Številka: 032-3/2018-13
Datum: 18. 2. 2020

ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 4. 2. 2021 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane občine Rogašovci, ki jo je vodil župan Edvard Mihalič.
Prisotni:
- župan občine Edvard Mihalič
- člani občinskega sveta: Andreja Šadl, Rihard Peurača, Julijana Meckar, Anton Buček,
Agata Recek, Milan Frčko, Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton Perša, Slavko Haužar,
Karel Horvat, Stanko Baranja, Simon Kranjec, Karmen Madjar in dr. Slavko Buček
- ostali prisotni - vabljeni: Marija Saje, direktorica občinske uprave, Dragica Tomović,
računovodja, Andreja Štesl, višja svet. in Simona Janič strok. sodel.
Ostali prisotni: Danijel Kalamar – JP Vodovod sistema B d.o.o., Leon Cigüt - ZEU d.o.o. M.
Sobota, Damjana Nemeš - predstavnica medijev - Vestnik

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci.
4. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto
2021
5. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto
2022
6. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo v Občini Rogašovci - 2. obravnava
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja
prostora PE 6 - Romski zaselek Kosednarov breg.
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja
prostora SE 9 - Romski zaselek Serdica.
9. Pobude in vprašanja.
10. Razno.
Tč. 1 – Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih 15 članov
občinskega sveta).

