Številka: 032-1/2014-9
ZAPISNIK
8. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 10. 12. 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, Marjan Gider, Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton Perša (prišel ob
18.03), Slavko Haužar, Marija Mekiš, Karel Horvat, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon Kranjec.
Ostali prisotni vabljeni:
- Marija Saje tajnica občine, Simona Janič strok. sodel. VI, Dragica Tomović,
računovodja,
- Tomas Gider, predsednik nadzornega odbora.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje.
5. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016.
6. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center.
7. Končno poročilo nadzornega odbora.
8. Imenovanje člana uredniškega odbora.
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. 92
Sprejme se dnevni red 8. 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 7. seje občinskega sveta občine
Rogašovci
Andrej Kisilak je vprašal, ali je v prejšnjem zapisniku zapisano tako, kot je predlagal na
prejšnji seji. Zapisnik se ustrezno popravi.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil na glasovanje dan

S K L E P št. 93
Potrdi se zapisnik 7. seje občinskega sveta v predlagani obliki.
.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 94
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje v zapisani vsebini.
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. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016
Ob 18.03 je na sejo prišel Anton Perša.
Župan je v uvodu povedal, da se na današnji seji opravi splošna obravnava predloga
proračuna za leto 2016. Finančnih sredstev je iz leta v leto manj, ni razpisov oz. jih je zelo
malo, država omejuje finančna sredstva tudi občinam (zniževanje povprečnine na
prebivalca), stroški občin pa so vedno večji in ostajajo na ramenih občinskega proračuna.
Poraja se vprašanje glede sofinanciranja regijskih ustanov – ali še naprej financirati le-te, saj
gre kar precej sredstev za ta namen. V občini se je v zadnjih dveh mandatih veliko naredilo
in vse to tudi stane, saj je potrebno zgrajeno tudi vzdrževati poleg tega pa še pokrivati tekoče
stroške.
V nadaljevanju je podrobne obrazložitve pripravljenega predloga proračuna podala Dragica
Tomović. Povedala je, da so temeljni cilji proračuna občine za leto 2016:
- 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 za nova delovna
mesta,
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela, predvidoma za 13
oseb),
- drugo.
Največji projekt, ki ga bo Občina Rogašovci izvajala v letu 2016 je vsekakor Nadgradnja
vodovoda sistema B, ki zajema območje 12 občin (Občina Rogašovci kot nosilna občina).
Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna
zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo.
Vrednost celotnega projekta, ki se bo predvidoma izvajal v letih 2016 – 2018 je razvidna iz
Načrta razvojnih programov Občine Rogašovci 2016-2019 in znaša skupaj 38.957.280,40
EUR. Samo letu 2016 pa naj bi se izvedla dela v višini 7.812.412,40 EUR, od tega znaša
delež Občine Rogašovci 144.296,10 EUR.
Ta projekt je tudi glavni razlog, da se je proračun Občine Rogašovci za leto 2016 v primerjavi
s preteklim letom povečal kar za 296 % in znaša 11.492.590,00 EUR.
V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih
naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd.
Predmet projekta »Kanalizacija v romskem naselju Serdica« je izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja
Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na
Goričkem. Projekt zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih
priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo
razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena
vrednost projekta znaša 726.924,52 EUR. Za ta projekt je že pridobljeno gradbeno
dovoljenje.
V projektu »Kanalizacija v romskem naselju Sotina« pa je predvideno kanalizacijsko
omrežje v skupni dolžini cca. 870 m in 2 prečrpališči fekalnih vod. Odplake se vodijo v
sprojektirano omrežje v romskem naselju Serdica in po tem omrežju do čistilne naprave
Serdica. V romskem naselju Sotina bo priključenih 20 gospodinjstev. Tudi za ta projekt ima
Občina Rogašovci že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost tega projekta
znaša 180.113,07 EUR.
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Občina bo nadaljevala z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest oz. »Obnovo lokalnih cest in
javnih poti« v višini 122.000,00 EUR. Za ta namen se nameravajo koristiti sredstva po 21.
členu Zakona o financiranju občin v višini 100.000,00 EUR (2 % skupne primerne porabe
občin).
Občina v letu 2016 nadaljuje s projektom Izgradnja vaškega doma Ocinje. V letu 2015 se
je odstranil stari objekt ter na novo zgradil objekt v dolžini 6,50 m in širini 7,30 m. V letu
2016 je potrebno vgraditi še okna in vrata, urediti elektroinštalacije, dovozno pot in izdelati
fasado. Stroški v letu 2016 se ocenjujejo na 20.000,00 EUR.
Občina namerava v letu 2016 urediti tudi dovozno pot k stanovanjskima blokoma v
Svetem Juriju, hišna št. 12D in 12C. Zemljišče za ta namen je že odkupljeno (parc.št.
667/1 k.o. Sveti Jurij). Obstoječi priključek do blokov je neustrezen, saj je prestrm in ne
omogoča normalnega zavijanja na dovozno cesto do blokov iz smeri Rogašovec. Iz tega
razloga je občina pristopila k odkupu parcele, na katerem se bo izvedel nov priključek na
regionalno cesto. Skupna dolžina ureditve ceste znaša 60 m.
V letu 2015 so se v zdravstveno postajo Rogašovci vgradila nova okna z zunanjimi
žaluzijami in okenskimi policami, v letu 2016 pa se bo predvidoma zgradila nadstrešnica
ločne oblike iz jeklene konstrukcije nad stopniščem pri zdravstveni postaji. Vrednost projekta
je ocenjena na 14.500,00 EUR.
V letu 2016 se bo zaključila, že v letu 2013 načrtovana, izdelava PZI 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.
V načrtu je tudi dokončanje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
Romi – Sotina, Romi – Pertoča in Romi - Ropoča, ki je podlaga za prijavo na razne javne
razpise.
Občina bo v letu 2016 nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav za
gospodinjstva, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
Predvideva se nakup in prodaja kmetijskega in stavbnega zemljišča – podrobneje
opredeljeno v predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
Rogašovci.
Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni
po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2016.
RAZPRAVA (zapiše se razprava tistih članov OS, ki so svojo razpravo podali pri
govorniškem odru)
Andrej Kisilak
-

