Številka: 032-3/2010-23
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 28. 3 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, Marija Mekiš,
Simon Kranjec, Jožica Fükaš, Karel Horvat, Andrej Kisilak, Drago Kikec, Martin Ficko,
Majda Bunderla, Jožef Bagar, Branko Novak (prišel ob 18.05);
- Marija Saje tajnica občine, poslovna sekretarka Simona Janič, Nataša Hašaj samost.
strok. del., Dragica Tomović, finančnik II.
Ostali prisotni: Viljem Trplan in Drago Buček – predstavnika PP Gornji Petrovci, Štefan
Cigan – predstavnik Mestne občine Murska Sobota, Edith Žižek Sapač in Viktor Zrim –
predstavnika Zdravstvenega doma Murska Sobota;
Odsotni: Andreja Nemec, Stanko Baranja – člana občinskega sveta

Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ( prisotnih 12 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. 210
Sprejme se naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci.
4. Predstavitev varnostnega poročila Policijske postaje Gornji Petrovci za
območje Občine Rogašovci.
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nabava
ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota«
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013.
7. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012.
8. Obravnava predloga Programa sofinanciranja športa v Občini Rogašovci
za leto 2013.
9. Obravnava predloga Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za
leto 2013.
10. Obravnava predloga Letnega programa društev izven področja kulture,
športa in turizma za leto 2013.
11. Obravnava predloga Letnega programa podjetništva za leto 2013.
12. Obravnava predloga Letnega programa turizma za leto 2013.
13. Pobude in vprašanja.
14. Razno.
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov občinskega sveta, od tega je 12 članov
glasovalo ZA. DNEVNI RED JE BIL POTRJEN.

Tč. 3– Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci
Pripomb na zapisnik 19. redne seje občinskega sveta ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 211
Potrdi se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci v
predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov občinskega sveta, od tega je 12
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 4 – Predstavitev varnostnega poročila Policijske postaje Gornji Petrovi za
območje Občine Rogašovci
V uvodnih obrazložitvah, ki sta jih podala Viljem Trplan in Drago Buček, predstavnika
Policijske postaje Gornji Petrovci, je bilo podano statistično poročilo o delu in stanju s
področja splošne varnosti kot tudi s področja cestne varnosti v lanskem letu, posebej še za
področje občine Rogašovci. Varnostno poročilo za območje Občine Rogašovci je priloga
tega zapisnika.

