Številka: 032-1/2014-11
ZAPISNIK
11. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 19. 8. 2016 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, Anton Perša, Slavko
Haužar, Karel Horvat in Marija Mekiš,
Odsotni: Jožica Fükaš, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon Kranjec.
Ostali prisotni- vabljeni:
- Marija Saje tajnica občine, Simona Janič strok. sodel. VI, Dragica Tomović,
finančnik II.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogašovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Rogašovci.
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo
v Občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in
Tišina.
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju
l. 2016.
7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci.
8. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci.
9. Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v občini Rogašovci.
10. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Sveti Jurij za
šolsko leto 2016/2017.
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev
režijskega obrata Občine Rogašovci.
12. Obravnava odstopne izjave iz Uredniškega odbora Gorički vrh.
13. Pobude in vprašanja.
14. 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 11 članov
občinskega sveta).

Tč. 2 – Obravnava in potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer umik 5. točke DR - Elaborat o
oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v Občinah Beltinci, Cankova,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci,
Rogašovci, Šalovci in Tišina. Razlog za umik točke: nedosežen skupni dogovor občin glede
oblikovanja cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo. Člani občinskega sveta niso
imeli pripomb na predlagan umik točke, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 125
Sprejme se dnevni red 11. seje občinskega sveta s spremembo, da se črta 5.
točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 10. seje občinskega sveta občine
Rogašovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil na glasovanje dan

S K L E P št. 126
Potrdi se zapisnik 10. seje občinskega sveta.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta občine
Rogašovci
Pripomb ni bilo. Župan je dal na glasovanje

S K L E P št. 127
Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 5 – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju
2016
V uvodu te točke je Dragica Tomović povedala, da je poročilo pripravljeno v skladu s 63.
členom Zakona o javnih financah, da je poslovanje potekalo nemoteno in da so se računi
plačevali v zakonsko predpisanem roku, v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov.
V nadaljevanju pove, da realizacija prihodkov proračuna v prvem polletju znaša
1.296.337,63 EUR oz. 11,6 % glede na veljavni proračun. Brez vrednosti načrtovanih
prihodkov iz naslova investicije Nadgradnja vodovoda sistema B (7.738.265,00 EUR) bi bili
prihodki občine v prvem polletju realizirani v višini 37,8 %. Realizirane prihodke sestavljajo:
- davčni prihodki, ki so realizirani v višini 991.871,19 EUR oz. 50% načrtovanega,
- nedavčni prihodki, ki so realizirani v višini 165.553,18 EUR oz. 51 % načrtovanega,
- kapitalski prihodki so ob polletju realizirani v višini 13.097,52 EUR oz. 49 %
načrtovanega ter
- transferni prihodki, ki so realizirani v višini 125.815,74 EUR oz. 1,4 odstotka
načrtovanega. Največji delež odpade na finančno izravnavo in sicer ta znaša
76.326,00 EUR, ostalo pa predstavljajo sredstva za sofinanciranje družinskega
pomočnika, sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave, sredstva ZRSZZ za
sofinanciranje javnih del in pa sredstva požarne takse. Ostale načrtovane transferne
prihodke občina pričakuje v drugi polovici leta.
Realizacija odhodkov ob polletju znaša 1.111.684,70 EUR oz. 9,5 % načrtovanega. Brez
vrednosti načrtovanih odhodkov iz naslova investicije Nadgradnja vodovoda sistema B
(7.887.052,40 EUR) bi bili odhodki občine v prvem polletju realizirani v višini 29 %. Tako so:
- tekoči odhodki realizirani v višini 384.431,97 EUR oz. 37 % načrtovanega,
- tekoči transferi v višini 494.084,49 EUR oz. 44 % načrtovanega,
- investicijski odhodki v višini 2,4 % oz. 225.368,33 EUR. Pojasni, da je realizacija
investicijskih odhodkov tako nizka, ker ni realizacije pri večjih projektih, kot sta
Nadgradnja vodovoda sistema B in Izgradnja kanalizacije v romskem naselju Serdica
in Sotina.
- investicijski transferi so realizirani v višini 8,3 % oz. 7.799,91 EUR.
Realizacija investicijskih odhodkov in transferov je tako nizka zaradi nerealiziranih projektov
kot so:
- nadgradnja vodovoda sistema B,
- izgradnja kanalizacije v romskem naselju Serdica in Sotina (ob tem prisotne seznani,
da je bila prijava na razpis MGRT oddana pravočasno, da je občina 31.5.2016 prejela
sklepa o odobritvi sredstev, tudi pogodbi sta že podpisani. Postopek javnega
naročanja je bil takoj izveden, vendar pa zaradi zahteve za revizijo s strani
neizbranega ponudnika le ta še ni zaključen),
- obnova lokalnih cest in javnih poti,
- investicijsko vzdrževanje gozdnih cest,
- izdelava OPN in OPPN,
- sofinanciranje investicij društev na športnem področju,
- sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav,
- ureditev dovozne poti k blokom,
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subvencije v kmetijstvo (doda, da je razpis za državne pomoči Skupinske izjeme
zaključen, izdanih je bilo 21 sklepov, razpis de minimis pa je objavljen, rok za prijavo
poteče 30.9.2016) in
subvencije v podjetništvo (pove, da je razpis odprt oz. objavljen na spletni strani
občine), čeprav je kar nekaj teh projektov v tem času že dokončanih.

