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ZAPISNIK

20. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 19.4.2018 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane Obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan obdine, Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihalid
- 6lani obdinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanic, Julijana Meckar, Anton Budek,

Agata Recek, Marjan Gider, Andrej Kisilak, Anton Per5a (priSel ob 18.05, Slavko
Haular, Karel Horvat, Jo2ica FUkaS, Matej Horvat, UroS Ficko, Simon Kranjec,Marija

Meki5 in Martin Ficko.

Ostali prisotni- vabljeni:
- Marija Saje tajnica obdine, Simona Jani6 strok. sodel. Vl, Dragica Tomovi6 finandnik

ll, Nata5a HaSaj strok. del. Vll
- Pomurec.com - predstavnik medijev.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Obdinskega sveta

Obdine Roga5ovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 9. dopisne seje Obdinskega sveta

Obiine RogaSovci.
5. Zakljudni radun proraduna Obdine Roga5ovci za leto 2017.
6. Odlok o enkratni denarni pomodi mladim druiinam pri prvem

re5evanju stanovanjskega problema - 2. obravnava.
7. Statut Obdine Roga5ovci - 1. obravnava.
8. Poslovnik Obdinskega sveta Ob6ine Roga5ovci- 1. obravnava.
9. Program Sporta obdine Roga5ovci za Ieto 2018.
10.Letni program kulture v Obdini Roga5ovci za leto 2018.
11.Letni program druStev izven podro6ja kulture, Sporta in turizma za

leto 2018.
12. Letni program turizma za Ieto 2018.
1 3. Letni program kmetijstva 2018.
14. Pobude in vpraSanja.
15. Razno.
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Tc. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzo6e in ugotovil, da je ob6inski svet sklepden (prisotnih 14 dlanov
obdinskega sveta).

Tc. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Clani obdinskega sveta so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato je Zupan
predlagal, da se potrdi

SKLEP i1.232

Potrdi se dnevni red 20. seje ob6inskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14
Elanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 19. se,;'e obdinskega sveta obdine
RogaSovci

Andrej Kisilak je podal na pripombo pri zapisu njegove tazptave, in sicer pri 5. todki zadnje
alinee in predlagal, da se korigira zapisano. Drugih pripomb ni bilo, zato je Zupan dal na
glasovanje

SKLEP 51.233

Potrdi se zapisnik 19. seje obdinskega sveta v zapisani vsebini s predlagano
spremembo.

Pred glasovanjem ie bilo prisotnih 14 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 14
dlanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Te. 4 - Pregled in potrditev zapisnika 9. dopisne se7'e Obdinskega sveta Obiine
RogaSovci

Pripomb na zapisnik 9. dopisne seje ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.234

Potrdi se zapisnik 9. dopisne seje obdinskega sveta v zapisani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 13
Elanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Ob 18.05 je na sejo pri5elAnton Per5a



T6. 5 - Zakljucni radun proraduna Obdine Roga5ovci za leto 2017

Obrazloiitve k tej todki je podala Dragica Tomovii, ki je povedala, da so bili v bilanci A -
Bilanci prihodkov in odhodkov prihodki proraduna za leto 2017 nadrtovani v vi5ini
10.826.678,01 EUR, realizirani pa v viSini 2.997.765,01 EUR oz. v vi5ini 27,7 o/o

