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ZAPISNIK

22. seje Obdinskega sveta ob6ine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek, 27.9.2018 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane Ob6ine Roga5ovci, kijo je vodilZupan ob6ine, Edvard Mihalid.
Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid
6lani obdinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanid, Julijana Meckar, Anton Budek,
Agata Recek, Marjan Gider, Andrej Kisilak, Anton Per5a, Slavko HauZar, Karel
Horvat, JoZica FUkaS, Matej Horvat, UroS Ficko, Simon Kranjec, Marija Meki5 in
Martin Ficko, UroS Ficko, Karel Horvat in Simon Kranjec.

Odsotni: Matej Horvat

-

neopravi6eno

Ostali prisotni- vabljeni:
- Marija Saje tajnica ob6ine, Simona Jani6 strok. sodel., Dragica Tomovi6 finan6nik ll
DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep6nosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnaka 21. redne seie Ob6inskega sveta
Obdine RogaSovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 10. dopisne seje.
5. Pregled in potrditev zapisnika 11. dopisne seie.
6. Porodilo o izvrSevaniu proraduna Obdine RogaSovci v prvem polletiu
leta 2018.
7. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Roga5ovci za leto 2018.
8. Odlok o uporabi sredstev prora6unske rezelve Ob6ine RogaSovci za
leto 2018.
9. Odlok o ustanovitvi prora6unskega sklada.
10. Odlok o kategorizaciji obdinskih cest v Obdini Roga5ovci.
1 1. Pobude in vpra5ania.
12. Razno.

Te. 1

-

Otvoritev seie in ugotovitev sklepinosti

clanov
Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 14
obdinskega sveta).

T6. 2 - Obravnava

in potrditev dnevnega reda

zato ie Zupan
elani obdinskega sveta so se s predlaganim dnevnim redom strinjali,
predlagal, da se Potrdi

SKLEP 5t.251
Potrdi se dnevni red 22. seie ob6inskega sveta'

1

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

.3-

Pregled

in

potrditev zapisnika 21. seje obiinskega sveta obiine

RogaSovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato 1e bil dan na glasovanje

SKLEP

51.252

Potrdi se zapisntk2l. seje ob6inskega sveta v zapisani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14
dlanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
T6. 4

- Pregled in potrditev zapisnika 10. dopisne se/e

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

SKLEP

51.253

Potrdi se zapisnik 10. dopisne seje obdinskega sveta v zapisani vsebini.

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

Ti.

5

-

Pregled in potrditev zapisnika 11. dopisne seje

Pripomb na zapisnik ni bilo, zalo je bil dan na glasovanje

SKLEP

5t.254

Potrdi se zapisnik 11. dopisne seje obdinskega sveta v zapisanivsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14
Elanov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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T6. 6 -