Tč. 2 – Obravnava in potrditev dnevnega reda
Župan je predlagal, da se bodo točke dnevnega reda, h katerim so vabljeni razpravljavci,
obravnavale prednostno, ko bodo le-ti prisotni na seji.
Člani OS niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje
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S K L E P št. 94
Potrdi se dnevni red 12. seje občinskega sveta v predlagani vsebini s
predlagano spremembo.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine
Rogašovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 94
Potrdi se zapisnik 11. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, v zapisani
obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 4 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2021
Tč. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022
Uvodne obrazložitve je podala Dragica Tomović. Oba predloga proračuna sta bila od prve
obravnave dopolnjena, največ sprememb je nastalo zaradi sprejetega Zakona o finančni
razbremenitvi občin.
Julijana Meckar kot predsednica Odbora za javne finance je povedala, da so člani odbora
predlog proračuna za leto 2021 in 2022 obravnavali na seji, vendar ne v vsebini, kot je bila
predložena za današnjo sejo. So pa člani izpostavili projekt »Skakalni center Pertoča«,
sofinanciranje nadgradnje vodovoda ter sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Sv.
Jurij (podrobnejša vsebina razprave je razvidna iz priloženega zapisnika odbora.)
V nadaljevanju je župan povedal, da v času javne razprave ni bilo podanih nobenih
sprememb oz. predlogov. V predlogu, ki so ga prejeli člani občinskega je prišlo do
spremembe glede sofinanciranja izgradnje slačilnic NK Serdica, saj v prvotnem predlogu
proračuna tega ni bilo, ker vodstvo kluba ni predložilo finančne konstrukcije.
Za projekta Skakalni center na Pertoči (390.000,00 EUR) in Izgradnja slačilnic in tribun pri
igrišču NK Serdica (647.000,00 EUR) imamo samo ocenjeno vrednost, ni pa še finančne
konstrukcije. To pomeni, da ima občina predvideno sofinanciranje obeh projektov, vendar
natančni znesek še ni določen. Ker pa je ocenjena vrednost NK Serdice znatno previsoka, in
ker je bila prvotno podana ocenjena vrednost cca 300.000,00 je v predlogu proračuna
upoštevana vrednost občine v višini 1/3, kot je bil tudi prvotni dogovor. Več občina ni
pripravljena financirati. Pri obeh projektih pa je v načrtu sofinanciranje Smučarske zveze
Slovenije za projekt na Pertoči in pa Medobčinske nogometne zveze za projekt v Serdici.
Glede sofinanciranja nadgradnje vodovoda je povedal, da zadolževanje ne bo potrebno, saj
se bo delež občine nakazoval v obdobju treh let (prispevek občine cca 800.000,00 EUR).
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Prav tako še ni dokončne finančne konstrukcije glede financiranje nakupa gasilskega vozila
PGD Sv. Jurij. Gasilska zveza občine je v svojem načrtu nabav vključila tudi nakup tega
vozila v znesku 260.000,00 EUR predviden znesek občine za l. 2022 je 50.000,00 EUR, tu
pa je še tudi staro gasilsko vozilo, za katero še ni ocenjene vrednosti in ne kupca. Več
znanega bo v letu 2021.
Rihard Peurača je predstavil projekte oz. investicije, ki so v izvajanju in tiste, ki se bodo
izvajale v naslednjih dveh letih.
Milan Frčko
- V kakšne namene bo služil Dajčev mlin, saj je oprema bila zelo draga. Sam je
mnenja, da bi se morale pridobiti ponudbe od večih dobaviteljev takšne opreme in na
ta način izbrati najcenejšo.
- Zakaj v proračunu ni predvidenega nobenega zneska za izgradnjo optičnega omrežja
v okviru projekta RUNE?
Župan je povedal, da izgradnja optičnega omrežja ni projekt občine, ampak projekt RUNE,
kot tudi finančna sredstva.
V razpravo so se v nadaljevanju vključili še: Horvat Karel, Julijana Meckar, dr. Slavko
Buček, Andrej Kisilak, Jožica Fükaš
Tema razprave, ki je sledila, je bila predvsem problematika izgradnje projektov Slačilnice in
tribune NK Serdica, Skakalni center Pertoča in odkup nepremičnine v Rogašovcih za potrebe
režijskega obrata. Mnenje župana, kot tudi večine članov občinskega sveta je bilo, da je
ocenjena vrednost za investicijo v Serdici znatno previsoka in glede na to, da ni bila
predložena finančna konstrukcija, občina ne bo financirala več, kot pa je predvideno v
proračunu za leto 2021 in 2022. Župan se je pri nekaterih izvajalcih gradbenih del okvirno
pozanimal, kolikšna bi bila vrednost takšne investicije. Vrednost ponudnikov je bila ocenjena
na max 300.000 EUR, zato je župan predlagal, da se naj pridobi ponudba gradbenega
izvajalca, izdela ustrezen projekt in pripravi finančna konstrukcija (kdo in koliko bo
sofinanciral investicijo). Ko bo vse to pridobljeno, se bo vsa dokumentacijo predstavila
občinskemu svetu. Šele takrat bo občina pristopila kot sofinancerka v znesku 1/3 ponudbene
vrednosti.
Ponovno se je izpostavilo urejanje in vzdrževanje občinskih cest, izgradnja pločnikov in
kolesarske steze od Nuskove do Sotine ter odkup stanovanja v zgradbi v Sv. Juriju 15A.
Predlagali so, da naj bi seje bile bolj pogosto, naj so pripravljeni predlogi za obravnavno bolj
dodelani in ustrezni, da se na ta način lahko lažje in skupno odloča. Če bi se to upoštevalo,
bi se projekti izvajali nemoteno in hitreje, člani občinskega sveta kot ostala javnost, pa bi bili
o tekočih zadevah tudi bolj seznanjeni.
Jožica Fükaš je omenila, da občina v proračunu ni namenila nobenih sredstev za socialno
ranljive skupine v občini, katere bodo po končani Covid epidemiji sigurno potrebovale
dodatno pomoč.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 95
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o proračunu Občine
Rogašovci za leto 2021 v predlagani obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA, 4 člani so bili PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.
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S K L E P št. 96
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o proračunu Občine
Rogašovci za leto 2022 v predlagani obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 11 članov
glasovalo ZA, 4 člani so bili PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 6 – Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v OR – 2. obravnava
Zaradi prisotnosti direktorja podjetja JP Vodovod sistema B Daniela Kalamarja se je
pristopilo k obravnavi točke 6. Ker vsebinskih pripomb na odlok ni bilo, je gospod Kalamar
pod to točko člane občinskega sveta seznanil s potekom projekta izgradnje vodovoda
sistema B in povedal, da so postopki pridobivanja soglasij dolgotrajni in zamudni, da se
nenehno dogajajo zakonske in druge spremembe na ravni države, tako da so vsakokrat
potrebne korekcije celotne dokumentacije. Potem so tu še ene občine, ki se ne držijo
dogovorov oz. občinski sveti, ki ne odločajo v skupno korist projekta, tako da administracija
oz. birokratizacija še vedno ni prišla do pričakovanega cilja. Trenutno je v postopku javno
naročilo za izbiro izvajalca projekta. Investicija mora biti zaključena v letu 2023. To pomeni,
da se lahko zgodi, da se bo začelo graditi tik pred zdajci, se pravi v l. 2022 oz. 2023. Edino
kar je spodbudno, so zagotovljena sredstva, ki čakajo na pričetek gradnje in črpanje le teh.
Občine same nimajo toliko lastnih sredstev, da bi lahko h gradnji pristopile same in s svojim
deležem sredstev.
Ker ni bilo pripomb s strani občinskega sveta na pripravljen odlok in z upoštevano
spremembo iz prve obravnave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 97
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci v 2.
obravnavi v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 7 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja
prostora PE 6 - Romski zaselek Kosednarov breg
Tč. 8 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja
prostora SE 9 - Romski zaselek Serdica
Uvodoma je župan pojasnil, da je občina pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za romska naselja zaselka Serdica in Kosednarov breg zaradi
legalizacije objektov in ureditve zaselkov v tem območju. Nekaj objektov v teh zaselkih še ni
legaliziranih, prav tako niso bile določene parcelne meje.
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Oba odloka je pripravilo podjetje ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, zato je obrazložitve k obema
točkama podal predstavnik podjetja Leon Cigüt.
Pripomb in razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 98
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek
Kosednarov breg v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

