Številka: 032-3/2010-10
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 25. 11. 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, Andreja Nemec, 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.

Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih vseh 15
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. 90
Sprejme se naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci in pregled ter potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Občinskega sveta Občine Rogašovci.
4. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna občine Rogašovci za
leto 2011.
5. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v
oddelkih v vzgojno varstvenih enotah
pri Javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij.
6. Predlog cene za uporabo šolskih prostorov – telovadnice.
7. Pobude in vprašanja.
8. Razno.
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. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta občine
Rogašovci in pregled ter potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Občinskega sveta Občine Rogašovci
Pripomb na zapisnik 8. seje ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 91
Potrdi se zapisnik 8. redne seje občinskega sveta .
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Na zapisnik 3. korespondenčne seje prav tako ni bilo pripomb, zato je bil dan na
glasovanje

S K L E P št. 92
Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta .
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 4 – Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračunu občine Rogašovci
za leto 2011
Uvod k te točki je podal župan in povedal, da se prihodki zmanjšujejo za 1.538.234 EUR, pri
tem pa največje zmanjšanje predstavlja gradnja širokopasovnega omrežja ter 1. faza
izgradnje kanalizacije. Za enak znesek se zmanjšujejo tudi odhodki. Poleg tega prihaja do
sprememb tudi pri naslednjih postavkah
izdelava projektne dokumentacije za dotrajan most v Serdici,
cesta pri vrtcu, ki se bo prenesla v naslednje leto,
postajališče v Nuskovi in v Rogašovcih, kjer ni bila izvedena odmera,
- parkirišče pri pošti, kjer so bila izvedena dodatna dela, razširiti je bilo potrebno
parkirišče in s tem je občina morala odkupiti več zemljišča,
- pločniki in kolesarska steza, povečanje del zaradi pomanjkljive projektne
dokumentacije je prišlo do dodatnih del
- ureditev prostora za kampiranje in taborjenje pri brunarici v Serdici – Turistično
društvo Rogašovci
- nakup stavbnega zemljišča za trgovski center TUŠ ter za ureditev parkirišč pri
cerkvi v sklopu projekta Ureditev trga Svetega Jurija
- sofinanciranje oblek za pevski zbor Maranata iz Nuskove
- nabava vozila za šolo in nakup kombija za režijski obrat
- izgradnja kanalizacije 2. faza
- priprava projektov za obnovo gasilskih domov zaradi prijave na javni razpis
ukrepa 322.
Pri prihodkih so ostala sredstva, ki bi jih morali dobiti za projekt Ureditev trga Svetega Jurija
zaradi prijave na javni razpis, ki pa naj bi bil v mesecu decembru.
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Julijana Meckar kot predsednica Odbora za proračun in finance je poročala, da so člani
odbora skupaj s predsedniki ostalih delovnih teles imeli skupno sejo, na kateri so predlog
rebalansa pregledali in o njem razpravljali. V razpravi so prisotni člani izpostavili predvsem
povečanje sredstev za investicijo parkirišče pri pošti, prevelika sredstva za delovanje drugih
dejavnosti (PIŠK), povečanje stroškov za občinski praznik, cestna infrastruktura (cesta v
Pertoči), širokopasovno omrežje in izgradnja kanalizacije. Ker pa ni bilo nobenih formalnih
zadržkov, je odbor sprejel sklep, da naj občinski svet rebalans proračuna za leto 2011 v
predlagani vsebini sprejeme.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali:
Andrej Kisilak
- glede ureditve kampa za kampiranje in taborjenje pri turistični brunarici na
Serdiškem bregu ga zanima, kako bo turistično društvo izvajanje te dejavnosti
priglasilo, saj društvo nima te zakonske podlage, poleg tega pa bo ta dejavnost
predstavljala nelojalno konkurenco privatnemu sektorju;
Martin Ficko je odgovoril, da lahko tudi društva po zakonu priglasijo pridobitno
dejavnost, glede nelojalne konkurence pa je prepričan, da do tega ne bo prišlo v
nobenem primeru, saj bo ta dejavnost edina na Goričkem, če ne v Prekmurju.
- 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.
Župan je povedal, da so prostori za kmečko tržnico predvideni v okviru stavbe TUŠ,
prostor bo pripadal občini.
- zanima ga, kje občina nabavi darila za starejše občane?
Župan je odgovoril, da občinska uprava zbere najprimernejše ideje za darila in jih po
najugodnejši ceni tudi nabavi.

