na prejšnji seji;
- kaj so sankcije, če gospodinjstvo ne bo imelo narejeno čistilnih naprav oz. ne bo
imelo urejeno odvajanje odpadnih voda do leta 2017; manjka odgovor župana;
- glede uredniškega odbora je bilo povedano, da ne more biti glavni urednik iz vrst
opozicije.
- podan je bil odgovor, da bodo gospodinjstva morala plačati kazen v višini
4.000,00 EUR.
Julijana Meckar:
točka 3 – pri njeni izjavi, se naj na koncu stavka črta besedilo »izven konteksta«

S K L E P št. 39
Potrdi se zapisnik 3. seje občinskega sveta z vsemi pripombami.
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. 4 – Strategija razvoja turizma na območju zahodnega Goričkega v letih
2015-2020 – ZTKP Goričko
Gabrijela Gider je na začetku predstavila nekaj osnovnih informacij o Zavodu za turizem,
kulturo in prosti čas Goričko. Ustanoviteljici zavoda sta Edita Celec in Gabrijela Gider,
zakoniti zastopnik zavoda pa je Andreja Fajs Zavod je bil ustanovljen konec novembra 2012
z namenom pospeševanja razvoja turizma na območju zahodnega Goričkega. Do letošnjega
leta je bilo organiziranih približno 13 domačih tržnic. V okviru zavoda je bila ustanovljena
otroška gledališka skupina Pike Poke, organiziranih je bilo več samostojnih prireditev,
udeležujejo se različnih sejmov, vzpostavili so tudi trgovinico. Njihovo delo zajema predvsem
zbiranje podatkov o turistih in promocijo zahodnega Goričkega. Kot prednost je izpostavila
bližino avstrijske meje, kot problem pa pomanjkanje podatkov o številu enodnevnih turistov
oziroma o nočitvah turistov. Zavod v dokumentu Strategija razvoja turizma na območju
zahodnega Goričkega v letih 2015-2020 predlaga uvedbo odloka (na ravni občin) o lokalnem
vodenju turistov, povezovanje ponudnikov in sodelovanje občin. ZTKP Goričko predlaga tudi
določitev nosilca razvoja turizma in boljše izkoriščanje članstva v Pomurski turistični zvezi. V
prihodnje bodo nadaljevali z informiranjem turistov in oblikovali grafično zasnovo za projekt
Zeleni raj. Načrtujejo izdajo celovite brošure, organiziranje kulinaričnih dogodkov in ureditev
pravljičnega gozda ter ekološkega vrta. Zavod predlaga sofinanciranje s strani občin
Rogašovci, Cankova in Grad v višini 350 evrov mesečno.
RAZPRAVA
Andrej Kisilak je povedal, da je kot predsednik odbora za gospodarstvo v prejšnjem
mandatu na nekorekten način izvedel, da se je zavod naselil v prostorih občine in da občina
zavod tudi financira. Meni, da bi pri oblikovanju ciljev in vizije zavoda moral sodelovati tudi
odbor za gospodarstvo in turizem.
K predstavljeni strategiji razvoja je povedal naslednje:
- Osebno ne verjame, da je podatke o številu nočitev v občini mogoče od
statističnega urada dobiti le za leto 2009, lahko pa bi se pozanimali tudi pri
prenočitvenih ponudnikih. Sam je poslal povpraševanje na statistični urad in
dobil zahtevane podatke.
- Ideja o povezovanju občin mu je všeč, podpira zavod, 350 evrov mesečno za
delovanje se mu ne zdi dosti, vendar je treba vedeti, kaj dobimo za ta denar.
- Poziva k sodelovanju in k skupnemu srečanju predstavnikov, odgovornih za
turizem v občinah, in turističnih ponudnikov.
- Pri predstavitvenem materialu bi morali izhajati iz že obstoječih prospektov in
zemljevidov, zanima ga, kateri tiskani materiali so načrtovani v tem letu.
Gabrijela Gider je odgovorila, da so v tem letu načrtovali predstavitev vseh
prenočišč in gostinskega dela, v mislih imajo brošuro za večjo regijo. Če bi se
ponovno obudila vinska turistična cesta bi poskrbeli, da bi bili zajeti vsi
ponudniki, ki bi to želeli.
- Vprašal je, ali se jim zdi zanimivo, da bi naredili zemljevid za več občin.
Gabrijela Gider je odgovorila, da vsekakor.
- Zanimalo ga je, kako uspešni sta prodaja domačih proizvodov v informacijski
pisarni in prodaja na tržnici, ter koliko gostov obišče pisarno.
Gabrijela Gider je povedala, da je za njih po letu in pol prodaja uspešna, ene
stvari se prodajajo boljše, druge slabše. V obdobju od 9. septembra do 31.
decembra je bilo v informacijski pisarni 281 gostov, od tega 7 tujih in 9 domačih
turistov, ostali so bili domačini.
- Ne strinja se z uvedbo turistične takse, saj le-ta dviga ceno ponudnikom, pa tudi
z odlokom za najave skupin oz. za vodiče ne.
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Pomembno se mu zdi povezovanje s sosednjimi občinami iz Avstrije.

