Stevilka: 032-1 t2O1 4-21
ZAPISNIK
21. seje Obdinskega sveta ob6ine RogaSovci, kije bila v 6etrtek, 31.5.2018 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane Ob6ine Roga5ovci, kijo je vodil 2upan obdine, Edvard Mihalid.

Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid
dlani obdinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanid, Julijana Meckar, Anton Budek,
Agata Recek, Marjan Gider, Andrej Kisilak, Anton Per5a (pri5el ob 18.05, Slavko
HauZar, Karel Horvat, JoZica FUkaS, Matej Horvat, UroS Ficko, Simon Kranjec,Marija
Meki5 in Martin Ficko.

Odsotni: UroS Ficko, Karel Horvat in Simon Kranjec.
Ostali prisotni- vabljeni:
- Marija Saje tajnica obdine, Simona Jani6 strok. sodel.,

-

Toma2 Zver, diektor Sondne zadruge,
Klaudija Sek St<afar, direktorica PISK Murska Sobota,
Pomurec.com - predstavnik medijev.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje ObEinskega sveta

4.

Ob6ine RogaSovci.
Letni na6rt 2018 - Pokrajinska in Studijska knjiinica Murska SobotaPtSK.

5. Porodilo za kurilno sezono 201712018 DOLB.
6. Statut Obdine Roga5ovci - 2. obravnava.
7. Poslovnik Ob6inskega sveta Obdine RogqBovct - 2. obravnava.
8. Sistemizacija delovnih mest pri JVIZ OS Sveti Jurij za Solsko leto
2018/,2019.

9.

Predlog sanacue breiine in plazu na lokalni cestiv nasefiu Perto6a
10.Pobude in vpra5anja.
1 1. Razno.

T6. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti
Zupan je pozdravil vse navzode in ugotovil, da je ob6inski svet sklepden (prisotnih 12 dlanov
obdinskega sveta).

Te. 2

- Obravnava in potrditev

dnevnega reda

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

SKLEP

5t.245

Potrdi se dnevni red 21. seie obdinskega sveta.
1

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

Tc. 3

-

Pregled

in

potrditev zapisnika 20. se.ye obiinskega syeta obdine

RogaSovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

SKLEP

5t.246

Potrdi se zapisnik 20. seje obdinskega sveta v zapisani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 12
Elanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Ker je direktorica PISK Murska Sobota obvestila, da bo priSla na sejo z zamudo, se je
pristopilo k obravnavi naslednje todke dnevnega reda.

Tc. 5

- Porodilo za kurilno sezono 2017/2018 DOLB

Analizo stro5kov in prihrankov za kurilno sezono 2017-2018 je podal direktor Sondne
zadruge. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso se je za6elo v letu 2017 in v tem 6asu je po
narejenih izra6unih bil letni prihranek 1 1.688,79 EUR. Cilj projekta je tako doseZen.
Razprave ni bilo.

T6. 4

- Letni na6rt 2018 -

Pokrajinska in Studijska knjiZnica Murska Sobota

Direktorica Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota (PISK) Klaudija Sek Skafar je
predstavila Program dela in finan6ni nacrt za leto 2018. Program je bil poslan dlanom
obdinskega sveta tudi z gradivom za sejo. Zaradi spremembe zakonodaje glede plad
zaposlenim v javni upravi bi obdina Roga5ovci morala zagotoviti nekaj dodatnih sredstev
(pribl.915 EUR), kar bi se zagotovilo v rebalansu proraduna. V letu 2019 pa v PISK-u M.
Sobota predvidevajo nakup novega bibliobusa, za kar pa bi naj obdine zagotovile finandna
sredstva (obdina Roga5ovci pribliZno 7.000 EUR). Zupan je povedal, da bo obdina ta
sredstva vklju6ila v proradun 2019,6e jih bodo tudi ostale obdine.

V

razpravi so 6lani obdinskega sveta izrazili nezadovoljstvo glede sofinanciranja ostalih
ob6in, ki tako dejavnosti kot nakupa knjiZnidnega gradiva ne krijejo. Prav tako je bilo
zastavljeno vpra5anje glede odpisa dolgov nekaterim obdinam, kije prav tako nekorektno do
ostalih obdin, ki svoje stroSke krijejo redno in v celoti. Vendar ga. Sek Skafar na to vpra5anje
ni podala konkretnega odgovora, z utemeljitvijo, da je funkcijo vodenja knjiZnice prevzela
pred kratkim ter da je to bila odloditev prej5njega vodstva.
Po kondani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP

51.247

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci daje soglasje k programu dela PISK Murcka
Sobota s finandnim nadrtom za leto 2018.

