Številka: 032-1/2014-19
ZAPISNIK
19. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 1. 2. 2018 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 (prišla ob 18.32), Julijana Meckar,
Anton Buček, Agata Recek, Marjan Gider (prišel ob 18.08), Andrej Kisilak, Anton
Perša, Slavko Haužar, Karel Horvat, Jožica Fükaš, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon
Kranjec (prišel ob 18.05) ,Marija Mekiš in Martin Ficko.
Ostali prisotni- vabljeni:
- Marija Saje tajnica občine, Simona Janič strok. sodel. VI, Dragica Tomović finančnik
II, Andreja Štesl višja svet.III.
- Tomas Gider, predsednik nadzornega odbora.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogašovci.
4. Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Rogašovci
5. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018. Letni načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci. Sklep o
določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Rogašovci za leto 2018. Letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem občine Rogašovci – 1. obravnava.
6. Odlok o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem
reševanju stanovanjskega problema- 1. obravnava
7. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok
v oddelkih v VVE pri JVIZ OŠ Sveti Jurij.
8. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči.
9. Obravnava predlogov za podelitev občinskega priznanja in nagrade
Občine Rogašovci za leto 2017.
10. Pobude in vprašanja.
11. 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 12 članov
občinskega sveta).

Tč. 2 – Obravnava in potrditev dnevnega reda
Člani občinskega sveta so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato je župan
predlagal, da se potrdi
S K L E P št. 221
Potrdi se dnevni red 19. seje občinskega sveta.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov občinskega sveta, od tega je 12
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 18. seje občinskega sveta občine
Rogašovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil na glasovanje dan

S K L E P št. 222
Potrdi se zapisnik 18. seje občinskega sveta v zapisani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov občinskega sveta, od tega je 12
članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tč. 4 – Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Rogašovci
Poročila so člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo, v strnjeni obliki pa ga je podal
predsednik nadzornega odbora Tomas Gider.
Ob 18.05 je na sejo prišel Simon Kranjec.
Jožico Fükaš je zanimalo, zakaj morajo društva, ki so prejemniki finančnih sredstev iz
naslova razpisov, dvakrat dostavljati isto dokumentacijo (enkrat za poročanje občinski upravi
in enkrat kot dokazila nadzornemu odboru).
Župan je odgovoril, da zato, ker je nadzorni odbor samostojni organ.