Župan je dodal, da je bilo potrebno glede selitve ZTKP v prejšnje prostore občinske uprave
zelo hitro ukrepati, saj je bilo prostore potrebno ogrevati v vsakem primeru, sedaj pa bodo
dorekli, kako naprej. Meni, da bi zavod lahko zaživel in razbremenil občinsko upravo na
področju turizma, kulture in športa.
Julijana Meckar je povedala, da predstavljeni dokument ni strategija razvoja turizma na
območju zahodnega Goričkega. RRA Mura je pripravila strategijo razvoja za isto obdobje
2014-2020, občine so ali še bodo dobile vprašalnike. ZTKP je premalo navedel vire
financiranja, sprašuje, ali so projekt ponudili občinama Cankova in Kuzma ter ali bi bili ti
pripravljeni sofinancirati zavod v višini 350 evrov. Slediti bodo morali operativni načrti,
potrebno bo najti tudi druge vire financiranja. Izhodišče je dano, dokument bi sprejela kot
predlog strategije. Omenila je tudi novo uredbo o osebnem dopolnilnem delu, po kateri je
lokalno vodenje možno prek vavčerjev.
Anton Perša je dejal, da predstavljena strategija razvoja turizma daje smernice, iz katerih bi
lahko izhajali. Turizem v občini Rogašovci zahteva celovit in preudaren pristop. Ne smemo
pozabiti, da razvoj turistične ponudbe posega tudi v druga področja, kot so infrastruktura,
gospodarstvo, kmetijstvo in domače obrti. Turistična ponudba je odvisna od urejenosti
naselij, ureditve cest in ostale infrastrukture. Treba je najti nove načine privabljanja turistov,
privlačne ponudbe in prave ideje ter turistični ponudbi dati dodano vrednost. V nadaljevanju
je na željo Jožice Fükaš, ki se seje ni mogla udeležiti iz zdravstvenih razlogov, prebral njena
razmišljanja in vprašanja, ki so se med drugim nanašala na sodelovanje in povezovanje s
sosednjimi državami in ostalimi občinami v Sloveniji, problematike Dajčevega mlina, Gabrove
domačije in cerkve v Svetem Juriju.
Martin Ficko je povedal, da je že večkrat poskušal povezati ponudnike v občine, žal
neuspešno. Glede na mnenje Andreja Kisilaka o turistični taksi je dodal, da le-ta nima veze s
ceno storitve. Razpravljal je o tem, da je treba turista peljati na več točk, ne zgolj na eno.
Andrej Kisilak je podal repliko, da v občini Rogašovci manjkajo terme, da bi imeli polno tudi
v »mrtvih mesecih«. Podpira zavod, v kolikor bo financiran v znesku, ki ne bo previsok.
Julijana Meckar je prav tako podala repliko, da 350 evrov ni problem za občino, vendar se
boji, da proračun zavoda ne bo vzdržal na daljši rok.
Marija Mekiš je pozvala k sodelovanju in medsebojnemu spoštovanju. Dodala je, da je
Jožica Fükaš razdvojila ljudi v občini, blati tako župana kot župnika.