Simon Kranjec
je predlagal, da bi lahko bil prostor za kmečko tržnico v katerem od gasilskih domov.
Andreja Nemec
- ali dobijo tudi tisti starejši občani darila, ki se ne morejo udeležiti vsakoletnega
srečanja;
- kdaj se predvideva odkup zemljišča pri cerkvi (trg) oziroma ali bo odkup izveden
do ponovnega razpisa;
- kaj je z poligonom na Pertoči? Sanacijo oz. ureditev bi lahko predvideli v letu
2012.
- ponovno opozarja na postavka glede investicije - Romski vodovod, ali je
realizirano?
- na podlagi česa predviden znesek za izgradnjo kanalizacije in ali je projektant že
izbran?
- zakaj je prišlo do zmanjšanja pri postavki Regresiranje prevoza učencev?
Župan
-

darila dobijo vsi, ki so starejši nad 70 let in se zaradi bolezni ali iz kakršnegakoli
opravičenega razloga ne morejo udeležiti srečanja,
odkup parcele je že v teku, in župnik je naročil projekt za obnovo župnišča;
do realizacije ni prišlo zardi tega, ker fantje, ki so želeli to stezo urediti, niso bili
več zainteresirani za to;
investicija je končana, sredstva pa se bodo likvidirala;
znesek za izgradnjo kanalizacije je vzet iz popisa potrebnih del denar za
sofinanciranje s strani države je zagotovljen, trenutno poteka izbira izvajalca.
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Andrej Kisilak 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.
Župan je povedal, da znesek, ki je bil upoštevan v predlogu rebalansa, več ne drži, višina se
zmanjša za polovico tega zneska (dogovor med županom in direktorjem Goričanke iz
Trdkove).
Julijana Meckar
- je vprašala, zakaj občina od investitorja tega centra ne zahteva kakšno proti
uslugo (npr. nova delovna mesta za naše občane)
- glede BMX poligona se sprašuje, kako, da se ni nobeno društvo odločilo sanirati
to parcelo in jo uporabiti za kakšno športno dejavnost?
Župan
- nekaj naših občanov bo zagotovo dobilo zaposlitev.
- ideja je dobra, potrebno je najti ustrezno dejavnost in zainteresirano društvo.
Anton Buček
- vaščani Serdice bi radi vedeli, ali se v Serdici in Sotini nič ne planira glede
kanalizacije;
- kot strokovnjak na gradbenem področju meni, da je sposoben oceniti, kdaj in
katera cesta je potrebna preplastitve oz. obnove, če pa želimo, da so dela
izvedena kvalitetno pa mora občina za to nameniti tudi več sredstev, kot pa jih
dobi od države. Je pa dejstvo, da bo potrebno čim prej obnoviti poškodovane in
dotrajane ceste v občini, saj le-te zelo hitro propadajo.
Župan je odgovoril, da je občina v OPN že določila zemljišča, kje bo zgrajena čistilna
naprava v Serdici in Sotini.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 93
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2011 v
predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov
glasovalo ZA, 1 član je glasoval PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tč. 5 – Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v
oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
V uvodu je Jožica Fükaš, predsednica Odbora za družbene dejavnosti povedala, da so člani
o predlaganih cenah programov predšolske vzgoje in številu otrok v VVE pri OŠ Sveti Jurij
razpravljali ter da niso imeli pripomb na predlog.
Župan je temu dodal, da bo občina postopoma zviševala ceno ekonomske cene vrtca, saj
glede na izračune, ki jih vsako leto pripravi strokovna služba SOVIZ-a ter glede na ne
povišanja cen iz preteklih mandatov, sedaj ni smiselno naenkrat povišati ceno, ki bi bila
enaka ali vsaj približna izračunani ceni.
Andreja Nemec je postavila dve vprašanji
- kaj se je podražilo v primerjavi z leto m 2008, da je prišlo do predlogov novih cen
v tako visokih zneskih s strani OŠ Sveti Jurij
- ali občina zagotavlja sredstva za odpravnine delavcev?
Župan:
- občina vsa leta potrjuje cene, ki so dosti nižje od ekonomske cene, da ne bi preveč
obremenili staršev. Razliko do dejanskih stroškov pa vsako leto pokrije občina.
- občina je dolžna zagotoviti sredstva za odpravnine delavcev, ki se upokojujejo.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP ŠT. 94
Potrdi se Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v
oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola Sveti Jurij v predlagani obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 6 – Predlog cene za uporabo šolskih prostorov – telovadnice
Marija Saje, tajnica občine je povedala, da je predlog za povišanje cen dala OŠ Sveti Jurij.
O predlogu cene je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti na svoji seji.
Razpravljali so:
Julijana Meckar
- je predlagala, da naj bi za klube izven občine bila cena 18 EUR, kot je bil
predlog šole,
- nikjer niso omenjena kulturna oz. ostala društva, samo klubi, zato predlaga, da
bi se naj pri prireditvah dodala tudi društva – predlagana je cena 50 EUR.
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Andreja Nemec pa predlaga 15 EUR za domače klube, za tuje klube pa 18 EUR, saj obe
predlagani ceni (šola in odbor za družbene dejavnosti) nimata upoštevanega sorazmernega
povišanja za ceno domačih in tujih klubov.
Glede na predloge, ki so bili podani med razpravo je župan dal na glasovanje naslednje
sklepe