nadrtovanega, odhodki so bili nadrtovani v vi5ini 11.518.034,00 EUR, realizirani pa v vi5ini
2.939.314,56 EUR oz. v viSini 25,5 o/o nadrtovanega.
Raduna finandnih terjatev in naloZb v letu 2017 ni bilo, Ra6un financiranja, ki izkazile
zadolZevanje in odpla6evanje dolgov, pa izkazuje zadolZevanje obdine v vi5ini 134.653,00
EUR, za namen obnove lokalnih cest in javnih poti. Sama zadolZitev izhla iz 56. 6lena
Zakona o izvr5evanju proradunov Republike Slovenije za leti 2017 in2018. Stopnja obrestne
mere je 0 %, doba odpladevanja je 10 let, od tega je eno leto moratorija. Najeta sredstva v
letu 2017 se bodo torejzadela vradati leta 2019.
Denarna sredstva na podraCunu na dan 31 .12.2017 znailo 707.954,05 EUR, seveda se tu
nahajajo tudi sredstva rezervnega sklada.
V nadaljevanju pove, da obdina na dan 31.12.2017 nima zapadlih in nepla6anih obveznosti
ter omeni vedje prihodke, med katerimije najpomembnej5i dav6ni prihodek - dohodnina, kije
bila realizirana 100 % v vi5ini 2.066.691,54 EUR. Med nedavdnimi prihodki omeni dva vedja
in sicer prihodke od komunalnih prispevkov v vi5ini 159.002,83 EUR in prihodke od drugih
najemnin (Vodovod sistema B). Med transfernimi prihodki omeni sredstva po 21. 6lenu
Zakona ofinanciranju obdin vvi5ini 89.768,00 EUR (za obnovo lokalnih cest in javnih poti),
sredstva za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Sotina v vi5ini 288.329,75 EUR,
dodatna sredstva za sofinanciranje druZinskega pomodnika, sredstva za sofinanciranje
javnih del in sredstva za sofinanciranje skupne obdinske uprave Medobdinske inSpekcije in
redarstva.
Do velikega izpada pri prihodkih kot tudi odhodkih pa navede nerealizirani nadrtovani projekt
Nadgradnja vodovoda sistema B, kjer bi bila na5a obdina nosilna obdina. To je tudi razlog za
tako nizko realizacijo proraduna.
Dotakne se 5e odhodkov, ki so razdeljeni na tekode odhodke, tekode transferje, investicijske
odhodke in investicijske transferje. Pove, da najvedji deleZ (36 o/o vseh odhodkov)
predstavljajo investicijski transferi, to so npr. subvencije v kmetijstvo in transferi
posameznikom kot so regresiranja prevozov v 5olo, oskrbnine v domove starej5ih, pladilo
razlke med ceno programov v vrtcih in pla6ili star5ev, transferi raznim druStvo, prispevki za
zdravstveno zavatoyanje brezposelnih oseb ipd. Med investicijskimi odhodki posebej omeni
izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Sotina v vrednosti 332.086,41 EUR, investicijsko
vzdrievanje lokalnih cest in javnih poti v vrednosti 277.540,50 EUR in izgradnjo va5kega
doma Ocinje, katerega realizacrlaje v letu 2017 znaiala 11.354,77 EUR.
V nadaljevanju je Zupan dal besedo 5e Julijani Meckar, predsednici Odbora za proradun,
finance in premo2enje. Predsednica je izpostavila naslednje todke razprave:

- smiselnost izgradnje vaSkega doma Ocinje, katerega skupna vrednost znaia
51.791,40 EUR;

- prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v povpredju za 213
zavarovancev, za kar je obdina v letu 2017 namenila 79.356,79 EUR;

- izplalila Stirim druZinskim pomodnikom in pomod druZini na domu;
- nerealizirani projekti kot so Obnova brunarice in Udna pot ob Ledavi (projektna

dokumentacija);
- pove6anje tekodih odhodkov v primerjavi z realizacijo leta 2016 - podano je bilo

pojasnilo, da je v letu 2017 priSlo do realizacije konta 402203 Voda in komunalne
storitve v vi5ini 70.567,49 EUR (Vodovod sistema B), medtem ko v predhodnem letu
tega ni bilo. Predstavlja sredstva v skladu s 4. ilenom Dodatka k Prilogi 5t. 11

Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje
gospodarske javne sluZbe >oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B<< za leto 2017, ki
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je bil sklenjen dne 17.1.2017, ki pravi, da obdina zagotavlja na svojem obmodju
prikljucenost uporabnikov izraZenega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v
katerega so vkljuceni dodatni prikljudki (Obdina Roga5ovci ima 6 dodatnih prikljudkov
DN 100).

odprte terjatve do kupcev v vi5ini 100.014,87 EUR. Pri tem je bilo pojasnjeno, da je
od tega cca 44.000,00 EUR zapadlih terjatev, ki se nana5ajo predvsem na terjatve do
obdanov iz naslova nepla6ila okoljske dajatve za onesnaZevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda in komunalnega prispevka.