Občinski svet Občine Rogašovci se je seznanil s Strategija razvoja turizma na
območju zahodnega Goričkega v letih 2015-2020 – ZTKP Goričko
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Tč. 5 – Predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015
Obrazložitve k predlogu proračuna občine Rogašovci za leto 2015 je podal župan in povedal:
- predlog proračuna je bil pripravljen z nekaj zamude, to pa zaradi pogajanj
Skupnosti občin Slovenije s finančnim ministrstvom o višini povprečnine in
finančnih sredstvih za investicije (21. člen);
- ravno danes je bil sklenjen dogovor, da bo višina povprečnine v 1. polletju
letošnjega leta znašala 525,00 EUR na prebivalca in 500,00 EUR na prebivalca
v 2. polletju ali 512,50 EUR na prebivalca celoletno;
- na osnovi teh podatkov bo potrebno pripraviti nov predlog proračuna;
- v letu 2014 je bila povprečnina 536,00 EUR na prebivalca, letos bo 512,50 EUR
na prebivalca, kar je 23,5 EUR manj ali 80.000,00 EUR manj na letni ravni;
- temeljni cilji proračuna v letu 2015 so:
 sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot doslej,
 sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje in za nujno
investicijsko vzdrževanje,
 nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu,
sredstva za kmetijstvo. sredstva za podjetništvo s poudarkom na
zagotavljanju sredstev na nova delovna mesta, sredstva za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja (za javna dela za 13 oseb…
- na investicijskem področju se bo v letu 2015 zaključil projekt Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem B. Občina ima za ta namen v letu 2015 predvidenih
92.432,00 EUR.
V letu 2015 bomo pristopili k izgradnji »Kanalizacije v romskem naselju
Serdica«, v kolikor bo objavljen ustrezen javni razpis oz. sofinanciranje.
Ocenjena vrednost tega projekta je 722.924,52 EUR.
Prav tako v letu 2015 načrtuje občina izvesti projekt »Energetska sanacija
Zdravstvene postaje Rogašovci«. Ocenjena vrednost tega projekta pa znaša
152.083,76 EUR in predstavlja zamenjavo oken in zunanjih vrat, energetsko
sanacijo fasade, toplotno zaščito podstrehe in ureditev ogrevanja s toplotno
črpalko. Tudi ta projekt bo realiziran, če bo objavljen ustrezen javni razpis in bo
občina deležna sofinanciranja.
Občina pa bo v letu 2015 nadaljevala z »Obnovo lokalnih cest in javnih poti« v
višini 122.000,00 EUR in s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav,
zaključila pa bo izdelavo projektne dokumentacije s področja gradnje državnih
cest – za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova
– Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.
Andrej Kisilak
- Kako je z izdelavo projektov za pločnike in kolesarsko stezo za Serdico in
Sotino.
Za spodnji del je projektna dokumentacija izdelana. Zakaj se vedno dela v
spodnje delu občine, Serdica in Sotina pa sta vedno nekje na obrobju.
Župan – denarja ni ne na strani države ne na strani občine. Za projekt v
spodnjem delu je država obljubila sredstva, v kolikor bo občina izdelala projekt.
Občina je projekt izdelala, država pa v letih 2015 in 2016 za investicijo nima
predvidenih sredstev v proračunu. Ker pa je država obljubila sredstva za
izdelavo projekta v zgornjem delu, pa je še toliko bolj vprašljivo, kdaj in če sploh
bo prišlo do realizacije tega.
- Postavka Plače delavcev občinske uprave 135.670 EUR je to brez regresa ali
gre tu za znesek plač 6 zaposlenih na občinski upravi? Do naslednje seje se naj
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pripravi pregled oz. predstavitev bruto oz. neto plač zaposlenih na občinski
upravi.
Za sofinanciranje programov turističnih društev je predvideno 2.500,00 EUR. Ali
je ZTKP Goričko upravičen na prijavo za ta sredstva? Ali ima občina še katere
druge stroške z ZTKP Goričko ob že predvidenih 4.200,00 EUR sofinanciranja
delovanja in 2.620,00 EUR za sofinanciranje plač. Kako je s stroški elektrike,
ogrevanja, ali plačujejo najemnino?
Župan – ZTKP se financira iz drugega naslova, zato se na ta razpis ne bo mogel
več prijaviti. Stroške krije občina, delavka pa je zaposlena preko javnih del, kater
financira občina.
Postavka Kanalizacija v romskem naselju Serdica 722.925,00 EUR – v kolikor
bo prišlo do realizacije ali se bodo lahko priklopili na kanalizacijo vsi občani, ki
ob tej liniji ali samo romi? Ali je na vidiku kakšen primeren razpis?
Župan – v kolikor bo objavljen ustrezen razpis, se bomo prijavili, saj imamo vso
dokumentacijo pripravljeno in seveda je tudi vprašanje višine sofinanciranja iz
tega razpisa.
Znesek 20.000,00 EUR pri postavki za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih
naprav je prenizek, zato je predlagal zvišanje zneska na vsaj 50.00,00 EUR, kar
bi zadostovalo za nekje 30 čistilnih naprav. Predlagal je tudi, da se naj pripravi
pravilnik in pogodba za financiranje, na osnovi katere bi občina plačala čistilno
napravo in bi občani, ki bi to želeli lahko obročno odplačevali svoj del, ki ga bodo
morali plačati in jim ne bi bilo potrebno zalagati še dela, ki ga po razpisu krije
občina. Za ta kredit bi občina prav tako morala predvideti denarna sredstva. V ta
namen bi zadostovalo kakih 40.000,00 EUR, kar bi se v dveh letih povrnilo.
Župan – znesek bomo najbrž morali še zmanjšati, dokler ne bomo dobili od
države odgovora. Na državo je bil namreč podan predlog za prestavitev roka za
izgradnjo malih čistilnih naprav (ne 2017), saj po izvedenih analizah male čistilne
naprave ne čistijo nič boljše od greznic. Za prestavitev roka se zavzemajo tudi
pomurski župani.
Zmanjšala so se sredstva za spodbujanje malega gospodarstva, zato je
predlagal zvišanje sredstev na prvotno predvidenih 20.000,00 EUR.

