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Številka: 032-3/2010-11 
ZAPISNIK 

 
10. redne  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 22. 12. 2011 ob 18. 
uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 14, ki jo je vodil župan občine, Edvard 
Mihalič. 
 
Prisotni:  

-     župan občine Edvard Mihalič 
- člani občinskega sveta: Jožef Bagar, Branko Novak, Jožica Fükaš, Martin Ficko, 

Suzana Turha, Julijana Meckar, Anton Buček,  Andrej Kisilak, Stanko Baranja, 
Marija Mekiš, Majda Bunderla, Simon Kranjec, Karel Horvat Drago Kikec. 

Ostali prisotni- vabljeni: 
- tajnica občine Marija Saje, poslovna sekretarka Simona Janič, finančnik II 

Dragica Tomović in Nataša Hašaj saldakontist II, 
- član nadzornega odbora Slavko Buček. 

Odsotna : Andreja Nemec, članica OS (opravičeno). 
 
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 
 
Župan je predlagal, da občinski svet dela po predlaganem dnevnem redu in dal na 
glasovanje 
 

S K L E P   št. 100 
 
Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine 

Rogašovci. 
4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Rogašovci za leto 2012. 
5. Potrditev DIIP-a  – Ureditev trga Svetega Jurija. 
6. Obravnava predloga cen storitev Pomoč družini na domu za leto 2012. 
7. Razno. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
  



 2 

 
 
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta občine 
Rogašovci  
 
Pripombe na zapisnik 9. seje občinskega sveta 
 
Andrej Kisilak  besedilo pri njegovih izjavah se naj spremeni, tako da pravilno glasi: 

- glede nakupa zemljišča ga zanima cena, Predlaga, da občina privarčuje 
predvidena denarna sredstva s tem da uredi kmečko tržnico v okviru trgovine 
Kisilak, kjer bi jim dali prostore zastonj na razpolago; 

- moti ga cena 60.000 EUR za nakup zemljišča. Dodatna trgovina bi imela za 
posledico odpuščanja v drugih dveh trgovinah in dosti novih delovnih mest v 
občini to ne bi prineslo. Razvojna vizija občine ne bi smela biti še ena trgovina  v 
občini. Za odkup zemljišča, kjer bi se lahko zgradile terme, pa občina ni bila 
zainteresirana; 

- treba je primerjati, kaj vložiš in kaj dobiš ven. Ne dolgo nazaj je bilo povedano, 
da potrebujemo v občini turistično agencijo. Turistična agencija se je ustanovila 
od nje kot ponudnik prenočitev in ogledov niso dobili niti enega povpraševanja, 
ne za eno in ne za drugo. Boji se, da bo z zavodom podobno. Povsod v državi 
se ukinjajo zavodi, zmanjšuje se javna uprava, samo mi bomo dodatno 
zaposlovali. Predlaga, da se na odboru za gospodarstvo opravi razprava o tem, 
kaj sploh bi zavod počel. Turistična taksa se lahko uvede, misli pa, da trenutno 
niso najbolj primerni časi za uvedbo davkov. Se ne strinja, da bi kot turistični 
ponudnik plačeval turistično takso za namen financiranja zavoda od katerega ne 
bi imel koristi; 

Julijana Meckar njena izjava pod 7. točko dnevnega reda se naj spremeni, tako da 
pravilno glasi: ustanovitev javnega zavoda se ji zdi ekonomsko nesmotrna in bi predstavljala 
prevelik strošek glede na izložek bi pa bilo smiselno razmisliti o ustanovitvi le tega v 
sodelovanju z drugimi sosedskimi občinami. Glede na to, da imamo v občini registrirano 
turistično agencijo, bi se lahko dogovorili z njimi, da bi izvajali del promocije občine. 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je bil dan na glasovanje  
 

S K L E P  št. 101 
 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje občinskega sveta  s predlaganimi 
dopolnitvami.  
 