Občinski svet občine Rogašovci se je seznanil s poročili nadzornega odbora.
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Tč. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018. Letni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci. Sklep o določitvi skupne
vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2018. Letni načrt
ravnanja s premičnim premoženjem občine Rogašovci – 1. obravnava
V uvodu je župan povedal, da so v času splošne javne razprave o predlogu Odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 in po njej prispeli trije predlogi, ki so bili delno
upoštevani, v predlog proračuna pa so vključene tudi druge spremembe.
Predlog SDS je večinoma predmet proračunov naslednjih let, upoštevan je le predlog, ki se
tiče odkupa stare šole v Fikšincih za namen ureditve parkirišča pri pokopališču. Predlog za
obnovo lokalnih cest in javnih poti v proračunu za leto 2018 za enkrat ni upoštevan, ker je
prioriteta proračuna 2018 izgradnja pločnika ob regionalni cesti Cankova – Kuzma in
nadgradnja vodovoda. Ob tem je še poudaril, da še vedno ni dokončne številke glede
sofinanciranja izgradnje pločnika in če bo vrednost večja od načrtovane, bo potrebno takoj
pristopiti k pripravi rebalansa proračuna. Sofinanciranje občine je v letu 2018 ocenjeno na
375.000,00 EUR, vendar pa dokončna vrednost še vedno ni znana. Država je v prvem
predlogu sporazuma predlagala sofinanciranje občine v višini 980.000,00 EUR z DDV. Za
izgradnjo pločnikov na severnem delu regionalne ceste, od Nuskove do Kuzme, pa je v
izdelavi projektna dokumentacija.
Predlog PGD Rogašovci glede sofinanciranja nakupa gasilskega vozila z dvigalom v
predračunski vrednosti 123.220,00 EUR ni upoštevan. Župan je še enkrat povedal, da sta
prioriteta proračuna za leto 2018 izgradnja pločnika in nadgradnja vodovoda sistema B. Če
se bodo med letom stvari odvijale drugače, se lahko razpravlja tudi o tem predlogu.
Upoštevan pa je predlog Društva upokojencev Rogašovci glede povišanja sredstev za
sofinanciranje drugih društev. Tako se sredstva povečujejo za 1.000,00 EUR in znašajo
skupaj 6.000,00 EUR.
V nadaljevanju je povedal, da se povečuje postavka za sofinanciranje investicije PGD
Ropoča za obnovo doma (spodaj), tako da se predlaga sofinanciranje 50 % predračunske
vrednosti, ki znaša 30.770,00 EUR. V predlog je uvrščenih 15.000,00 EUR za namen
enkratnih denarnih pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v
skladu s predlaganim odlokom, predlaga pa se tudi dvig denarnih socialnih pomoči z 80,00
EUR na 120,00 EUR. Doda še, da občina letu 2018 pričakuje od Zdravstvenega doma
Murska Sobota sofinanciranje izgradnje lekarne in referenčne ambulante v višini 20.000,00
EUR.
Nekaj dodatnih obrazložitev je podala še Dragica Tomović in povedala, da je predlog po
vsebini oziroma sestavi enak osnutku, ki je bil predstavljen občinskemu svetu že na
decembrski seji. Tako znašajo prihodki predloga proračuna Občine Rogašovci za leto 2018
skupaj 10.567.555,00 EUR, neporabljena sredstva iz preteklih let pa so ocenjena na
641.00,00 EUR. Brez projekta Nadgradnja vodovoda sistema B bi prihodki predloga
proračuna Občine Rogašovci znašali 2.829.290,00 EUR. Prihodki se s tem predlogom
proračuna povečujejo za 26.859,00 EUR, od tega se za 1.942,00 EUR povečujejo sredstva
MGRT za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo po 21. in 23. členu ZFO-1, ki
jih bo občina letos namenila za ureditev pločnika ob regionalni cesti Cankova – Kuzma.
Odhodki se v primerjavi s predlogom pred opravljeno splošno javno razpravo povečujejo za
105.064,00 EUR in znašajo 11.336.819,36 EUR.
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Julijana Meckar kot predsednica odbora za proračun je predstavila vsebino razprave na seji
odbora in izpostavila naslednje: nakup stare šole v Fikšincih, problem odvoza blata iz malih
čistilnih naprav, sofinanciranje obnove doma PGD Ropoča (nepotrebno, znesek previsok),
neuvrščen predlog PGD Rogašovci (nabava gasilskega vozila) v predlog proračuna,
vrednost postavitve kolesarskega počivališča, razširitev šotora, ki je predviden za nabavo v
letošnjem letu, enkratna denarna pomoč mladim družinam pri reševanju prvega
stanovanjskega problema (predlaganih 1.500,00 EUR pomoči na posamezno družino
bistveno premalo), sofinanciranje ZTKP Goričko (zakaj dvojno sofinanciranje iz razpisa in pa
še posebej za delovanje) in zakaj ni več poročil o izvajanju. Na koncu pa je še opomnila, da
naj se v prihodnje predlogi podajo v obliki amandmajev, kar je tudi pravilno, saj amandmaji
vsebujejo vsebinsko kot tudi finančno predelitev konkretnega predloga.
Andreja Štesl je podrobneje predstavila še letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem
občine v letu 2018 (priloženo h gradivu za sejo).
Ob 18.32 je na sejo prišla Marjeta D. Bertalanič.
RAZPRAVA
Andrej Kisilak
-