-

Izdelava projektov za izgradnjo pločnikov in kolesarske steze od Ropoče do
Večeslavec – njegov predlog je, da bi naj občina v ta projekt vključila gradnjo
pločnikov od Nuskove do Sotine, s pogojem, da se to predlaga v regijski projekt in se
na ta način zagotovijo zadostna sredstva za izvedbo izgradnje te investicije.
Glede predlogov za izgradnjo večjih projektov kot npr. Športno rekreacijski center
Rogašovci (v kolikor bi prišlo do realizacije projektov), se postavlja vprašanje, kdo bo
vse te objekte upravljal, ali se bo ustanovil javni zavod?

Župan je povedal, da so to le predlogi, ki jih mora občini imeti pripravljene, kar pa še zdaleč
ne pomeni, da bodo realizirani. Glede na trenutno situacijo v državi, so to samo ideje, ki pa
morajo biti zapisane na papirju. DRSC je obljubila, da bo sofinanciranja izdelavo projektov
Nuskova - Sotina, občina pa projekte Večeslavci – Ropoča. Občina je svojo obvezo izpolnila,
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direkcija pa ne. To so projekti »na zalogo« - če bo država namenila denar za to, da imamo
mi svoj del narejen.
- Nadstrešnica za AP v Pertoči in Nuskovi, pobuda tudi v Serdici (največja vas, največ
otrok).
Župan je povedal, da se ob regionalki se ne sme nič delati, ker mora za vse to dati
soglasje država. Prvo so potrebni projekti, v katerih pa bo vse to tudi vključeno.
-

Odkup zemljišč za ureditev parkirišč ob pokopališčih - ureditev parkirišča ob
pokopališču Sotina ob regionalki, kar je res že nujno potrebno.
ZTKP – kako bo z delovanjem tega zavoda, glede na to, da prevzemajo izvajanje
poštnih storitev, ali bo občina še naprej sofinancirala njihovo delovanje.

Župan - ZTKP bo s 1.1.2016 deloval v prostorih dosedanje pošte Slovenije kot najemnik
in v teh prostorih izvajal tudi svojo dejavnost, občina bo delovanje ZTKP še naprej
sofinancirala.
-

-

Dodatno zaposlovanje v občinski upravi - vprašanje, ki je bilo postavljeno na prejšnji
seji, je umestno, saj ima občinski svet pravico vedeti, koga se zaposli in kaj bo ta
oseba delala.
Izgradnja poti k stanovanjskim blokom – zakaj je to potrebno?

Župan – Za opravljanje vseh del v občinski upravi in režijskem obratu nas je premalo,
vendar novih zaposlitev ne načrtujemo, pomagamo pa si z zaposlovanjem preko
programa javnih del.
– Občina je dolžna zagotoviti ustrezne dovoze do hiš, kjer bivajo občani, tako je tudi za
stanovanjske bloke dolžnost občine.
-

Vaški dom Ocinje – kakšen je znesek te investicije? Postavlja se vprašanje o
ekonomski upravičenosti.