Karel Horvat je bil mnenja, da nadaljevanje izgradnje pločnikov ni smiselno, saj bomo pri
tem naleteli na težave z občani, ki so lastniki parcel ob cesti, kjer bi se naj pločniki gradili, saj
bo dosti takšnih, ki ne bodo pripravljeni odstopiti del svojih parcel oz. ne bodo hoteli podpisati
služnostnih pogodb.
Julijana Meckar
- v predlogu proračuna za leto 2015 je predvidenih zelo malo investicij, poleg tega
je pri dveh zadevah zapisano, v kolikor bodo sredstva
- Moramo razmišljati tudi o izgradnji pločnikov in kolesarskih stezah, a je res da je
vse vprašanje denarja
- V letošnjem proračunu je predvidenih večje število sejnin napram lanskemu letu
tako pri občinskemu svetu kot pri vaških odborov, kar pomeni več sredstev v ta
namen, tu bi volivci lahko o tem kaj povedali
- Sredstva za delovanje nadzornega odbora so prav tako previsoka, če
primerjamo ta sredstva s postavko, ki je predvidena za izvedbo notranje revizije
in jo opravljajo za to usposobljeni izvajalci
- ponovno se pojavlja postavka za sofinanciranje v VGD Pertoča, kot tudi VGD
Serdica čeprav so bila v lanskem letu tam izvedena določena investicijska dela.
Zanima jo, za kakšen namen so predvidena ta sredstva za ureditev VGD na
Pertoči
Župan - gre za notranjo ureditev, ki v prejšnji investiciji ni bila zajeta, sredstva so
namenjena PGD Pertoča za to investicijo, prostori pa so namenjeni koriščenju
večim društvom,
- Njeno mnenje je, da pa je pri pripravi proračuna potrebno v prvi vrsti upoštevati
uravnoteženost proračuna.
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Župan – postavka za delovanje nadzornega odbora se bo znižala na 2.000,00 EUR glede
znižanja sejnin pa se morajo svetniki sami odločiti.
Martin Ficko je predlagal uvedbo davka na nepremičnine, katerega občina do sedaj ni
zaračunavala in s tem zagotoviti dodatna proračunska sredstva. Če bo država sprejela ta
zakon, bomo itak zavezani k izpolnjevanju te zakonske obveze.
Župan – vse to drži, vendar država že šest let okleva, saj do sedaj ni bilo politične
pripravljenosti. Država je sistem že vzpostavila, zato se moramo odločiti ali uvesti davek ali
pa čakati kaj bo naredila država.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