S K L E P št. 95
Potrdi se cena uporabe telovadnice za klube izven občine v višini 18 EUR.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 1 od
članov glasoval ZA, 14 članov je glasovalo PROTI.
Sklep NI bil sprejet.

S K L E P št. 96
Potrdi se cena uporabe telovadnice za klube izven občine v višini 20 EUR.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 14 od
članov glasovalo ZA, 1 član je glasoval PROTI.
Sklep je bil SPREJET.

S K L E P št. 97
Potrdi se cena uporabe telovadnice za prireditve v višini 50 EUR.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega sta 2
člana glasovala ZA, 13 članov je glasovalo PROTI.
Sklep NI bil sprejet.

S K L E P št. 98
Potrdi se cena uporabe telovadnice za prireditve 15 EUR na uro.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA, 2 člana sta glasovala PROTI.
Sklep JE bil sprejet.
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S K L E P št. 99
Sprejme se sklep o cenah uporabe šolskih prostorov – telovadnice pri OŠ Sveti
Jurij
Koristnik
Klubi iz občine
Klubi izven občine
Vadba v deljeni telovadnici

Cena
15,00 €
20,00 €
7,50 €
oziroma 10,00 €
Uporaba fitnes 10x
20 €
Skupina do 15 uporaba fitnes 1 ura
20 €
prireditev
Za komercialno prireditev
250,00 €
Za športno prireditev pod okriljem Športne 15,00 €/ na uro
zveze Občine Rogašovci in druga društva iz
občine Rogašovci
Dobrodelne prireditve, ki jih organizira društvo 0,00 €
iz občine Rogašovci in prireditve, ki jih
organizira Občina Rogašovci
Priprava prireditve
0,00 €
Cenik velja od 1.1.2012 dalje.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 13
članov glasovalo ZA, 2 člana sta glasovala PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 7 - Pobude in vprašanja
Anton Buček
- kdaj se bo začela zaračunavati vodarina, saj se je že precej vode porabilo in bo na
koncu prevelik znesek za plačilo,
- kdaj bomo začeli plačevati prispevek za kanalizacijsko omrežje,
- kdaj bodo urejena avtobusna postajališča v Serdici in Sotini?
Župan
-

po sprejetju odloka na občinskem svetu;
po sprejetju odloka in po uvedbi komunalnega prispevka. Na naslednjih sejah
se bo o tej zadevi razpravljalo;
odvisno od tega, kdaj bo država pristopila k 3. fazi izgradnje ceste, pločnikovin
kolesarske steze.

Simon Kranjec
- kje so predvidene lokacije za čistilne naprave in kdo jih je določil?
Župan – na igrišču NK Serdica, določil jih je projektant.
Stanko Baranja
- zakaj niso vsi lastniki grobov dobili položnic;
- ograja na mostu v Sotini je v zelo slabem stanju, potrebno bi bilo nekaj ukrepati;
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-

ali bi se lahko avtobusno postajališče za šolski avtobus v Nuskovi premaknilo
malo višje od sedanjega.

-

glede plačnikov grobov se naj pridobijo imena tistih, ki niso prejeli položnic,
ograja je že naročena in so izdelana v zimskih mesecih,
predlog je upravičen, vendar je potrebno prej ugotoviti, ali je to sprejemljivo,
Zaprosili bomo za mnenje.