-

-

-

-

-

-

Svetniška skupina SDS je podala predloge k proračunu, ki so bili naslovljeni na
občino in na občinski svet, vendar ne v obliki amandmajev, tako predlogi tudi
niso finančno ovrednoteni, saj to lahko naredi občinska uprava. Še posebej je
bila izpostavljena izgradnja pločnikov in kolesarske steze ob regionalki in
predlog, da se sklene dogovor z ministrstvom tudi že za leto 2019.
Povišanje zneska pri društvih za 1.000 EUR; če gre tu za druga društva, potem
bi znesek lahko bil še višji. Glede to, da so ti zneski različni in dokaj nizki, bi
glede na svoje dejavnosti, lahko prejeli več. Za primerjavo je navedel sredstva,
ki jih prejmejo druga društva npr. veliki nogometni klubi, ki dobijo znatno več. Tu
je še poudaril, da nima nič proti temu, da gre za nogomet toliko sredstev, ampak
bi lahko druga društva (kultura, turizem…) prejela tudi več denarja.
Glede subvencije vrtca je podal višine zneskov nekaterih občin, ki ceno vrtca
subvencionirajo. Njihovo mnenje je, da občina subvencionira ekonomsko ceno
vrtca. Župan je povedal, da bi bili zneski subvencije nizki za posameznika, za
občino pa bi skupni znesek predstavljal večji odhodek.
Razpis za podjetništvo; podpira, da razpis letos bo, vendar meni, da je ta razpis
nekomu določenemu namenjen in je zato tudi zajet v proračun 2018. Predlagajo,
da naj bo razpis za podjetništvo tudi v naslednjih letih.
Predlagajo, da občina organizira odvoz blata iz čistilnih naprav in povrne tudi
stroške, ki bi nastali pri praznjenju. Župan je povedal, da je zadevo potrebno
proučiti, sofinanciranje brez uvedbe določenih dajatev zagotovo ne bo.
Enkratna denarna pomoč mladim družinam: tudi njihovo mnenje je, da je znesek
prenizek. Njihov predlog pa je bil, da občina poskrbi za komunalno opremljenost
zemljišč, na katerih bi mlade družine gradile hiše. Postavlja pa se vprašanje,
kako bo občina sofinancirala oz preverjala adaptacije stanovanjskih objektov,
kjer bivata npr. dve družini (otroci skupaj s starši).
Podpirajo izgradnjo parkirišča v Nuskovi in Fikšincih, saj je tudi svetniška
skupina SDS to predlagala.
Podpirajo predlog, da je prioriteta letošnjega proračuna nadaljevanje izgradnje
vodovoda in pločnikov kot tudi celoten proračuna za l 2018. Menijo pa, da je
izgradnja pločnikov od Ropoče do Večeslavec kot prioriteta bila najbrž bolj
politične narave. Župan je spomnil, da je bilo leta 2010 s strani DRSC
povedano, da naj občina naroči projekte za spodnji del občine, direkcija pa bo
naročila projekte za zgornji del. Občina je svojo obveznost takoj izpolnila,
medtem ko je država k svojemu delu pristopila šele lansko leto.
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Jožica Fükaš
-

-

Glede na to, da je oskrba s pitno vodo v občini prioriteta in da je pitna voda
nujno potrebna, ponovno predlaga, da se zadnje tri hiše v Nuskovi, ki so del
strnjenega naselja, priključijo na vodovodni sistem. Voda, ki jo imajo trenutno,
ima primesi slatine in je nepitna. Župan je odgovoril, da v letošnjem letu to
nikakor ni možno realizirati, spada pa to v projekt 2. faze, h kateri se bo
pristopilo v letu 2019 in bodo takrat te tri hiše priključene na ta vodovod.
Prispevek občine projekta izgradnje vodovoda v 2. fazi bo le 10% skupnega
zneska. Gospodinjstvom, katerim primanjkuje vode, pa vozijo gasilci s cisternami
in se trenutno na ta način rešuje ta problematika.
Dejavnosti gostinstva in turizma dajemo v občini še vedno premalo poudarka.
Čas bi bil, da se to spremeni, saj so to dejavnosti, ki lahko občini prispevajo
dodaten prihodek in ugled ter prepoznavnost.