S K L E P št. 40
o splošni razpravi o predlogu Proračuna Občine Rogašovci za leto 2015
Izvede se splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Rogašovci za leto
2015.
Predlog Proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 bo na vpogled vsak delovni
dan od 30.1.2015 do 14.2.2015.
V času splošne razprave od 30.1.2015 do 14.2.2015 lahko obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa ter zainteresirana javnost.
Pripombe k predlogu Proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 se lahko v 10tih dneh (do 24.2.2015) po opravljeni splošni razpravi pisno pošljejo županu.
Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevat pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.
Ta sklep in predlog Proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 se objavi na
oglasni deski občine in na spletni strani občine http://www.obcina-rogasovci.si.
Ta sklep velja takoj.
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. 6 – Imenovanje Uredniškega odbora
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Martin Ficko je povedal,
da je komisija obravnavala predlog za imenovanje članov Uredniškega odbora. Pripomb na
predlog ni bilo, zato se občinskemu svetu predlaga, da se Uredniški odbor v predlagani obliki
potrdi.
Andrej Kisilak
Pri tej točki se bo vzdržal glasovanja. Proti nobenemu članu, ki je predlagan v Uredniški
odbor nima nič proti, ga pa moti nekaj stvari v postopku imenovanja. Da se kot odgovorno
urednico zamenja Jožica Fükaš samo zaradi politične pripadnosti, se mu zdi nezaslišno. V
lokalni politiki se ne bi smeli zgledovati po državni. Pojavile so se tudi govorice (pri zbiranju
kandidatov), da je Jožica Fükaš sama odstopila s te funkcije, kar pa ne drži. Predsednica
Odbora za družbene dejavnosti Marjeta Domiter Bertalanič je na prejšnji seji povedala, da
nič ne ve o tem, da bi se zamenjala glavna urednica. Več kot očitno je, da so svetniki toliko,
da dvigujejo roke. Menil je, da taka politika, ki deli občane na naše in vaše ne vodi nikamor.
Svetniki, ki podpirajo to, pa niso nič boljši od župana, ki jo izvaja.
Julijana Meckar
Glasovala bo za, vendar jo moti, da glavna urednica ni naša občanka. Bolj korektno bi bilo,
če bi ta funkcija pripadla domačemu človeku.
Župan
Z izvedbo lokalnih volitev leta 2014 je prenehal mandat vsem organom občinskega sveta, ki
so bili imenovani leta 2010 tako, da ne gre za zamenjavo pač pa za novo imenovanje.
Suzana Ficko Matko je učiteljica na POŠ Pertoča in je tako vključena v vso lokalno
dogajanje.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 41
V uredniški odbor za pripravo glasila »Gorički vrh« se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suzana Ficko Matko, Prisojna 14, 9252 Radenci, odgovorna urednica
Tatjana Grah Marič, Pertoča 25, članica
Goran Madjar, Sveti Jurij 27 c, član
Anita Fartek, Serdica 116, članica
Milan Gaber, Sveti Jurij 12 c, član
Klavdija Celec, Večeslavci 14 A, članica
Anita Cener, Serdica 112, članica