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 – Obravnava predloga  Odloka o proračunu občine Rogašovci   
            za leto 2012 
 
Uvod k tej točki je podal župan in povedal, da bo občina v letu 2012 ponovno kandidirala za 
evropska sredstva (kohezijska sredstva za vodovod sistem B, evropska sredstva za 
regionalni razvoj , sredstva za razvoj podeželja, sredstva za regionalni razvoj – kanalizacija 
2. faza). Večina proračunskih sredstev v letu 2012 bo spet namenjena investicijam 
(nedokončani projekti, novi projekti).  
Prednostne naloge občine Rogašovci v letu 2012 so: 

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B 
- ureditev trga Svetega Jurija 
- Dom za medgeneracijsko druženje Pertoča 
- asfaltiranje oz. preplastitve cest 
- ureditev prostorov za potrebe občinske uprave v mansardi OŠ Sveti Jurij 
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije – 2. faza. 
- dokončno oblikovanje Občinskega prostorskega načrta - OPN. 

V projektu obnove župnišča je predvidena izgradnja kotlovnice in deponije za lesne sekance 
zaradi možnosti ogrevanja okoliških zgradb. 
 
O predlogu proračuna za 2012 se v roku 15 dni opravi javna razprava, delovna telesa 
skličejo seje, podajo se pripombe in dopolnitve v pisni obliki z ustreznimi utemeljitvami in se 
posredujejo županu. 
 
RAZPRAVA: 
 
Julijana Meckar 
- pohvalila je pripravljen predlog proračuna za leto 2012, saj je le-ta investicijsko naravnan, 
kar je za našo občino zelo pozitivno, upa pa da bo večina teh investicij tudi izvedenih in da 
se ne bodo prenašale v naslednja leta. Glede medgeneracijskega doma na Pertoči jo zanima 
ali je predvidena širitev, obnova ali kaj drugega; najti bi se morale ideje tudi za druge 
gasilske domove npr. v Sotini; 
- zanima jo, po kakšnih cenah občina odkupi zemljišča, saj se ji zdi, da cene niso usklajene  
- v kadrovskem načrtu je predvidena ena nova zaposlitev – komunalni delavec ali bo to 
realizirano, iz kadrovskega načrta pa ni razvidno koliko zaposlenih ima sklenjeno razmerje za 
določen oz. nedoločen čas; 
- podpira idejo izrabe zelene energije; 
- zanima jo tudi, kdaj se bo v Večeslavcih uredila javna razsvetljava in pločniki, saj je 
frekvenca prometa skozi ta predel velika 
- na področju turizma predlaga obnovo mlinov (te ideje so na občinskem svetu že bile 
iznesene), obnovo apnenice v Rogašovcih v namene popestritve turistične ponudbe; 
- v sklopu pokopališkega reda bi občina morala kratkoročno razmišljati tudi o žarnem zidu 
- zgradba, kjer so trenutno prostori občinske uprave, ali občina še vedno razmišlja o odkupu 
in za kakšne namene bi ta zgradba lahko služila. 
 
Odgovore je podal župan: 

- dom na Pertoči se ne bo širil, pripravlja se projekt obnove doma, parkirišč ter 
ureditev trga od zadruge proti bifeju  

- pri odkupu zemljišč gre za stvar dogovora, cene pa se gibljejo med 8 in 10 EUR 
in to so cene, za katere se lahko dogovorimo s kupci; 

- načrtovana zaposlitev delavca v sklopu režijskega obrata je predvidena kot 
rezerva, v kolikor ne bi dobili zadostno število delavcev iz naslova javnih del; vsi 
zaposleni imajo sklenjeno razmerje za nedoločen čas razen ene uslužbenke, 
katera pa bo v kratkem v delovnem razmerju za  nedoločen čas; 

- glede izgradnje pločnikov skozi Večeslavce pa moramo počakati na izgradnjo 3. 
faze investicije, ki pa jo mora država uvrstiti v svoj proračun, vendar pa država 
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trenutno nima namena nadaljevati tega projekta, občina pa sama nima zadosti 
sredstev za to. Javna razsvetljava pa bo urejena v naslednjih letih – trenutno je v 
izdelavi projektna dokumentacija za ureditev javne razsvetljave v občini, seveda 
pa bomo za ta namen kandidirali za finančna sredstva. 