Julijana Meckar je povedala, da je odbor za proradun in finance obravnaval predlog ZR.
Razprava odbora je zapisana v zapisniku, ki je bil predloZen na mizo pred samo dana5njo
sejo. elani odbora ni so ugotovili nobenih nepravilnosti in predlagali OS, da ZR Obdine
RogaSovci za l. 2017 sprejme.

RAZPRAVA

Andrej Kisilak
- glaven problem je vodovod sistem B. Mandat se zakljuduje projekt, je bil razbit, naSa

obdina je potegnila kratko. Kako bo z realizacijo tega projekta naprej se pravi po
volitvah, saj ne kaZe na ni6 roZnato situacijo; Odgovor: vloga za sredstva je oddana in
da bo vloga tudi pozitivno re5eno, vendar je vpraSanje, ali bo ministrica podpisala
pogodbo pred volitvami. V kolikor do tega ne bo pri5lo, se bo zadeva spet nekoliko
zavlekla.

- ni bilo razpisa za podjetni5tvo;
- izgradnja malih 6istilnih - prijav je premalo, ljudi je potrebno spodbujati k izgradnji

MCN in potem nameniti za to ved finandnih sredstev
- kako je s postopkom dru2inskega pomodnika - kdo odloda o tem, kdo financira to, saj

je tega vedno ve6. Odgovor: odlo6itve so v pristojnosti CSD, pladuje ob6ina, vendar
doloden deleZ drZava povrne.

Glede nerealiziranega projekta v lanskem letu obnova brunarice je Zupan podal naslednjo
obrazloZitev: Obdina je v lanskem letu odkupila zemlji56a, na katerem stoji brunarica in v
leto5njem letu se bo pristopilo k sanaciji. Glede na to, da obiskovalci unidujejo okolico okrog
brunarice, bi bilo potrebno to obmodje nekako obvarovati (npr. s postavitvijo rampe in
ureditvijo parkiriSda).

Martin Ficko predlaga, da bi spreleli odlok o vzdr2evanju MeN.

Po kon6ani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.235

Obdinski svet Obdine Roga5ovci spreime zakliudni radun Obdine Roga5ovci za
leto 2017, v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 12 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tc. 6 - Odlok o enkratni denarni pomoii mladim druZinam pri prvem reSevanju
stanovanjskega problema- 2. obravnava

Zupan ugotavlja, da do druge obravnave ni pri5el noben amandma in dal v ruzpravo vsebino
odloka iz prve obravnave. Zupan je v nadaljevanju predlagal, da se povi5a znesek iz

1.500,00 EUR na 2.500,00 EUR. Med razptavo iz klopi je bil podan predlog, da se 6rta drugi
odstavek 3. 6lena glede upravidencev. Z obema predlogoma so se 6lani ob6inskega sveta
strinjali in ker ni bilo nadaljnje tazptave,je 2upan predlagal, da se sprejme

SKLEP 5t.236

Obdinski svet Obdine RogaSovci sprejme odlok o enkratni denarni pomodi
mladim in mladim druiinam pri prvem re5evanju stanovanjskega problema v
drugi obravnavni z naslednjima spremembama:

- 6rta se drugi odstavek 3.6lena
- v 5. dlenu se znesek vi5ine pomodi na upravidenca spremeni na 2.500,00

EUR.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega 1e 14 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti.7 - Statut Obiine Roga5ovci - 1. obravnava

ObrazloZitev k osnutku Statuta Obdine Roga5ovci je podala, Marija Saje. Povedala je, da je
vsebino statuta obravnavala Komisija za statut in pravna vpraSanja, kar je razvidno iz
priloZenega zapisnika. V nadaljevanju je povedala, da je SluZba za LS Ministrstva za javno
upravo opravila pregled usklajenosti Statuta OR, Poslovnika Obdinskega sveta OR in
Poslovnika Nadzornega odbora OR z ustavo in sedaj veljavno zakonodajo ter ugotovila
nekatera neskladja. Ob6inska uprava je na podlagi teh ugotovitev zaprosila za pomoc ln5titut
Lex localis prof. Brezovnika, kije pripravil osnutek teh aktov in so bili posredovani z gradivom
za pnvo obravnavo.