Tč. 5 - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nabava
ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota«
V uvodu je predstavnik Mestne občine Murska Sobota, Štefan Cigan povedal; Ministrstvo za
zdravje je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 14 , dne 15.2.2013 objavilo javni razpis za
prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2013 in 2014 , ki bodo sofinancirane iz
proračuna Ministrstva za zdravje.
Na predlog Zdravstvenega doma Murska Sobota ob podpori Mestne občine Murska Sobota
in dejstvu, da ima občina Rogašovci glede na merila razpisa, zelo velike možnosti za
pridobitev sredstev oziroma financiranje v 100 % deležu s strani Ministrstva za zdravje,
želimo uvrstiti nabavo ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota, v načrt
razvojnih programov občine Rogašovci. Poleg tega je prijavitelj na razpis lahko samo občina
in ne zdravstveni dom.
Aparat za ultrazvočno diagnostiko, ki ga trenutno uporabljajo v Dispanzerju za žene, je iz leta
1989. Iztrošenost aparata je 100 % .
Za strokovno opravljanje storitev nujno potrebujejo nov aparat za ultrazvočno diagnostiko,
ki ga z lastnimi sredstvi ne morejo zagotoviti.
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Namen investicijskega projekta je zamenjava izrabljenega ultrazvočnega aparata za
diagnostiko v ginekologiji, porodništvu in radiologiji.
Izvedba investicije bo pospešila skladen družbeni razvoj z zagotavljanjem visoke življenjske
ravni in kakovosti ter ohranjanje zdravja in s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov
v Upravni enoti Murska Sobota .
S cilji investicije na področju primarne zdravstvene dejavnosti občina sledi:
• izvajanju strateške usmeritve države na področju zdravstva;
• izboljšanje dostopnosti občanov do storitev zdravstvenega varstva in večje možnosti
za ohranjanje življenja in zdravja ;
• drugo.
Z namenom doseganja sledečih ciljev:
 izboljšanje družbenega standarda občanov,
 izboljšanje pogojev dela v primarni zdravstveni dejavnosti
 izboljšanje pogojev za uresničevanje pravic pacientov,
 kakovostnejše izvajanje storitev na področju primarne zdravstvene dejavnosti,
 varnejše izvajanje storitev zdravstvene dejavnosti in učinkovitejše nudenje
medicinskih storitev.
Splošna cilja projekta sta:
• zamenjava izrabljene medicinske opreme v javnem zdravstvenem zavodu
• sodobna medicinska oprema za nudenje storitev pacientom, ker obstoječa oprema
glede na odstotek izrabljenosti več ni primerna za uporabo.
Specifični cilji projekta so:
• nov ultrazvočni aparat za diagnostiko v ginekologije, porodništvu in radiologiji, ker je
stari aparat izrabljen in neprimeren za nadaljnjo uporabo tudi na podlagi mnenja
inšpektorjev.
Primerljiva varianta brez investicije in z investicijo je v tem, da brez investicije ne bo
možno kvalitetno in strokovno izvajati storitev v okviru primarne zdravstvene dejavnosti, z
izvedbo načrtovane investicije pa bo izpolnjena zahteva po nenehnem prizadevanju za
izboljšanje nudenih storitev na področju primarne zdravstvene dejavnosti. Potrebnost
načrtovane investicije je nedvomno nujna in izboljšuje storitve na področju primarne
zdravstvene dejavnosti ter omogoča kvalitetno in strokovno obravnavo diagnosticiranja
bolezni pacientov.
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Po končani razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji sklep:
S K L E P št. 212
SKLEP O POTRDITVI DIIP-a
Investitor: OBČINA ROGAŠOVCI
Naslov: ROGAŠOVCI 14B, 9262 ROGAŠOVCI
Številka: 160-2/2013
Datum: 28.3.2013
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe
o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Rogašovci (Ur.l., RS, 66/99,
76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci, na 20.
seji, dne 28.3.2013, sprejel sklep:
1. Potrdi se1: Dokument identifikacije investicijskega projekta za naložbo2:
Nabava ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota,
ki sta ga izdelala3: Štefan Cigan in mag. Rofina Bernjak, dne 21.3.2013.
2. V NRP občine se (obkroži):
• uvrsti nova naložba;
• spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije.
Občina se bo za projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje, »za
prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in
2014«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 14, dne 15.2.2013
Skladno z DIIP-om in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe
sledeča:
4. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 57.233,82 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od
29.3.2013 do 31.12.2013.
5. Vire za financiranje zagotavljajo:
• Lastna finančna sredstva v znesku 0,00 EUR
• Sredstva Ministrstva za zdravje, proračunska postavka 4341 - Sofinanciranje
investicij v primarno zdravstvo 57.233,82 EUR
• Drugo v znesku 0,00 EUR.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 6 - Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013
Dragica Tomovič, finančnica, je uvodoma povedala, da je bil rebalans pripravljen zaradi
prijave na razpis za nabavo ultrazvočnega aparata za potrebe Zdravstvenega doma Murska
Sobota. Občina Rogašovci postavke za ta namen v letošnjem proračuni ni imela predvidene,
ker pa gre za visok znesek tudi prerazporeditve znotraj postavk v proračunu niso bile možne.
Rebalans proračuna vsebuje vse obvezne sestavine: splošni del, posebni del in pa načrt
razvojnih programov.
Župan je k že povedanemu dodal, da je bil na seji Zdravstvenega doma Murska Sobota
podan predlog, da bi bilo potrebno nabaviti ultrazvočni aparat in da je Ministrstvo za zdravje
objavilo razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2013 in 2014. Na razpis bi se naj prijavila
manj razvita občina, saj so potem velike možnosti za pridobitev sredstev oziroma za
financiranje v 100% deležu s strani Ministrstva za zdravje. Ponudbena vrednost
ultrazvočnega aparata znaša 57.233,82 EUR, rok za oddajo prijave je 29. 3. 2013, v primeru
pozitivnega sklepa pa bo potrebno izvesti javno naročilo. Poleg tega je že pri prejšnji točki
dnevnega reda obrazložitev podal pripravljavec DIIP in predstavnik Mestne občine Murska
Sobota Štefan Cigan ter pojasnil nujnost nabave ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom
Murski Soboti.
Julijana Meckar, predsednica Odbora za proračun in finance pa je povedala, da je Odbor za
proračun in finance na svoji seji dne 25. 3. 2013 obravnaval uvrstitev nabave ultrazvočnega
aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota v proračun občine Rogašovci in s tem tudi v
Načrt razvojnih programov Občine Rogašovci. Članom odbora se ponudbeni znesek ni zdel
visok, zato so se strinjali z nabavo aparata in predlagali občinskemu svetu, da sprejme
rebalans proračuna v predlagani vsebini.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem

S K L E P št. 213
Sprejme se Rebalans proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 v prvi
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
in

S K L E P št. 214
Sprejme se Rebalans proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 v drugi
obravnavi v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 7 – Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012
V uvodu te točke je župan predal besedo Dragici Tomović in Julijani Meckar. Dragica
Tomović je povedala, da je predlog zaključnega računa pripravljen v skladu z veljavnimi
predpisi s področja javnih financ. Povedala je tudi, da so bili prihodki realizirani v višini 97,5%
oz. 3.650.275,08 EUR, odhodki pa v višini 93,3% veljavnega proračuna oziroma v višini
3.971.107,05 EUR, da znaša račun finančnih terjatev 2.165,13 EUR in da račun financiranja,
ki obsega zadolževanje, ne beleži realizacije, saj se občina v letu 2012 ni zadolževala. V
nadaljevanju je izpostavila še nekatere večje prihodke ter odhodke občine v letu 2012.
Julijana Meckar kot predsednica Odbora za proračun in finance je povedala, da so člani
odbora obravnavali predlog odloka in med razpravo zastavili nekaj vprašanj, na katere so bili
podani odgovori s strani župana in Dragice. Zadržkov ni bilo, zato so s sklepom predlagali
občinskemu svetu, da Odlok o ZR za l. 2012 sprejme.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem

S K L E P št. 215
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 8 – Obravnava predloga Programa sofinanciranja športa v Občini
Rogašovci za leto 2013
Tajnica občine Mariji Saje je povedala, da je bil predlog razdelitve sredstev pripravljen v
sodelovanju s Športno zvezo Občine Rogašovci in da le ta izhaja iz predložene tabele.
Podrobneje je navedla tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za pridobitev sredstev iz
občinskega proračuna in ki so opredeljeni v peti točki programa. Poleg osnovnih pogojev za
kandidiranje za sredstva iz občinskega proračuna bodo morala društva za leto 2013,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da skličejo občni zbor oziroma skupščino društva vsaj enkrat letno ter o sklicu obvezno
obvestijo občinsko upravo občine Rogašovci (pošljejo vabilo) ter za tem predložijo zapisnik
občnega zbora oziroma skupščine društva (to morajo storiti pred podpisom pogodbe),
- da imajo oddano letno poročilo na Ajpes ,
- da so oddali poročilo o porabljenih sredstvih pridobljenih iz občinskega proračuna za
preteklo leto (v kolikor so sredstva prejeli).
V kolikor društvo ne izpolni katerega od naštetih pogojev se mu ne ponudi v podpis pogodba
o sofinanciranju programa športa kljub temu, da je morebiti prejel sklep o dodelitvi sredstev o
sofinanciranju program športa.
Julijano Meckar je zanimalo, ali se pripravlja sprememba pravilnika?
Odgovor je podala Marija Saje in povedala, da so se že na seji Odbora za družbene
dejavnosti pogovarjali o tem, da bi Športna zveza OR predlagala 2 člana, da se skupaj z
občinsko upravo pripravi nov pravilnik in merila.
Ker ni bilo razprave, je župan predlagal v sprejem

