Številka: 032-3/2010-19
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18.
uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine, Edvard
Mihalič.
Prisotni:
- župan občine Edvard Mihalič
- člani občinskega sveta: Suzana Turha, Julijana Meckar, Anton Buček, Stanko Baranja,
Marija Mekiš (prišla ob 18.10), Simon Kranjec, Jožica Fükaš, Karel Horvat, Andrej Kisilak,
Drago Kikec, Martin Ficko, Majda Bunderla, Jožef Bagar, Andreja Nemec, Branko
Novak.
- poslovna sekretarka Simona Janič, Dragica Tomović finančnica, Nataša Hašaj samost.
strok. del.

Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (14 prisotnih članov
občinskega sveta).

Tč. 2–Obravnava in potrditev dnevnega reda
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil le ta potrjen in izglasovan s sklepom:

S K L E P št. 191
Sprejme se naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci.
4. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013 – druga obravnava.
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Ureditev
večnamenskega doma v Serdici in parkirišč pri vrtcu v Rogašovcih«.
6. Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto
2013.
7. Letni program kmetijstva 2013.
8. Podelitev priznanja ob kulturnem prazniku.
9. Soglasje k sklepu Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota o
odstopu od soustanoviteljstva Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska
Sobota.
10. Pobude in vprašanja.
11. Razno.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov
glasovalo ZA. DNEVNI RED JE BIL POTRJEN.
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Tč. 3– Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci
Pripomb na zapisnik 17. redne seje občinskega sveta ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 192
Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine 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. 4 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013 – druga obravnava
Uvodne besede k predlogu proračuna je na začetku podal župan občine. Povedal je, da
amandmajev ni bilo, da se spremembe med prvo in drugo obravnavo nanašajo le na bilanco
prihodkov in odhodkov in sicer se prihodki proračuna z drugo obravnavo povečujejo za
7.180,00 EUR in znašajo 4.470.280,00 EUR, odhodki pa se prav tako povečujejo za
7.180,00 EUR in znašajo 4.682.780,00 EUR. Posebej je izpostavil, da je letošnji proračun
ponovno investicijsko naravnan, saj je kar 58% proračunskih sredstev namenjenih za
investicije.
Dragica Tomovič je k že povedanemu dodala, da je občinska uprava na osnovi opravljene
razprave na seji občinskega sveta, na odborih občinskega sveta in nekaterih dejstev oziroma
sprememb, ki so nastale v času po prvi obravnavi, pripravila spremembe in dopolnitve
gradiva proračuna za leto 2013. Tako predstavlja gradivo čistopis predloga proračuna
Občine Rogašovci za leto 2013, obrazložitve, obravnavane v okviru prve obravnave pa so
opremljene s potrebnimi popravki in so v tekstu zaradi lažje preglednosti tudi odebeljeni.
RAZPRAVA
Andrej Kisilak je povedal, da je Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo
in turizem na svoji seji predlagal, da se v proračunu za leto 2013 nameni nekaj sredstev za
razpis podjetništva. Predlog je bil upoštevan, v proračunu je tako za spodbujanje in razvoj
podjetništva
namenjenih 5.000, EUR, in sicer za ukrep Nova delovna mesta in
samozaposlovanje. Je pa omenil, da bi bilo potrebno pristopiti k sprememb. Pravilnika o
spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci.
Zanima ga tudi, zakaj so take razlike pri cenah za zemljišča?
Kaj pomeni Učni park Osnove šole Sv. Jurij?
Kaj je Prekmurska herbija?
Zakaj v proračunu za drugo obravnavo ni več sredstev namenjenih za javna dela za OŠ Sv.
Jurij?
Turističnemu društvu predlaga, da se naj vsaj 500,00 EUR nameni za sodelovanje na sejmih.
ŽUPAN podal odgovore
- za spremembo pravilnika naj odbor pripravi predloge in takrat se bo pristopilo k
spremembam pravilnika in razpisa;
- cene zemljišč se gibljejo med 0,30 in 0,60 EUR za kmetijske parcele, medtem ko
gradbena parcela stane približno 10,00 EUR za m2, vse pa je odvisno tudi od dogovora
med prodajalcem in kupcem;
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-