RAZPRAVA

Julijana Meckar kot predsednica Komisije za statut in pravna vpraSanja je povedala, da je
pripravljen predlog bil obravnavan na seji komisije po 6lenih. Vsebina razprave je razvidna iz
prilo2enega zapisnika. lzpostavila pa je naslednje dolodbe:

- sprememba sedeZa obdine - potrebno izvesti referendum,
- naselji Kramarovci in Ocinje ne izpolnjujeta pogojev romskega naselja, zato se to

drta,
- pri na5tevanju organov obdine je dodana tudi obdinska uprava,
- stalna delovna telesa OS - mnenje komisije, da je delovnih teles preved in bijih lahko

nekaj zdruZili,
- imenovanje dlanov NO - predlog drtati izku5nje in doloditev najmanj Vl. ravni

izobrazbe.

Druge razptave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.237

Obdinski svet Ob6ine RogaSovci sprejme Statut Obdine Roga5ovci v prvi
obravnavi.
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 8 -Poslovnik obiinskega sveta Obiine Roga5ovci - 1. obravnava

Tudi k tej todki je uvod podala Marija Saje in povedala, da je osnutek Poslovnika prav tako
pripravil Lex localis. Osnutek Poslovnika je Komisija za statut in pravna vpra5anja prava
tako obravnavala po dlenih in je vsebina razvidna iz priloZenega zapisnika komisije. lz klopi
je potekala sploSna razptava, v kateri pa ni bilo podanih nobenih konkretnih predlogov.

SKLEP 5t.238

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme Poslovnik ob6inskega sveta Obiine
Roga5ovci v prvi obravnavi.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 9 - Program ipofta Obiine Roga5ovci za leto 2018

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.239

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 10 - Letni program kulture v Obdini Roga5ovci za leto 2018

V uvodu te to6ke je kratko obrazlo2itev podala Nata5a Ha5aj. Povedala je, da pri pripravi
letnega programa kulture ni bilo nobenih sprememb in da je v proradunu za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2018 namenjeno 13.000,00 EUR.

Ker ni bilo razprave, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.240

Obdinski svet obdine Roga5ovci sprejme letni program kulture v Ob6ini
RogaSovci za leto 2018, v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Clanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Obdinski svet obdine Roga5ovci sprejme letni program Sporta v ObEini
Roga5ovci za leto 2018, v predlagani vsebini.



Tc. 11- Letni program druitev izven podroija kulture, Sporta in turizma za leto
2018

Nata5a Ha5aj je povedala, da je Letni program dru5tev izven podrodja kulture, Sporta in
turizma za lelo 2018 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov dru5tev
izven podrodja kulture, Sporta in turizma in da so v prora6unu za ta namen v letu 2016
zagotovljena sredstva v viSini 6.700,00 EUR.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagalv sprejem

SKLEP 5t.241

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program dru5tev izven podrodja
kulture, Sporta in turizma za leto 2018, v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Te. 12 - Letni program turizma za leto 2018

Nata5a Ha5aj je povedala, da program pripravljen v skladu s spremembami Pravilnika o
sofinanciranju programov na podrodju turizma v OR v letu 2018. Spremembe se nana5ajo
predvsem na merila za vrednotenje programov. Vi5ina sredstev pa je enaka kot v lanskem
letu in je tako na razpolago 2.500,00 EUR proradunskih sredstev. Predlog programa je
obravnaval pristojni odbor na svoji 2. dopisni seji.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