Martin Ficko
-

-

-

-

-

-

-

-

Smatra, da naša občina trenutno ne gre v pozitivno smer. To obrazlaga s tem,
da glede na to, da bo občina v naslednjih letih gradila le vodooskrbo in pločnike,
ali to pomeni, da občina ne bo imela drugih projektov in investicij in s tem
zavirala razvoj občine v primerjavi z drugimi občinami.
V prejšnjih letih je država namenila finančna sredstva za izgradnjo določenih
investicij, kar naša občina ni izkoristila, medtem, ko nekatere občine so.
Trenutno država teh sredstev več nima, ima pa sredstva za druge namene, za
katere naša občina spet ne kandidira.
Prispevek občine za mlade družine: ali lahko družina s subvencijo v višini
1.500,00 EUR kaj začne. Bolj smiselno bi bilo, da občina odkupi parcelo in jo
komunalno uredi ter tako pomaga mladim družinam. Potrebe po gradbenih
parcelah za gradnjo stanovanjskih hiš je vedno več (ravno mlade družine so
interesenti), zato bi bilo zelo koristno, če bi občina dala na razpolago čim več
takih parcel.
Glede odkupa stare šole v Fikšincih je mnenja, da je cena previsoka. Zato ta
postopek tako dolgo traja in se ne spelje do konca. Potrebno je najti kompromis
in od škofije iztržiti nižjo ceno. Glede na to, da občina sofinancira izgradnjo
župnišča v Sv. Juriju, lahko postavimo svoje zahteve.
Zapisano je, da smo v teh letih privarčevali 640.000,00 EUR. Kako lahko to
ocenjujemo?
Občina bo nabavila novi prireditveni šotor, za katerega bo plačala 19.000,00
EUR. Glede na to, da so potrebe za šotor med letom kar velike in da se za
določene prireditve potrebuje šotor večjih dimenzij, bi bilo smiselno nabaviti
šotor, ki se lahko prilagodi večjemu ali manjšemu prireditvenemu prostoru večjih
dimenzij. Tako ne bi bilo potrebno najemati šotora drugod in plačevati drage
najemnine. Ta denar lahko ostane v občini.
ZTKP še vedno ne deluje po pričakovanjih. V lanskem letu je bil županu
posredovan seznam aktivnosti, ki bi jih naj zavod izvajal, vendar le-ta ni bil niti
obravnavan, kaj šele realiziran.
Nefunkcionalna javna razsvetljava v Ropoči – namesto električne napeljave bi se
lahko postavilo kaj funkcionalnejšega.
Izvedla se je ureditev ceste v Nuskovi od Mekišovih do Rezlašovih. S kakšnim
namenom in zakaj občinski svet o tem ni bil seznanjen?
V nadaljevanju je navedel še nekaj manjših projektov, ki so bile izvedeni, pa
člani občinskega sveta o tem niso razpravljali niti niso bili seznanjeni o njih kot
npr. kolesarska pot Kuzma - Kramarovci, brunarica na Serdiškem bregu, učna
pot ob Ledavi in še).
Nikoli ni bilo problema pri nabavi novih gasilskih vozil, vsako vozilo je bilo s
strani občine sofinancirano brez pripomb. Glede nakupa gasilskega vozilo za
PGD Rogašovci pa je bilo povedano, da je predrago in ni bilo predmet razprave
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ter tako tudi ni bilo upoštevano v proračunu občine za l. 2018. Sam je predlagal,
da bi se vozilo nabavilo v letošnjem letu in bi se odplačevalo po obrokih, vendar
prošnja s strani župana kljub temu ni bila upoštevana.
Končni povzetek: kot kaže, bo naslednjih 5 let vodil občino sedanji župan in
glede na to da sta prioritetna projekta vodovod in pločniki, ki v tem in naslednjem
mandatu ne bosta dokončana, bo razvoj naše občine obstal.
Župan Martin Ficko je svetnik svetniške skupine Liste Edvarda Mihaliča in je doslej podpiral
vse županove predloge. Današnja razprava je verjetno posledica užaljenosti zaradi dejstva,
ker namerava župan kandidirati še enkrat.
Julijana Meckar je glede problematike nakupa gasilskega vozila za PGD Rogašovci
predlagala, da bi naj v prihodnje Gasilska zveza občine na podlagi predlogov vseh gasilskih
društev pripravila seznam prioritete investicij oz. nabav opreme. Potem bi bilo tudi lažje te
zadeve vključiti v proračun in jih tudi realizirati.
Slavko Haužar
- Kašne polnilne postaje za električna vozila se bodo nabavile, saj obstaja več vrst
teh postaj in smiselno bi bilo nabaviti tiste, ki so bolj učinkovitejše in
racionalnejše. Razlik pa je tudi v višini subvencije.
- Ne strinja se z trditvijo župana, da bi bila subvencija občine k ekonomski ceni
vrtca zanemarljivo nizka glede na izračun.
- na eni od razprav glede kohezijskih sredstev, katere se je udeležil, je sekretar
pristojnega ministrstva povedal, da država sredstev za investicije v vodovod do
leta 2025 ne bo imela na razpolago.
Karel Horvat
- Za kakšen namen se bodo obnovili kletni prostori v stari občinski upravi na
naslovu Sv. Jurij 15A in zakaj se je znesek povišal iz 15.000 na 18.000 EUR?
Župan: uredila se bo sejna soba za društva. Dragica: najprej je bilo predvidenih
3.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje, kasneje pa še 15.000 EUR za ureditev
kletnih prostorov.
- Društvo PMP več ne deluje, kam so bila prerazporejena ta sredstva? Župan:
med dohodke.
- Ali je res potreben nadzor nad izvajanjem investicije širitev zdravstvene postaje
v Rogašovcih, saj je znesek visok in po njegovem mnenju ta nadzor sploh ne bo
izveden oz. ni potreben? Župan: nadzor je v skladu z zakonskimi določili
obvezen.
- Kakšen je dohodek režijskega obrata, kar se dela izven delovnega časa?
- Visok znesek 10.000 EUR za analize vode.
- Zakaj ni v proračunu vkjučenega predloga PGD Serdica?
- Se ne strinja z izjavo Andreja Kisilaka, da je za šport namenjenih preveč
sredstev.
Utemeljitev izjave Andreja Kisilaka je zapisana pri njegovi razpravi.
Po končani burni razpravi je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 223
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o
Rogašovci za leto 2017 v prvi obravnavi.