in
S K L E P št. 99
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PE 9 – Romski zaselek Serdica v
predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 9 – Pobude in vprašanja
Slavko Buček je izpostavil preobsežnost gradiva za obravnavo na sejah. Predlagal je, da se
naj v prihodnje skličeta raje dve seji z manj gradiva, saj se bo le tako lahko gradivo bolj
temeljito pregledalo in preučilo.
Karmen Madjar
- Glede nabave prenosnih računalnikov ali tablic, s katerimi bi zmanjšali oz. odpravili
gradivo za obravnavo na sejah v fizični obliki, obstaja več možnosti, sama je tudi
pregledala in pripravila nekaj najbolj ustreznih in ugodnih ponudb.
Rihard Peurača je povedal, da se projekt RUNE izvaja, kar pomeni, da so bili projekti s
strani občine potrjeni, izvedla se je zakoličba centrale v Mačkovcih, cevi za optiko so v
sklopu izgradnje pločnikov bili položeni.
Predlagal je, da bi se naj ustanovila delovna skupina, ki bi pripravila strategijo turizma v
občini in hkrati določila upravljavce objektov turističnega pomena.
Anton Perša je povedal, da je cesta Kramarovci-Fikšinci-Gerlinci v zelo slabem stanju in bi
jo bilo potrebno urediti. V lanskem letu bi to cesto moral urediti SKZ, vendar do tega ni prišlo.
Ker gre za občinsko cesto, naj pristojni odbor opravi ogled in se jo uredi vsaj toliko, da bo
prevozna.

Milan Frčko je omenil, da se zimska služba izvaja prepočasi, saj ceste niso pravočasno
očiščene. Glede zadeve Cvetka Šinko – nanj se ugodi njeni zahtevi.
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Tč. 10 – Razno
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisala
Simona Janič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom številka 99.
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