Odbor v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Rogašovci opravlja naloge v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem
glasila »Gorički vrh« Občine Rogašovci.
Sklep začne veljati takoj, ko ga potrdi občinski svet Občine Rogašovci .
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 12
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 7 – Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci
Nataša Hašaj je v uvodu te točke predstavila spremembe pravilnika:
- v prvi alineji točke a), kjer je bilo dodano besedilo: “priznata se največ dve akciji , vsaka
akcija prejme 4 točke”;
- v prvi alineji točke c), kjer je bilo dodano besedilo: “priznajo se največ tri prireditve, vsaka
prireditev prejme 10 točk”;
- v točki e), kjer se besedilo “do 10 točk” zamenja z besedilom “do 6 točk”
naveden predlog je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno
gospodarstvo in turizem ter sprejel sklep, da se s predlagano spremembo v točki a in e
strinja, predlaga pa spremembo točke c tako, da glasi:
c) organizacija in usklajevanje turističnih aktivnosti do 50 točk
- organiziranje in izvajanje prireditev v kraju in izven (prizna se največ pet prireditev, vsaka
prireditev prejme 8 točk)
- povezovanje krajevne in okoliške turistične ponudbe v skupen turistični proizvod 10 točk
Predsednik odbora Uroš Ficko je dodal, da je Odbor razpravljal tudi o možnosti črtanja d
točke 12. člena Glede na informacijo občinske uprave, da se je za namen Urejanje
sprehajalnih, pohodnih in kolesarskih poti v letu 2014 prijavilo le KTD Sončnica Pertoča z
rednim vzdrževanjem Kleibencetlove poti in vzdrževanjem spominskega obeležja pisatelja
Kleibencetla odbor predlaga, da se preveri ali obstaja možnost urejanja te poti s strani
občine. V kolikor bi namreč to lahko urejala občina, je odbor mnenja, da bi se lahko črtala
točka d 12. člena.

RAZPRAVA
Andrej Kisilak je izpostavil točko č – Promocija kraja in turističnih prireditev in bil mnenja, da
bi lahko to nalogo prevzel ZTKP Goričko in bi se ta točka črtala iz tega pravilnika.
O predlogu glede črtanja točke č so člani občinskega sveta razpravljali tudi v nadaljevanju in
v zaključku sprejeli, da se naj točka č črta.
Julijana Meckar pa je pripomnila, da ni pametno, da se ta točka črta, saj lahko to posledično
vpliva na točko c in bi potem morali tudi to točko črtati.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal glasovanje o obeh predlogih, in sicer:

S K L E P št. 42
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Rogašovci v predlagani vsebini z
naslednjo spremembo:
d) točka se črta, e) točka pa se ustrezno preštevilči.
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. 8 – Priznanja in nagrade Občine Rogašovci za leto 2014 – obravnava in
potrditev predlogov
Predsednik Komisije za priznanja in nagrade Simon Kranjec je povedal, da je do razpisanega
datuma prispel samo en predlog. Člani komisije so predlog potrdili in predlagajo Občinskemu
svetu Občine Rogašovci, da se ob kulturnem prazniku za dosežke na področju kulture
podeli priznanje Občine Rogašovci učiteljicam in vzgojiteljicam Podružnične osnovne šole
Pertoča.
RAZPRAVA
Julijana Meckar je povedala, da obstajajo osebe, ki bi s svojim delom oz. prispevkom h
kulturi bile bolj zaslužne za to priznanje.
Andrej Kisilak pa je dodal, da učiteljice in vzgojiteljice to opravljajo v okviru svojega vzgojno
izobraževalnega dela in tako to ni ravno razlog, da se jim podeli to priznanje.
Marjeta Domiter Bertalanič pa je bila mnenja, da si zaslužijo priznanje, saj so pripravile in
izvedle kulturne programe ob proslavah in prireditvah, katerih organizator je bila občina, pa
to ravno ni njihova službena obveza.
Slavko Haužar je enakega mnenja kot Marjeta in dodal, da tako za priprave kot za izvedbe
proslav in prireditev porabijo tudi dosti svojega prostega časa.
Ker po razpravi ni bilo nobenih pripomb, je župan dan na glasovanje