Omenila je tudi, da zadolževanja v prvem polletju ni bilo, se bo pa občina zadolžila v drugem
polletju v skladu s sprejetim proračunom na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju
proračunov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo (za obnovo LC in JP).
Zaradi ocene realizacije bo do konca leta in zaradi spremenjenih dinamik izvajanja in
sofinanciranja načrtovanih investicij, potrebno pripraviti rebalans proračuna.
Julijana Meckar je povedala, da je gradivo polletnega poročila obravnaval tudi Odbor za
proračun in finance, na katerem je bilo zastavljenih nekaj vprašanj, ki pa so razvidna iz
priloženega zapisnika.
Ker na vsa vprašanja na seji niso bili podani vsi odgovori, jih je v nadaljevanju razprave
podal župan, in sicer:
- občina prodaja nepremičnino oz. zemljišče s parc. št. 1976 k.o. Pertoča, ki jo je
nasledila po pokojnem Čerpnjak Edvardu, ki je bival v domu in je občina zanj
plačevala oskrbnino,
- ZTKP Goričko dobi na letni ravni iz vseh postavk skupaj
finančnih sredstev
Julijano Meckar je povedala, da se ji zdi strošek, ki ga plačujemo Reberniku za opravljanje
storitve obračuna okoljske dajatve, previsok.
Župan je odgovoril, da bi to za občino moralo opravljati javno podjetje Vodovod sistema B,
ker pa le-ti tega še ne opravljajo, in ker je bilo potrebno s 1.1.2016 pričeti s temi storitvami,
smo to predali podjetju AGJ Rebernik in če opravijo analizo, ti stroški niso visoki, poleg tega
pa to podjetje po pogodbi vzdržuje tudi čistilni napravi.
Razprave ni bilo. Občinski svet Občine Rogašovci se je seznanil s Poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju.