Učni park OŠ – občina bo odkupila sadovnjak Kišfalvijevih in ta bo namenjen za potrebe
osnovne šole oz. projekta Učni park (čebelarstvo, sadjarstvo, vrtnarstvo idr.)
osnovna šola ni dobila javnih del, ker niso bili uspešni na razpisu, zato smo ta sredstva iz
te postavke odvzeli;

Julijana Meckar je ponovno izpostavila odkup Dajčevega mlina. Strinja se, da se kulturna
dediščina mora ohranjati, vendar jo moti, da občinski svet ni bil pravočasno seznanjen z
odkupom, nikjer ni videti uradne cenitve (torej od kod znesek 50.000,00 EUR), prav tako
občinskemu svetu ni bil predstavljen projekt oz. idejna zasnova. V občini imamo tri takšne
mline, zakaj je občina izbrala ravno Dajčev mlin. Predlaga, da se naj opravi uradna cenitev
tega objekta, pridobi se naj mnenje Zavoda za kulturno dediščino in izdela se naj idejna
zasnova ter se predstavi občinskemu svetu.
Glede sklepa o ukinitvi subvencioniranja cene storitev komunalnih odpadkov jo zanima, zakaj
bi naj občina ukinila to subvencijo oz. kaj to pomeni za uporabnike teh storitev (občane).
Glede na to, da je občinski svet s sklepom od leta 2010 vsako leto postopoma zniževal
odstotek subvencioniranja , bi sedaj ta ukinitev pomenila »revolucijo« med občani. Poleg
vsega pa občinski svet ni dobil nobenih obrazložitev, niti koliko bi sedaj bila cena teh storitev
oz. kakšen znesek bi bil na položnicah. Po njenih ugotovitvah, zadnja uredba glede teh
storitev, še vedno dopušča občinam možnost subvencioniranja. Poleg tega so sredstva v
proračunu črtana, kaj torej to pomeni?
Glede sprejemanja Odloka o proračunu pa želi opomniti, da se ne držimo 88. člena
poslovnika.
Župan je podal odgovore
- v občini so res trije mlini, vendar je lokacija Dajčevega mlina najustreznejša in okolico je
možno ustrezno urediti. Uradna cenitev je opravljena, glede vsebine in projekta pa se bo
potrebno še dogovoriti, zato je vsakršna ideja dobrodošla;
Branko Novak je povedal, da so člani na seji Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter
komunalno infrastrukturo predlagali, da bi se naj sredstva, ki jih je občina v proračunu
namenila za odkup Dajčevega mlina, namenili za obnovo občinskih cest. Ker pa njihov
predlog ni bil upoštevan, predlagajo, da se v naslednjem proračunskem letu nameni
200.000,00 EUR za obnovo lokalnih cest in javnih poti.

Župan je povedal, da je v letošnjem letu res planiran minimalen znesek za občinske ceste,
saj so obnovitvena dela na tej infrastrukturi bila izvršena, bo pa zato v naslednjem letu več
sredstev namenjenih v ta namen.
Glede ukinitve subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov je Nataša Hašaj povedala, da vse do današnje seje ni
bilo možno dobiti nobenih konkretnih podatkov, s katerimi bi občinski svet danes lahko
razpravljal oz. odločal. Ponovno se pripravlja nova uredba, ki ureja to področje, tako da ni
znano, kaj bo sledi v nadaljevanju oz. kaj to pomeni za občino oz. občane.
V nadaljevanju so člani občinskega sveta predlagali ukinitev ekoloških otokov, sprejetje
odloka, ki bo določal, da je za vse občane obvezen kontejner oz. odvoz komunalnih
odpadkov in pa konkreten izračun za storitve, kij jih je do sedaj občina subvencionirala.
Župan je povedal, da ekoloških otokov zaenkrat še ne smemo ukiniti, odlok bomo pripravili, o
cenah komunalnih storitev pa se bo ponovno razpravljajo in odločalo na naslednji seji, ko
bomo razpolagali s konkretnimi podatki. Subvencija se bo s sklepom začasno ukinila, v
kolikor pa nova cena za odvoz ne bo sprejemljiva za občinski svet, pa bomo sredstva za
subvencioniranje vzeli iz splošne proračunske rezerve.
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Po končani razpravi je župan predlagal v sprejem naslednja dva sklepa:

S K L E P št. 193
Sprejme se Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2013 v drugi
obravnavi.
Pripravijo se naj spremembe in dopolnitve Pravilnika o spodbujanju in razvoju
podjetništva v Občini Rogašovci.
Glede subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za enkrat občina ukine
subvencioniranje. V kolikor pa se bo cena teh storitev znatno povišala, bo
občina ponovno sprejela sklep o subvencioniranju. Sredstva bo občina pokrila
iz splošne proračunske rezervacije.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
in

SKLEP ŠT. 194
Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci
za leto 2013 v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 5 – Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Ureditev
večnamenskega doma v Serdici in parkirišč pri vrtcu v Rogašovcih«
V uvodu je župan povedal, da je potrditev DIIP-a potrebna zaradi prijave na razpis. Vrednost
investicije po tekočih cenah znaša 247.795,14 EUR (z vključenim davkom na dodano
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 01.04.2014 do 31.08.2014. Vire
za financiranje zagotavljajo: nepovratna sredstva (sredstva EKSRP) v znesku
123.897,56EUR, Občina Rogašovci (upravičeni) v znesku 82.598,39 EUR in Občina
Rogašovci (neupravičeni – DDV) v znesku 41.299,19 EUR. Država je v zadnjem razpisu
zmanjšala delež sofinanciranja iz 85 % na 60%.
RAZPRAVA
Julijana Meckar podpira projekt, vendar pa se boji, da bo občinam naloženo veliko breme z
lastnim deležem, glede na to, da država zmanjšuje delež financiranja takih projektov.
Mogoče bi bilo v prihodnosti boljše, da bi občina sama investirala take projekte, če bi
vrednosti bile sprejemljive za občinski proračun – torej bi finančni del v teh primerih bil za
občino manjši, kot s prispevanjem lastnega deleža na državnih razpisih.
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Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 195
O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008,
49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12), Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 44/2007, 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/2006, 54/2010) in Statuta Občine Rogašovci je odgovorna oseba
investitorja sprejela naslednje sklepe:
1. Potrdi se i Dokument identifikacije investicijskega projekta za
projekt/programii: Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča
pri vrtcu v Rogašovcih, ki ga je izdelaliiiProFUTURUS d.o.o., Črtomirova
11, 2000 Maribor, januar 2013.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 247.795,14 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s
časovnim načrtom od 01.04.2014 do 31.08.2014.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
• Nepovratna sredstva (sredstva EKSRP) v znesku 123.897,56EUR,
• Občina Rogašovci (upravičeni) v znesku 82.598,39 EUR,
• Občina Rogašovci (neupravičeni – DDV) v znesku 41.299,19 EUR.
4. V NRP občine se uvrsti nov projekt.
5. Odobri se izvedba investicije.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 6 – Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
Razprava je bila opravljena že pri 5. točki dnevnega reda, zato je župan glede na ugotovitve,
ki so bile že podane, dal na glasovanje naslednje sklepe:

S K L E P št. 196
o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
Občina Rogašovci z letom 2013 ukinja subvencioniranje storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe obdelave ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe
javne infrastrukture.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 naprej.