S K L EP 31.242

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program turizma za leto 2018, v
predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 12 - Letni program kmetijstva za leto 2018

Nataia Ha5ajje predstavila Letni program kmetijstva za leto 2018, kije pripravljen na podlagi
sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini
Roga5ovci za programsko obdobje 2016-2020 in ki so ga dlani odbora prejeli tudi h gradivu
za sejo. Ukrepi, ki se bodo financirali iz naslova kmetijstva so: dodelitev drZavnih pomodi -
skupinske izjeme v okvirni vi5ini 30.000,00 EUR in pa dodelitev de minimis pomodi viSini
10.000,00 EUR.
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Razprave ni bilo, zato je 2upan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.243

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program kmetijstva za leto 2018,
v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 ilanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 14 - Pobude in vpraianja

Pod to to6ko je bila najprej izpostavljena problematika plazov v ob6ini. Plaz, ki se je pojavil
na Pertodi, predstavlja ogroZenost stanovanjske hi5e 5t.74. Sanacija plazedega obmodja je
neizvedljiva, sajje po oceni strokovnjaka, kije opravil ogled tega obmodja, stro5ek za obdino
nesprejemljivo visok. Plazovi se pojavljajo tudi v Nuskovi in v Serdici, vendar se ti lahko
sanirajo.

Glede projekta, ki ga je Zelel izvesti gospod Gaber na Sotinskem bregu, je Zupan povedal, da
projekta ne bo mogode realizirati. Zupan, gospod Gaber in direktorica KP Goridko Stanka
De5nik, so na to temo opravili sestanek z usluZbenciZavoda za varstvo narave v Mariboru,
ki so povedali, da glede na sedaj veljavno zakonodajo ta projekt v tem prostoru ni mogo6.

Prikljudevanje na kanalizacijo v romskih naseljih Sotina in Serdica 5e ni bilo izvedeno, zato
se bo k temu pristopilo v najkraj5em moZnem 6asu. Doloditi je potrebno tudi vi5ino
komunalnega prispevka na posamezno hiSo. Med ruzptavo je bil podan predlog, da na bi
Romi bili opro5deni komunalnega prispevka oz. bi naj bili opro5deni tisti, ki imajo odlodbe
CSD.

Ker pa so bili 6lani ob6inskega sveta razli6nih mnenj glede tega predloga, je Zupan dal na
glasovanje

SKLEP 8t.24

Gospodinjstva v romskih naseljih naj so opro56ena komunalnega prispevka.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih f 5 dlanov obdinskega sveta, od tega so 3 6lani
glasovali ZA, ostali niso glasovali.
Sklep Nl BIL sprejet.

Slavko Haular predlaga, da se 6im prej pristopi k odkupu parcele in prestavitev ceste na
obmodju plazu v Pertodi.

Horvat Karel
- kdaj se uredil odtok vode na SerdiSkem bregu,
- je povedal, da bi bilo potrebno odistitijarek v Serdici mimo Lang Damjana,
- zanimalo ga je tudi, ali se je obdina prijavila na razpis za Sirokopasovno omreZje

Odgovor: da.

Julijano Meckar je zanimalo, kdaj se bo pristopilo k zara6unavanju turistidne takse v obdini
oz. na kak5en nadin, saj je sprejet predpis, ki zavezuje obCine k zara6unavanju turisti6ne
takse.
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Martin Ficko je vpra5al:
- kako je s postavitvijo oglasnih tabel? Odgovor: potrebno je pridobiti ustrezna

soglasja;
- nakup oz. dostava novega Sotora, ali se je zdaj kupiltakSen, kot je bil prej5nji? Obstaja

mo2nost raz5iritve Sotora.
Odgovor 2upana: Dobili smo le ponudbo za takSnega kot je bil prej5nji.

Tc.15- Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila kondana ob 20.30. uri.

Zapisala
Simona Janid

Zapisnik ie bilzakliu6en s sklepom 5t. 244.
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