S K L E P št. 43
Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje, da se priznanje Občine Rogašovci za
izjemne uspehe na področju kulturnih dejavnosti podeli učiteljicam in
vzgojiteljicam POŠ Pertoča.
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. 9 – Pobude in vprašanja
Karel Horvat
- Avtobus bi naj šolske otroke odložil pri vagi v Serdici, saj je avtobusna postaja v
Serdici (pri Nemci) zelo nevarna zaradi velikega prometa (predvsem tovornega).
- Obračališče za avtobus v Serdici na križišču ceste Serdica – Ocinje je premalo
oz. je tam postavljen nek tovor.
- Predelava črpališča v Sv. Juriju ?
Župan
-

Da bo avtobus bo otroke odložil pri »vagi« je že dogovorjeno.
AP v Serdici je zadosti veliko, vendar šoferji reje ustavljajo na cesti.
Predelava črpališča je potrebna zaradi neustreznih črpalk.

Marjan Gider
- Kdaj bo urejena cesta v Fikšincih?
Župan
-

Država za ureditev te ceste nima predvidenega denarja, zato se zadeva ne
premakne

Ficko Uroš
podal je pobude Odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem:
- možnost ureditve gospodarsko industrijske cone v občini,
- postavitev tabel ob večjih turističnih točkah in postavitev smerokazov,
- objava prospektov občine na občinski spletni strani,
- možnost razdelitve prospektov občine v sosednje kraje in Avstrijo (terme, vinotoči,…)
s strani ZTKP Goričko, Sveti Jurij,
- prisotnost predstavnika ZTKP Goričko, Sveti Jurij na eni izmed sej odbora,
- seznanitev odbora s projektom, ki vključuje ureditev Dajčevega mlina,
- košnja brežine ob strugi Ledave.
Anton Perša
- na cesto proti hiši Renate Mencigar v Fikšincih ni bil navožen drobljenec (bilo pa je
obljubljeno?
Župan - Bo urejeno.
- Kontejner za sveče pri pokopališču v Fikšincih stoji na parceli, katere lastnik je Recek
Silvo, zato se naj kontejner prestavi na parcelo, kjer je pokopališče.
Župan – vaški odbor, naj predlaga, kje se naj postavi kontejner.
- Ljudje še vedno sprašujejo, zakaj je potrebno plačati okoljsko dajatev in na kakšen
način se izračunavajo ti zneski. Bilo bi dobro, da bi se podala neka obrazložitev
občanom.
Župan – na zborih občanov so ljudje seznanjeni s to zadevo, v kolikor pa je res
potreba, pa lahko damo obrazložitev ponovno v informator.
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Slavko Haužar
- Kako je z optično povezavo?
Župan - Cevi so položene, ko bodo sredstva, bo vzpostavljena še optika. Evropska
perspektiva je, da bi vsaka hiša imela dostop do optične povezave, zato so tudi
sredstva predvidena, potrebno pa je počakati na razpis.
Marija Mekiš
- Starši, ki vozijo svoje otroke v vrtec Sveti Jurij, se pritožujejo nad parkiriščem pod
cerkvijo, saj je kamen, ki je navožen na tem parkirišču, zelo neprimeren.
Župan – zaradi razpisnih pogojev, ki jih moramo upoštevati še vsaj 4 leta, tega ne
smemo spreminjati, ker ja bil takšen projekt in po tem projektu smo dobili evropska
sredstva.

Tč. 10 – Razno
Simon Kranjec – žalitev župana in svetnikov, s strani SDS se mu zdi zelo nekorektna in
ponižujoča. In ta obsojanja se iz seje v sejo nadaljujejo in stopnjujejo, zato bi bilo pametno,
da se neha s tem, in da delamo v dobrobit občine in volivcev, ki so nas izvolili, ne pa da se
gremo politiko.
Seja je bila končana ob 20. uri.

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisala
Simona Janič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 43.
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