proračunu Občine

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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Ker ni bilo nobenih konkretnih predlogov oz. amandmajev je po končani razpravi župan dal
na glasovanje še naslednje sklepe:

S K L E P št. 224
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o
Rogašovci za leto 2017 v drugi obravnavi.

proračunu Občine

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.

S K L E P št. 225
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Rogašovci za leto 2018.
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.

S K L E P št. 226
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme letni
premoženjem Občine Rogašovci za leto 2018.

načrt ravnanja s premičnim

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.

S K L E P št. 227
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti
pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu
ravnanja
z
nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2018.
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. 6 - Odlok o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju
stanovanjskega problema- 1. obravnava
Marija Saje, kot pripravljavka odloka je podala uvodne obrazložitve. Povedala je, da je bilo
na območju Občine Rogašovci v zadnjem času zaznati izseljevanje prebivalcev v večja
mesta ali tujino, zato je tudi na podlagi pobude dane na občinskem svetu, občinska uprava
pripravila predlog Odloka o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju
stanovanjskega problema.
Odlok je pripravljen v smislu nudenja pomoči mladim družinam pri reševanju prvega
stanovanjskega problema z namenom in spodbudo, da si mladi z naše občine ustvarijo dom
na območju občine Rogašovci in tukaj tudi ostanejo. Seveda pa si želimo tudi priseljevanja iz
drugih delov Slovenije, zato je pomoč namenjena tudi mladim družinam, ki še niso naši
občani, pa si to želijo postati oziroma bi si na območju občine Rogašovci ustvarili dom.
S prejemom enkratne denarne pomoči pa občina pričakuje tudi zaveze prejemnikov in sicer,
da dolgotrajno ostanejo pri nas. V kolikor bi prejemniki te enkratne denarne pomoči
nepremičnino prodali v času štirih let od dodelitve te enkratne denarne pomoči, so jo dolžni
vrniti. Prav tako je potrebno enkratno denarno pomoč po tem odloku vrniti v primeru
ugotovitve, da je prejemnik navajal neresnične podatke. V tem primeru z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in podali nekaj svojih mnenj
in predlogov.
Med razpravo iz klopi so člani občinskega sveta podali nekaj svojih mnenj, in sicer: znesek
subvencije bi lahko bil višji, brez omejitve starosti, opredelitev mlade družine…
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 228
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o enkratni denarni pomoči
mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v prvi
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA, ostali (4) niso glasovali.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 7 – Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v
oddelkih v VVE pri JVIZ OŠ Sveti Jurij
V uvodu je Marija Saje povedala, da je JVIZ OŠ Sv. Jurij pripravil izračun in na podlagi tega
posredoval predlog nove cene za obravnavo in potrditev občinskemu svetu. Zaradi vključitve
novo zaposlene javne uslužbenke preko sofinanciranja prve zaposlitve, so se stroški dela
kljub upoštevanju interventnih ukrepov Vlade RS s katerimi je potrebno upoštevati nove
plačne razrede skupine J, stroški dela zmanjšali tako, da se ob njihovem upoštevanju
spreminja ekonomska cena programov v VVE, zato JVIZ OŠ Sveti Jurij predlaga nov izračun
ekonomske cene vrtca.
Predlagana enotna ekonomska cena programov vrtca, za 1. starostno obdobje (1-3 let) in za