Tč. 6 – Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci
Marija Saje je v uvodu povedala, da med prvo in drugo obravnavno ni bilo podanih nobenih
sprememb oz. dopolnitev. Je pa bil dopolnjen 2. člen odloka, in sicer je bila s strani občinske
uprave dodana nova alinea, ki glasi: »prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri
uporabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec pretočne greznice ter obdelava blata na
komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata in njegovo čiščenje,
do prilagoditve zahtevam področne zakonodaje«.
Člani občinskega sveta so se s predlaganim strinjali.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 128
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini
Rogašovci v 2. obravnavi s predlagano dopolnitvijo.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 7 – Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci
Predlog odloka so člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo, kratek uvod pa je
podala Marija Saje in povedala, da zakonodaja zavezuje občine, da morajo ta odlok imeti
sprejet. Glede na to, da bo občina postavila nove oglasne deske po vaseh, pa je potreba
glede postopkov plakatiranja in oglaševanja nujna.
RAZPRAVA
Slavko Haužar je predlagal, da se v 10. člen odloka doda besedilo: » Z globo se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost in organizator prireditve, ki je brez priglasitve pri občinski upravi Občine
Rogašovci namestil plakate, ki je brez soglasja občinski upravi Občine Rogašovci postavil
reklamno tablo.«
Julijana Meckar je predlagala:
- da bi se naj v 7. členu črtala imena društev in se zapisalo samo »humanitarne
organizacije«,
- sankcije za tiste, ki bi na kakršenkoli način poškodovali vsebino oz. obliko plakata,
- društva bi lahko plakate sami žigosali, ostalim pa bi se žigosalo na občinski upravi,
- na posamezno oglasno desko se dovoli nalepiti en plakat za isti namen.
Andrej Kisilak je zanimalo:
- kakšen pomen ima besedno zvezo »metanje letakov« v 3. členu? Predlaga, da se ta
odstavek črta,
- prav tako se naj črta drugi odstavek 4. člena, saj občina ne more odločati o plakatih,
ki so nameščeni na drugih mestih oz. na objektih ali zemljiščih fizičnih oseb,
- v 5. členu pa se naj črtajo politične stranke, saj je plakatiranje za politične oz. volilne
namene določeno s posebnih odlokom o plakatiranju.
Župan je predlagal, da se danes opravi prva obravnava s predlaganimi spremembami. V
kolikor pa bo do druge obravnave kdo imel še kakšen ustrezen predlog ali dopolnitev, ga naj
posreduje na občinsko upravo.
Po končani razpravi je župan predlagal v sprejem
S K L E P št. 129
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini
Rogašovci v 1. obravnavi. Za drugo obravnavo se pripravi čistopis z naslednjimi
pripombami:
1. V 2. členu se doda tretji stavek, ki glasi: »Na posamezno plakatno mesto se
lahko pritrdi le en istovrstni plakat.«
2. V 3. členu se črta tretji odstavek.
3. V 4. členu se črta drugi stavek.
4. Črta se 5. člen.
5. V 7. členu se črtajo imena društev in se napiše »humanitarne organizacije«.
6. V 10. členu se 1. točka po novem glasi: »Za vsak plakat, nalepljen ali nameščen
izven plakatnega mesta na javni površini ali na zemljišču v lasti občine brez
soglasja Občine Rogašovci.« 2. odstavek 10. člena se po novem glasi: » Z
globo 100,00 EUR se kaznuje tudi pravna oseba, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost oziroma organizator prireditve, ki krši določbe zgornjega
odstavka«.
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Člani občinskega sveta lahko do 2. obravnave na občinsko upravo posredujejo
morebitne predloge oz. dopolnitve.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 8 – Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v Občini Rogašovci
Župan je na kratko seznanil člane občinske z vsebino Načrta razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja v občini. Načrt je pripravilo podjetje Eurocon d.o.o, za kar pa mora
občina pripravljavcu to delo plačati. Občina je k temu projektu pristopila z namenom
družbeno ekonomske koristi, ki bi ga izgradnja takšnega omrežja nudila občanom. Razpisa
za ta namen država še ni bilo, načrt pa mora biti pripravljen, v kolikor bi do razpisa prišlo.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 130
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme načrt razvoja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Rogašovci, v predlagani
vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 9 - Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Sveti Jurij za šolsko leto
2016/2017
Predlog sistemizacije je pripravila strokovna služba OŠ Sveti Jurij in je bil v tej obliki z
gradivom za sejo posredovan članom občinskega sveta. Poleg sistemizacije se predlaga tudi
potrditev nadstandardnih dejavnosti in pa poslovnega časa vseh enot vrtcev. Letos pa mora
občinski svet odločati o predlogu kandidatov za člane komisije za sprejem otrok v vrtec.
Agata Recek je zastavila vprašanje, zakaj ni poslovni čas enak v vseh enotah vrtca. Na
Pertoči je vrtec odprt od 6.45 do 15.45 in staršem, ki morajo do 7. ure priti v službo v Mursko
Soboto, ta čas ne ustreza. Predlaga, da je poslovni čas na Pertoči takšen kot v enotah vrtca
v Rogašovcih in Sv. Juriju.
Po telefonskem razgovoru z ravnateljem Aleksandrom Mencigarjem med samo sejo OS, je
le-ta v obrazložitev povedal, da se starši in vzgojitelji na prvem roditeljskem sestanku
dogovorijo, v kolikor se pojavi potreba katerega od staršev, da vzgojitelj pride prej v vrtec in
prevzame otroka v varstvo. V kolikor bo v letošnjem letu potreba po tem, se naj starši
oglasijo pri vodji vrtca in se dogovorijo za uro predaje otroka v vrtec.
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:

S K L E P št. 131
Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu
pri OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2016/2017.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
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Sklep JE BIL sprejet.