- obnove mlinov bi zahtevale večja finančna sredstva in če bi se občina želela 
prijaviti na kakšen razpis, bi morala biti kot investitor lastnik parcel. Obnovitev 
apnenice bi bila izvedljiva, saj tu ne bi bil finančni vložek tako velik; 

- cena za zgradbo, ki jo je podalo Ministrstvo za notranje zadeve, je previsoka, v 
kolikor bodo ceno znižali, obstaja možnost odkupa, vendar je potrebno pripraviti 
ideje za koriščenja te zgradbe. 

 
Andrej Kisilak 

- tudi on je pohvalil investicijsko naravnan predlog proračuna, prav tako prijave na 
razpise za evropska finančna sredstva; 

- v predlogu so predvidena sredstva za opravljanje funkcije podžupana, zato ga 
zanima ali bo podžupan Martin Ficko; 

- v kolikor bomo pristopili k ustanovitvi zavoda (predlog o ustanovitvi podal na 
prejšnji seji Martin Ficko), bi lahko bil le ta v pristojnosti podžupana, vendar bi 
bilo potem potrebno zvišati znesek pod to postavko 

- za izdelava strategije in vizije občine je predvidenih 18.000 EUR – ali je to 
potrebno; 

- ali bo iz naslova javnih del zaposlenih 5 delavcev; 
- dodatno uradniško delovno mesto ali gre za novo zaposlitev; 
- obnova VGD na Pertoči je dobra odločitev, pri ureditvi vaških jeder se naj ne 

pozabi tudi na VGD v Serdici; 
- spodbujanje malega gospodarstva – 10.000 EUR je znesek premajhen, za 

domača podjetja bi morala občina več narediti glede na to da smo za izgradnjo 
TUŠ centra namenili 60.000 EUR; 

- znesek, ki je namenjen za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je prenizek, 
treba ga bo zvišati, kar se bo dogovorilo na odboru za gospodarstvo 

- znesek, ki je namenjen za turizem in gospodarstvo je potrebno zvišati, saj se bo 
pristopilo k označitvi poti in postavitvi tabel 

- glede plakatiranje ga zanima ali so zajete vse vasi; 
- sredstva za delovanje drugih društev- v občini deluje Društvo skavtov, kjer  

delajo predvsem  z mladimi in vse to ja na ravni prostovoljstva, poleg tega se en 
član vozi iz Murske Sobote in se stroški skozi leto kar naberejo, zato bi bilo 
smiselno, da bi občina za to društvo namenila dodatna sredstva, saj iz samega 
razpisa dobijo premalo; Društvo skavtov pa bo v letošnjem letu izvedlo tud 
evropsko konferenco - gre za evropsko zadevo, zato bi tudi tu bilo dobrodošlo 
kakšno sofinanciranje občine; 

- gretje na sekance – žagarstvo Dajč bi lahko zagotovilo izvajanje tega, vključena 
so lahko tudi ostala domača podjetja; 

- če želimo razširiti turistično ponudbo in privabiti goste, je po njegovem mnenju 
potrebno narediti terme, povezati z obstoječimi športnimi objekti, ki jih ne 
moremo izkoristiti (vložena so bila velika finančna sredstva), zato bi bilo škoda, 
da ti objekti ne bi  služili svojemu in širšemu namenu.  

 
Odgovore sta podala župan in tajnica občine: 
 
Župan  
– sredstva morajo biti planirana, glede podžupana nimamo imen; 
– občina mora imeti izdelano strategijo in vizijo, zato morajo biti planirana sredstva za ta 
namen; 
 – če bomo uspeli na razpisu, bo zaposlenih ponovno le 5 javnih delavcev; 
 – društvo naj poda prošnja za pridobitev izrednih sredstev za namen evropske konference 
skavtov; 
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Župan je podal repliko na ponovno izjavo oz. predlog Andreja Kisilaka glede graditve term, in 
povedal, da je sam pripravljen dati svoj denar za izgradnjo term, samo če se najde nekdo, ki 
bo povedal, kje na bi te terme stale, ki bi imel projekt in zagotovljena finančna sredstva. 
Podjetje Huber je bilo pripravljeno iti v tak projekt, vendar pa država v OPN ne pusti gradnjo 
na parcelah, ki jih je občina predlagala za gradnjo term.  Občina sama v ta projekt ne bo šla.  
 