S K L E P št. 197
O ceni oziroma o subvenciji k ceni storitev obdelave in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s strani občine, bo občinski
svet razpravljal naknadno.
Pripravi se Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in
odvoza odpadkov na območju občine Rogašovci.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 14
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 7 – Letni program kmetijstva 2013
V uvodu te točke je Simon Kranjec povedal, da je Odbor za kmetijstvo na svoji seji razpravljal
o letnem programu. Letni program kmetijstva je bil skupaj z zapisnikom posredovan
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Letni program kmetijstva za leto 2013 je
pripravljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci in določa ukrepe in višino sredstev, obseg in
vrsto ukrepov, način dodeljevanja sredstev ter čas izvajanja ukrepov.
V predlogu proračuna je tako za državne pomoči - skupinske izjeme zagotovljenih 30.000,00
EUR in za dodelitev državnih pomoči de minimis 11.000,00 EUR.
V nadaljevanju je Nataša Hašaj pojasnila, da je znesek 30.000,00 EUR določen v Mnenju o
skladnosti sheme državne pomoči »Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Rogašovci 2007-2013«, ki ga je podalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v letu 2007. Ministrstvo za finance pa je prav tako v letu 2007 podalo Mnenje o
shemi »de minimis« pomoči »Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj
podeželja v občini Rogašovci«, ki se v skupnem znesku 50.000,00 EUR in za čas do 31. 12.
2013 lahko izvede po pravilu »de minimis«. Na razpolago je tako ostalo še 11.000,00 EUR,
zato je v predlogu programa naveden znesek v predlagani višini 11.000,00 EUR.
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RAZPRAVA
Andrej Kisilak se ne strinja s pogoji iz razpisa »De minimis« saj le ta ne vsebuje omejitev
glede sofinanciranja npr. če nekdo kupi nov stroj, se mu ta v celoti sofinancira. Tako so
sredstva razdeljena na posameznika in hitro zmanjkajo. V sled temu predlaga spremembo
pravilnika za delno sofinanciranje za ta namen.
Župan je povedal, da je občinska uprave že poslala dopis na pristojno ministrstvo ali se
pogoji razpisa lahko spremenijo.
Julijana Meckar predlaga, da naj občinska uprava preuči vse pravilnike iz katerih izhajajo
razpisi ter pristopi k spremembam in dopolnitvam le teh. Preveri pa se naj, ali posamezniki, ki
kandidirajo na državnih razpisih lahko kandidirajo tudi na občinskih razpisih ter tako dobijo
sredstva iz obeh naslovov in obratno.
Drugih pripomb na program člani občinskega niso imeli, zato je župan predlagal v sprejem

S K L E P št. 198
Potrdi se letni program kmetijstva za leto 2013 v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 8 - Podelitev priznanja ob kulturnem prazniku
Na razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Rogašovci za leto 2012 je prispel
en predlog, in sicer da se priznanje za dosežke na področju kulture oziroma
umetnosti podeli Mešanemu pevskemu zboru Sv. Helena iz Pertoče. Člani
občinskega sveta so se s predlogom strinjali.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 199
Priznanje Občine Rogašovci ob kulturnem prazniku za dosežke na področju
kulture oziroma umetnosti se podeli Mešanemu pevskemu zboru Sv. Helena iz
Pertoče.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Točka 9 - Soglasje k sklepu Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota
o odstopu od soustanoviteljstva Skupnosti zdrav. zavodov M. Sobota
Župan je povedal, da je občina dobila premalo informacij glede te problematike.
Občina je soustanovitelj zavoda ZD M. Sobota in na podlagi tega smo bili pozvani k
podaji soglasja.
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 200
Občinski svet Občine Rogašovci daje soglasje k sklepu Sveta zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota o odstopu od ustanoviteljstva Skupnosti
zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
Ta sklep se pošlje Mestni občini Murska Sobota, ki je pristojna za izvajanje
ustanoviteljske pravice do skupnega javnega zavoda Zdravstveni dom Murska
Sobota.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 10 – Pobude in vprašanja
Marija Mekiš je povedala, da je vedno več občanov brez obveznega zdravstvenega
zavarovanja in je velik problem na terenu, saj so med njimi starejši ljudje, ki so bolni
in pa Romi.
Župan je odgovoril, da tu občina ne more rešiti situacije, saj občina le plačuje
obvezno zdrav. zavarovanje, o upravičenosti do tega pa odloča Center za socialno
delo.
Antona Bučeka je zanimalo, kako je z gradnjo vodovodnega omrežja in kdaj se bo
začelo plačevati?
Županj je odgovoril, da bo v letošnjem letu prijava na razpis končno realizirana,
razpis za izvajalca je že v postopku vodarino pa bomo začeli obračunavati v prvi
polovici tega leta.
Martin Ficko je predlagal, da bi v občini organizirali okroglo mizo na temo
komasacije.
Karel Horvat pa je vprašal, kdaj bo zgrajen most v Serdici in kdo bo izvajalec?
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Župan je odgovoril, da bo most zgrajen v letošnjem letu, da pa je potrebno prej
izvesti javni razpis za izvajalca del.

Tč. 10 – Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila končana ob 20.30.
Zapisala
Simona Janič

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 200.
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i

Navedite vrsto dokumenta, ki je predmet sklepa, tj. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali investicijski
program (IP).
ii
Napišite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije).
iii
Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo DIIP ali IP ter datum izdelave.
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