Vsekakor je – mnenje ostalih članov OS.
Julijana Meckar
-

Dajčov mlin in cimprana hiša – gre za zelo visok znesek, poraja se vprašanje, kdo bo
upravljavec teh objektov (stroški upravljanja so zelo visoki, kar je vidno iz tistih,
investicij, ki jih je občina že zgradila).

Župan je povedal, da so to spet samo ideje, ki pa morajo biti nekje zapisane. Kot je bilo
omenjeno že prej, v kolikor se bodo pojavili razpisi oz. se bodo našla sredstva za
uresničevanje takšnih idej, je potrebno imeti vse to pripravljeno, da se lahko pristopi k
realizaciji.
-

Javna dela – kako je z zaposlovanjem naših občanov v te programe in pa
zaposlovanje javnega delavca v ZTKP, kar je ponovno predvideno v proračunu
občine. Ali je potrebno, da občina sofinancira izvajanje tega zavoda (promocijo in vse
ostalo), država pa financira še delavca? Predlaga, da se naj ustanovi javni zavod ali
javno gospodarsko službo, saj ZTKP deluje kot zasebni zavod ne pa kot javna
služba. Po drugi strani pa želimo omejiti sofinanciranje društev in drugih organizacij,
katere pa so itak že omejene tako pri sredstvih kot pri ostalih zakonskih omejitvah.
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Dragica - razpisa za programe javnih del še ni, je pa v proračunu upoštevana postavka, kot
je bila v lanskem letu. Kako bo dejansko, je potrebno počakati do objave razpisa in šele
takrat postavka bolj realno določena.
-

Policijska postaja ni zajeta v načrtu – kako je s tem?

Župan – to zgradbo je občina odkupila zato, ker je zgradba začela propadati. Ker še vedno
nimamo rešene problematike glede lekarne, obstaja predlog, da bi se v tej zgradbi lahko
uredili prostori za izvajanje lekarniške dejavnosti, zato se z najemniki prostorov, ki so
trenutno v njih, sklepajo kratkoročne najemne pogodbe za dobo enega leta.
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 95
o splošni razpravi o predlogu Proračuna Občine Rogašovci za leto 2016
Izvede se splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Rogašovci za leto
2016.
Predlog Proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 bo na vpogled vsak delovni
dan od 11.12.2015 do 31.12.2015.
V času splošne razprave od 11.12.2015 do 31.12.2015 lahko obravnavajo
predlog proračuna delovna telesa ter zainteresirana javnost.
Pripombe k predlogu Proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 se lahko v 10tih dneh (do 10.1.2016) 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 2016 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 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 6 – Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center
Marija Saje je povedala, da je bil odlok na spletni strani občine in da v času javne objave ni
bilo podanih nobenih pripomb ali dopolnitev. Občinskemu svetu se tako predlaga, da sprejme
Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center v predlagani vsebini.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 96
Občinski svet občine Rogašovci sprejme Odlok o prenehanju Javnega zavoda
Romski zaposlitveni center v predlagani vsebini.
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. 7 – Končno poročilo nadzornega odbora
Predsednik nadzornega odbora Tomas Gider je povedal, da so člani NO Občine Rogašovci
pregledali poslovanje občine in javna naroča večje vrednosti, poslovanje JVIZ OŠ Sveti Jurij,
ter proračunske uporabnike: NK Serdica, NK Goričanka, ŠD Ledava, PGD Serdica in Teniški
klub Goričko. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih kršitev, so pa podali pripombe na nekatere
nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri društvih in klubih.
Občinski svet se je seznanil s končnim poročilom Nadzornega odbora Občine
Rogašovci.

Tč. 8 – Imenovanje člana Uredniškega odbora
S strani glavne urednice Uredniškega odbora, je bil podan predlog za novega člana odbora.
Predlagala pa je Petro Vidonja, ki ima znanje in izkušnje na področju v grafičnega
oblikovanja.
Pripomb ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 97
Občinski svet Občine Rogašovci imenuje Petro Vidonja, Večeslavci 82 v
Uredniški odbor za pripravo glasila Občine Rogašovci »Gorički vrh«.
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. 9 – Pobude in vprašanja
Ni bilo pobud in vprašanj.
Tč. 17 – Razno
Pod to točko je župan predlagal, da se poda soglasje k imenovanju direktorice zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota. Na javni razpis se je prijavila le ena kandidatka, in sicer
sedanja direktorica Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. Člani občinskega sveta niso imeli
pripomb, zato je župan predlagal v sprejem

S K L E P št. 98
Občinski svet občine Rogašovci daje soglasje k imenovanju Edith Žižek Sapač
za direktorico JZ Zdravstveni dom Murska Sobota.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisala
Simona Janič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 98.
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