2. starostno obdobje (3-6 let) in kombinirani oddelek (2-4 leta) znaša 373,68 EUR. Do sedaj
veljavna cena programa vrtca je 377,73EUR. Glede predloga svetniške skupine SDS s
prejšnje seje za določitev subvencije občine, je bilo povedano, da subvencija ne bo
določena, saj bi bil znesek po izračunu na posameznega upravičenca vrednostno minimalen.
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Kljub tej odločitvi so nekateri člani občinskega sveta imeli pomisleke, da subvencija le ne bi
bila tako nesmiselna.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 229
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Sklep o spremembi Sklepa o
določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih VVE pri JVIZ OŠ Sveti Jurij
v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 8 – Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči
Marija Saje je povedala, da višina enkratne denarne pomoči znaša najmanj 25% osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem varstvu in največ dvakratni znesek
osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Do sedaj je višina te enkratne denarne pomoči znašala 80,00 EUR in se od leta 2009 ni
spremenila, zato župan predlaga, da se višina te pomoči določi na novo in sicer v višini
120,00 EUR. Sredstva za enkratne denarne pomoči se zagotavljajo v proračunu občine.
Osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. 8. 2017, znaša 297,53 EUR tako, da
predlagana višina pomoči v višini 120 EUR predstavlja 40,33 % minimalnega dohodka v RS.
Razprave ni bilo. zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 230
Višina enkratne denarne pomoči, ki se dodeljuje po Odloku o dodeljevanju
denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/08) se
določi na enotno višino v znesku 120,00 EUR.
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 – Obravnava predlogov za podelitev občinskega priznanja in nagrade
Občine Rogašovci za leto 2017
Marija Saje je povedala, da sta prispela dva predloga, ki ju je obravnavala Komisija za
priznanja in nagrade. Ta dva predloga sta: za dosežke na področju kulture za leto 2017 se
predlaga Mateja Klement, učiteljica glasbene umetnosti na OŠ Sv. Jurij, priznanje za
izjemne zasluge za razvoj občine pa Dom Elizabeta, Lucijan Ficko s.p. iz Svetega Jurija.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem

S K L E P št. 231
I.
Občinski svet občine Rogašovci potrjuje, da se nagrada Občine Rogašovci za
dosežke na področju kulture za leto 2017 podeli Mateji Klement, učiteljici
glasbene umetnosti na OŠ Sv. Jurij.
II.

Občinski svet občine Rogašovci potrjuje, da se priznanje Občine Rogašovci za
leto 2017 podeli Domu Elizabeta, Lucijanu Ficku s.p. iz Svetega Jurija.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 10 – Pobude in vprašanja
Ni bilo pobud.

Tč. 11 – Razno
Pod točko razno je župan seznanil člane OS z tekočimi zadevami:
- občina je s strani Prekmurskega društva General Maister iz MS prejela pobudo
za organizacijo proslave ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom, ki naj bi jo pripravile tri občine Rogašovci, Kuzma in Grad,
in sicer 17. 8. 2018,
glede projekta ECO NATUR RESORT "Sotinski breg – Stadelberg« je občinska
uprava pripravila odgovor in so ga člani občinskega sveta prejeli pred samo sejo,
podpisan bo sporazum z Ministrstvom za infrastrukturo za sofinanciranje
izgradnje dograditve pločnika ob državni cesti skozi naselja Ropoča, Pertoča,
Večeslavci, ko bo znana nova višina sofinanciranja s strani občine.
Seja je bila končana ob 20.30. uri.
Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisala
Simona Janič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 231
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