2

Dodatna sredstva za delovanje PISK v letu 2018 bodo upo5tevana v rebalansu
proraduna za leto 2018, sofinanciranje nakupa bibliobusa pa v proradun 2019, v
kolikor bodo tudi ostale ob6ine prispevale svoi delei.
Pred gtasovanjem je bito prisotnih 12 Elanov obCinskega sveta, od tega ie 12 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.

Tc.6

-

Sfatuf Obiine Roga5ovci - 2. obravnava

Marija Saje je povedala, da do druge obravnave ni bilo vloZenega nobenega amandmaja,
tako da je vsebina za drugo obravnavno enaka, kot je bila za prvo obravnavo z vnesenimi
takratnimi spremembami.
Ker ni bilo razprave, je 2upan dal na glasovanje

SKLEP

5t.248

Obfinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Statut Obdine RogaSovci v drugi
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obcinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
T6. 7 -Poslovnik obiinskega sveta Obdine Roga5ovci

- 2. obravnava

Marija Saje je povedala, da tudi k poslovniku ob6inskega sveta ni bilo nobenih amandmajev,
tako da je vsebina za drugo obravnavno enaka, kot je bila za prvo obravnavno z vnesenimi
takratnimi dopolnitvami in spremembami.
Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

5t.249

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Poslovnik obiinskega sveta Obdine
Roga5ovci v drugi obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 dlanov obdinskega sveta, od tega je 12 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
T6. S

-

Sistemizacija delovnih mest pri JVIZ OS Sveti Jurij za Solsko leto
2018/2019

Marija Saje je k predlogu sistemizacije za vrtec pri OS Sv. Jurij za naslednje Solsko leto
podala kratko obrazloZitev in izpostavila odprtje novega oddelka na PodruZni6ni Soli Pertoda,
saj je trenutno le tu moZnost preureditve 1 Solske udilnice v oddelek vrtca. Z odprtjem
novega oddelka in s tem vedjega Stevila vklju6enih otrok, pa bodo potrebne tudi kadrovske
spremembe z novimi zaposlitvami.

J

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP

5t.250
t.

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci potriuje predlog sistemizaciie delovnih mest v
vrtcu pri OS Sveti Jurij za Solsko leto 2618t2019.
t!.

Obdinski svet Obdine Roga5ovci potrjuje nadstrandardno dejavnost nemSki
jezik, likovni kroiek in Sportni kroiek v WE pri OS Sveti Jurij za Solsko Ieto
201812019.
III.

Obdinski svet Obdine Roga5ovci potrjuje poslovni 6as WE pri OS Sveti Jurij za
Solsko leto 201 812019 v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 dlanov obCinskega sveta, od tega je 12 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tc. 9 - Predlog sanacije breZine in plazu na lokalni cesti

v naselju Pertoda

Zupan je povedal, da sije geomehanik ogledal situacijo na terenu in ocenil, da stanovanjska
hi5a ni ogroZena, ogroZena pa je cesta,zalo se bo pristopilo k prestavitve ceste v letu 2019,
saj v leto5njem proradunu nimamo zagotovljenih sredstev.

T6.9

- Pobude in vpraianja

Andrej Kisilak je predlagal, da bi najobdina sofinancirala zamenjavo strehe na debelnjaku
e D Roga5ovci, kije v upravljanju OS Sveti Jurij. Streha je dotrajana in je potrebna obnove.
Zavarovalnica Triglav bi za ta namen zagotovila sredstva v vi5ini 400,00 EUR, razliko v viSini
1.944,75 EUR pa bi prispevala ob6ina.
Slavko Haular je predlagal, da se naj odistijarek pri podru2ni6ni Soli na Perto6i oziroma naj
se jarki distijo bolj redno. Zupanje odgovoril, da se najpre1 o6istijo jarki tam, kjer je so
ogroZene stanovanjske hiSe, omenjenijarek se bo odistil v dim kraj5em dasu.

Te.15-

Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila kondana ob 19.30 uri

Zapisala
Simona Jani6

lupan
L

Zapisnik ie bilzakliu6en s sklepom 5t. 250.
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