Župan

Martin Ficko
- predlaga, da bi se v občini lahko ustanovil zavod, ki bi pokrival dejavnosti
turizma, kulture in športa. Zavod bi lahko izdelal strategijo občine (razvojne in
podobne agencije samo plačujemo, koristi pa nimamo), kontroliral porabo
sredstev v društvih. Glede na zanimivosti in znamenitosti, ki jih imamo v občini,
premalo to izkoriščamo oz. ponujamo obiskovalcem. Premalo se vlaga v
turizem, kmetijstvo … Občina bi morala od trženja ponudnikov in vseh
znamenitosti iztržiti svoj delež (promocija, vlaganje v znamenitosti občine) z
uvedbo turistične takse.
Župan – organizirati okroglo mizo na to temo
Andrej Kisilak
- 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 bi
imel koristi;
- kako je z zabojniki za pesek in sol?
- sanirati bi bilo potrebno jarke v Serdici (pri Bakaniči);
- glede sanacije cest pa želi, da se ga povabi zraven, ko se bodo določali predlogi
cest, ki so potrebni sanacije.
Julijana Meckar
- 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;
- glede izdelave strategije občine oz. dolgoročnega plana smatra, da je potrebno
tudi sodelovanje s strokovnjaki, kajti izdelava le tega je zahteven in nujen
projekt.
- strokovnjak, saj je to zajetna in draga zadeva,
- okrogla miza? Tudi za kmetijstvo je bila planirana okrogla miza, pa ni bila
izvedena.
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Majda Bunderla
- zakaj je odpovedana prireditev »Jaslice«? Občina naj bi nekaj ukrepala, da se ta
prireditev ne bi ukinila.

Jožici Fükaš
- na odboru za družbene dejavnosti je Suzana Kuzmič vprašala, zakaj župan ni
odobril lutkovne predstave za predšolske otroke
- upravni odbor KPD se je odločil, da letos ne bo prireditve pod naslovom Jaslice.
Župan
-

-

ni bil proti lutkovni predstavi, ampak je povedal, da se naj šola sama odloči, ali
bo lutkovno predstavo letos organizirala ali ne in če nima sredstev naj za njih
zaprosi,
glede jaslic pa občina nima vpliva, v društvu se naj sami odločijo.

Andreja Nemec
- ali občina sofinancira nakup apnenca iz naslova razpisa kmetijstva;
- prosi, naj se ukrepa v zvezi z varnostjo ob prečkanju regionalne ceste spodaj na
Pertoči, kjer se odcepi cesta za zgornje dela vasi (ob nekdanji trgovini), in sicer
na ta način, da bi občina poskušala doseči izris prehoda za pešce. Opozarja tudi
na nepreglednost v tem istem ovinku pri zavijanju v levo ter da naj občina tudi tu
ukrepa,
- ali je bil upoštevan predlog Buček Antona o postavitvi večjih zabojnikov na
ekoloških otokih (papir, steklo, sveče),
- kakšen je bil odziv občanov na občinski poziv glede predlogov in ali je občina že
kaj izbrala;
- v realizaciji sklepov 8. redne seje je bilo zapisano, da občina od MO M. Sobota
še vedno ni dobila nobene povratne informacije. Ali je mogoče do današnjega
dne prišel kakšen odgovor;
- se bo izgradnja parkirišča v Večeslavcih prenesla v leto 2012 oz. ali se bo z
gospo še poskušal doseči dogovor? To parkirišče je nujno potrebno urediti.

Župan
-

za to je pristojna država oz. potrebno bi se bilo obrniti na Direkcijo RS za ceste
kontejnerji se še niso zamenjali, v kolikor bi se, bi to za sabo potegnilo večje
stroške
glede parkirišča se bo opravil razgovor z gospo (Andreja Nemec in župan)
pobude je bilo malo, večina pa jih je z istim predlogom
MO Murska Sobota ni poslala nobenega odgovora do danes.

Marija Mekiš
-

ali se bodo stroški domske oskrbe z uveljavitvijo novega zakona (s 1.1.2012)
povečali?

Župan stroški se bodo sigurno zaradi tega povečali in tako dodatno obremenili občinski
proračun.
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Točka 12 – Razno
Ni bilo razprave
Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisala
Simona Janič

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 99.
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