S K L E P št. 132
Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje nadstandardno dejavnost nemški jezik in
športni krožek v VVE pri OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2016/2017.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

S K L E P št. 133
Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje poslovni čas VVE pri OŠ Sveti Jurij za šolsko
leto 2016/2017.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

S K L E P št. 134
Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje predlog kandidatov za člane komisije za
sprejem otrok v vrtec pri OŠ Sveti Jurij.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 10 - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega
obrata Občine Rogašovci
Glede na to, da je občina dala renovirati oder za prireditvene namene in v skladu z Odlokom
o plakatiranju je občinska uprav pripravila spremembo sklepa glede cenika storitev
režijskega obrata, katere vsebina je razvidna iz gradiva za sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 135
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci, v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 11 – Obravnava odstopne izjave iz Uredniškega odbora Gorički vrh

Odstopno izjavo je podala Klavdija Celec.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 136
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme odstop Klavdije Celec iz Uredniškega
odbora Gorički vrh.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 11 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 17 – Pobude in vprašanja
Andrej Kisilak
zanima ga:
- kako daleč je projekt izdelave in postavitve turističnih tabel v občini?
- kako je z določitvijo cene vode oz. z elaboratom za določitev cene vode?
Župan je povedal,
da nima informacij glede izdelave turističnih tabel,
- da je bil izračun narejen in bi kot takšen tudi bil ustrezen, vendar se je zataknilo pri
ceni omrežnine, tako, da spet ni bilo ustreznega oz. sprejemljivega predloga za vse
občine in zato je bila ta točka tudi umaknjena z dnevnega reda današnje seje.
Tč. 18 – Razno
Pod točko razno je župan seznanil člane OS z tekočimi zadevami:
- Ministrstvu za infrastrukturo DRSC smo 6. 7. 2016 poslali dopis z zadevo, da nam
odgovorijo kdaj se bo pristopilo k sanaciji plazu na regionalni cesti R3-718 v
Fikšincih. Dne 17. 8. 2016 smo dobili naslednji odgovor: »Za sanacijo plazu
Fikšinci je razpis za izbiro izvajalca gradbenih del objavljen na portalu za
javna naročila. Odpiranje ponudb je 31.8.2016. Predvidoma oktobra bo podpisana
pogodba, nato mora izvajalec pripraviti gradbiščno dokumentacijo in v kolikor
bodo dopuščale vremenske razmere, bi z deli na terenu pričeli novembra. Dela
bodo končana predvidoma do julija 2017.
- Upravna enota M. Sobota nam je 12. 8. 2016 poslala v vednost gradbeno dovoljenje
za gradnjo župnišča.
- Za izgradnjo kanalizacije v romskih naseljih Serdica in Sotina smo dobili za leto 2016
300.000 EUR in za leto 2017 300.000 EUR. Z deli žal ne moremo začeti, ker se je
neizbrani ponudnik del pritožil in sedaj zadevo rešuje Državna revizijska komisija.
- Asfaltna dela za leto 2016 je dobilo podjetje Asfalti Ptuj. Dela so v teku in
predvidevamo, da bodo končana v predvidenem roku.
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Projekte za izgradnjo pločnika od Večeslavec do Ropoče smo predali v recenzijo
Ministrstvu za infrastrukturo. Predstavnika ministrstva sta prišla na občinsko upravo in
izjavila, da se bo po recenziji pristopilo k odkupu zemljišč, še letos pa bodo naročili
projekte za izgradnjo pločnika od Nuskove do Sotine.

Seja je bila končana ob 20. uri.

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisala
Simona Janič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 136.
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