S K L E P št. 216
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Potrdi se Program sofinanciranja športa v Občini Rogašovci za leto 2013 v
predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 9 - Obravnava predloga Letnega programa kulture v Občini Rogašovci
za leto 2013
Nataša Hašaj je v uvodu pojasnila, da je Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto
2013 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci in da je v proračunu za sofinanciranje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2013 namenjeno 10.000,00 EUR.
Sofinancirale bi se naslednje dejavnosti in programi izvajalcem na področju kulture: pevska
dejavnost - odrasli pevski zbor, pevska dejavnost – pevci ljudskih pesmi, gledališka
dejavnost, lutkovna dejavnost, literarna dejavnost, folklorna, plesna dejavnost, plesna
skupina, instrumentalna dejavnost, glasbena skupina in likovna dejavnost.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 217
Potrdi se Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2013 v predlagani
vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 10 – Obravnava predloga Letnega programa društev izven področja
kulture, športa in turizma za leto 2013
Nataši Hašaj je povedala, da je Letni program društev izven področja kulture, športa in
turizma za leto 2013 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev
izven področja kulture, športa in turizma in da so v proračunu za ta namen v letu 2013
zagotovljena sredstva v višini 6.500,00 EUR. Predstavljeni so bili tudi programi z vsebinami
in merila za vrednotenje programov.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 218
Potrdi se Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za
leto 2013 v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Točka 11 - Obravnava predloga Letnega programa podjetništva za leto 2013
Uvod k točki je podala Nataša Hašaj, ki je povedala, da je v proračunu za spodbujanje in
razvoj podjetništva namenjenih 5.000,00 EUR in sicer za ukrep nova delovna mesta in
samozaposlovanje
Julijana Meckar je zastavila vprašanje, na kakšen način se bodo ugotavljali stroški dela plače
za nova delovna mesta (Upravičeni stroški sofinanciranja dela plače novega delovnega
mesta v 8. členu pravilnika).
Nataša Hašaj je odgovorila, da po plačilnih listah.
Druge razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 219
Potrdi se Letni program podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2013 v
predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Točka 12 - Obravnava predloga Letnega programa turizma za leto 2013
Nataša Hašaj je povedala, da je v proračunu namenjenih 2.500,00 EUR. Člani odbora so na
svoji seji izpostavili merila, ali iz tega letnega program izločiti nekatere od programov, ki niso
aktualni oz. zanimivi, vendar so se na koncu itak odločili, da bo letošnji program ostal
nespremenjen.
Predsednik odbora Andrej Kisilak je predlagal, da se v Pravilniku o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 18/09) spremeni 12. člen tako,
da se pri vseh merilih za vrednotenje programov pred številom točk vstavi beseda do. Prav
tako predlaga, da se v e) točki 12. člena 10 točk nadomesti s 6 točk. Člani odbora so bili v
nadaljevanju enotnega mnenja, da bi se moralo za organizacijo in izvajanje prireditev
nameniti večje število točk.
Župan je povedal, da naj odbor pripravi spremembe in dopolnitve. Marija Saje pa je k temu
dodala, da bo sklicana seja Komisije za statut in pravna vprašanja, na kateri se bodo
obravnavale spremembe pravilnikov.
Druge razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 220
Potrdi se Letni program turizma v Občini Rogašovci za leto 2013 v predlagani
vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

8

Tč. 13 - Pobude in vprašanja
Ni bilo pobud, vprašanj.

Tč. 14 – Razno
Župan je občinskemu svetu podal predlog za podelitev priznanja Občine Rogašovci
ob občinskem prazniku. Predlagal je, da se priznanje podeli Gasilski zvezi Rogašovci
za dolgoletno uspešno humanitarno delo na področju gasilstva.
Člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali, zato je bil dan na glasovanje
S K L E P št. 221
Priznanje Občine Rogašovci ob občinskem prazniku 2013 se podeli Gasilski
zvezi Rogašovci.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
V nadaljevanju je župan člane občinskega sveta seznanil s situacijo
1.

izgradnje župnišča. Člane župnijskega gradbenega odbora je povabil na sestanek,
kjer bodo razpravljali o obstoječi situaciji in o nadaljnjih aktivnosti glede projekta
izgradnje župnišča.
2. projekta izgradnje Pomurskega vodovoda sistema B. Izgledi so slabi, predvsem
zaradi slabe organizacije pri izvedbi postopkov pridobivanja potrebne dokumentacije.

Martin Ficko je povedal, da se je dogovoril za ogled mlina v sosednji Avstriji v vasi
Windisch Minihof. Potrebno je samo še dogovoriti termin, kdaj bo izveden ogled tega mlina?

Marija Mekiš je povedala, da je bilo na skupščini OO RK sprejeto, da bo jeseni 2013
organizirano 70 urno izobraževanje za bolničarje. Dobrodošli bi bili tudi predstavniki iz naše
občine, saj je tečaj brezplačen.
Župan je predlagal, da naj Štab za civilno zaščito pripravi oz. predlaga kandidate.
Julijana Meckar pa je predlagala, da bi lahko v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v občini organizirali tečaj prve pomoči.
Karel Horvat je vprašal, ali je že izbran izvajalec za izgradnjo župnišča?
Župan je povedal, da izvajalec še ni izbran.
Tč. 10 – Razno
Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 20.00
Zapisala
Simona Janič

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 221.
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