Marija Saje  
– pri dodatnem uradniškem delovnem mestu gre samo za prevedbo strokovno tehničnega 
delovnega mesta v uradniško delovno mesto, ne gre za novo zaposlitev; 
– glede plakatiranja so zajete vse vasi, sprejeti moramo odlok, ki bo urejal to področje 
(osnutek je že pripravljen). 
 
Po končani splošni razpravi je župan pozval predsednike delovnih teles, da obravnavajo 
predlog proračuna na svojih sejah ter pripravijo konkretne predloge oziroma potrdijo že 
predlagano in dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 102 
 

O predlogu odloka o proračunu za leto 2012 se opravi javna razprava.  
Predlog proračuna občine Rogašovci bo v javni razpravi 15 dni z objavo od dne 
23.12.2011 do 6.1.2012.  
 
Predlog proračuna se objavi na spletni strani občine.  
 
V tem času lahko vsak občan vloži pripombo ali predlog k predlogu odloka o 
proračunu občine Rogašovci za leto 2012.  
 
Pripombe in predlogi se pošljejo županu občine Rogašovci. 
  
V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo delovna telesa 
občinskega sveta občine Rogašovci ter zainteresirana javnost. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA. 
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 5 – Potrditev DIIP-a  – Ureditev trga Svetega Jurija 
 
Župan je v uvodu povedal, da gre le za formalnost, saj je bil DIIP za trg Svetega Jurija se 
potrjen na eni izmed prejšnjih sej, ker pa na prvem razpisu nismo uspeli in ker bomo ta 
projekt ponovno prijavili na razpis (ki pa ima drugačne pogoje od prvotnega razpisa), ki bo 
objavljen v kratkem, mora občinski svet ponovno potrditi vsebino tega dokumenta.  
 
Razprave ni bilo, zato je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP št. 103 
 

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev trga 
Svetega Jurija v predlagani obliki. 
 
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 – Obravnava predloga cen storitev Pomoč družini na domu za leto 2012 
 
Uvod je podala Nataša Hašaj in povedala, da je predlog cen pripravil Center za socialno delo 
in da mora občinski svet vsako leto sprejeti oz. potrditi ceno teh storitev. Predlagana cena za 
storitve Pomoči družini na domu za leto 2012 je 17,90 EUR na uro (v to storitev je vključenih 
13 uporabnikov iz občine). 
 
Župan je povedal, da je občinski svet o tej problematiki že razpravljal na eni izmed prejšnjih 
sej in takrat so člani OS izoblikovali predlog, da bi se za opravljanje teh storitev podelila 
koncesija  drugemu – cenejšemu izvajalcu. Do takrat pa ostaja tako kot trenutno je – 
potrditev predlagane cene izvajalcu storitev CSD M. Sobota.  
 
Martin Ficko je predlagal, da bi občina lahko zaposlila nekoga iz občine ter tako privarčevala 
pri izvajanju teh storitev. 
 
Župan je odgovoril, da je iz naše občine opravlja te storitve ena delavka, ki je redno 
zaposlena pri CSD Murska Sobota.  
 

 
S K L E P  št. 104 

o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012 
 
 
Občinski svet Občine Rogašovci soglaša, da bo ekonomska cena storitve 
Pomoči družini na domu od 1. 1. 2012 znašala 17,90 EUR na efektivno uro. V 
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika 
storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,46 EUR na efektivno 
uro in stroški vodenja v višini 3,44 EUR na efektivno uro. 
 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na 
domu se določi cena v višini 7,23 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene 
storitve 17,90 EUR prizna Občina Rogašovci kot subvencijo v višini 7,23 EUR 
za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 3,44 EUR za stroške 
vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju 
socialnega varstva.  
 
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve 
pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi sklenjene pogodbe. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA. 
Sklep JE bil sprejet. 

 
 
 



 7 

 
Tč. 7 - Pobude in vprašanja 
 
Ni bilo pobud. 
 
 
 
Točka 8 – Razno 
 
Župan je povedal, da je bil v Uradnem listu RS objavljen Sklep o začasnem financiranju za tri 
mesece, s katerim lahko občina posluje do sprejetja proračuna za leto 2012. 
 
Seja je bila končana ob 19.30  uri. 
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič                             Edvard Mihalič 
 
 
Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 104. 