Poroiilo o izvrievanju proraiuna Obiine Roga5ovci

v pruem

polletju

2018

Zupan je v uvodu izrazil nezadovoljstvo obnizki realizaciji, razlog za to sta predvsem
dva velika nerealizirana projekta, in sicer sofinanciranje izgradnje hodnika za pe5ce ob
regionalni cesti R2-44011296 Cankova - Kuzma, skozi naselja Ropoda, Pertoda in
Vedeslavci in pa nadgradnja vodovoda sistema B. Oba projekta sta v teku,
sporazum o sofinanciranju dograditve plodnika je bil podpisan z Ministrstvom za
infrastrukturo v februarju 2018, dogovor za razvo) Pomurske razvojne regije - za
nadgradnjo vodovoda sistema B pa je bil podpisan 4. julija 2018 (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojni svet Pomurske regije).
V nadaljevanju je povedal, da bo vedino projektov realiziranih, istodasno pa izpostavil
nekatere teZave, ki se pojavljajo pri izvr5evanju projektov ( izgradnja plodnikov ob regionalki I ob6anov node prodati zemljiSda; podpis pogodbe 12 obdin, kjer ni mogo6e dobiti enotnega
soglasja in skupnega dogovora; izgradnja parkiri5da v Sotini - ni 5e sprejetih sprememb
obdinskega prostorskega na6rta, problem zizvajalci, ker jih je te2ko dobiti, itd).
lzpostavilje veliko realizacijo postavke upravljanje in teko6e vzdrievanie lokalnih cest in
javnih poti, razlog je seveda velika zima in s tem povezani stro5ki zimske slu2be ter
spomladansko neurje z nalivi, kije unidilo precej cest in jarkov. Edina trenutna reSitev
za to bi bila izgradnja muld.
Nadaljevala je Dragica Tomovi6 in poovedala, da je realizacija prihodkov proraduna v
prvem polletju zna5a 1.303.091,35 EUR oz. 12 % glede na veljavni prora6un. Brez
vrednosti na6rtovanih prihodkov iz naslova investicije Nadgradnja vodovoda sistema B
(7.738.265,00 EUR) bi bili prihodki obdine vprvem polletju realizirani vvi5ini 46%.
Realizacija odhodkov ob polletju zna5a 1.100.689,49 EUR o2.9,7 % nadrtovanega. Brez
vrednosti nadrtovanih odhodkov iz naslova investicije Nadgradnja vodovoda sistema B
(7.887.052,40 EUR) bi bili odhodki obdine v prvem polletju realizirani v vi5ini 32o/o. Tako so
tekodi odhodki realizirani vviSini 40o/o, tekodi transferi vvi5ini 44o/o, investicijski odhodki v
vi5ini 0,8 % in investicijski transferi v vi5ini 7 ,7 o/o nadrtovanega.
Julijana Meckar kot predsednica Odbora za proradun, finance in premoZenje je povedala, da
so dlani odbora porodilo na svoji seji pregledali. Vse kar je bilo povedano v razpravi, je bilo
pojasnjeno in podani odgovori.
RAZPRAVA

Joiica

FUkaS

-

projekti se izvajajo prepodasi, potrebna bi bila vedja angaZiranost, da bi se lahko
omenjene investicije zaeeb in dim prej dokondale;
ponovno je izpostavila problematiko tovornega prometa skozi ob6ino. Se
posebej je problematidno trenutno stanje zaradi tovornih vozil, ki prevaZajo

kamnoloma v Sotini in s tem povzrodajo 5e dodaten hrup in
nevarnost tako na cesti in unidujejo ceste, kot prebivalcem, kiZivijo tik bo cesti.
Ali ima ob6ina razen koncesijske dajatve 5e kakSno korist od izvajalca del v
kamnolomu ( npr. finandni prispevekza obnovo unidenih cest).
kamnine

iz

polovico ob6ina in
Zupan je odgovoril, da razen letne koncesijske dajatve (od katere dobi
poiovico diava), obdina ne prejme ni6esar'
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Andrej Kisilak

-

-

kako je s prostori v stavbi stare obcinske uprave? Kje se bo uredila soba za
dru5tva? V kolikor se bo ta zgradba obnavljala, bo nastal problem, saj obiina ni
edini lastnik prostorov;
Zupan'. soba za dru5tva se ureja v kletnih prostorih. Obdina je lastnik zgradbe,
tazen stanovanja, katerega lastnik pa ima previsoko ceno in zato obdina tega
dela ni odkupila;
globa 100 EUR - komu je bila izrei,ena?
Zupan.lastniku hi5e v Sotini, pladalje hderka, ki pa ne Zivi tukaj;
kakSni so prihodki od prikljudkov na kanalizacijsko omreZje v romskem naselju
oz. kakSen deleZ jim je bil zaradunan?
Zupan: priklju6nina je znaSala 2OO EUR z moZnostjo obrodnega odpladevanja.
Pladuje se, so pa tudi izjeme;
narejena je bila nova spletna stran, znesek je bil 1.000 EUR, s tem, da ni
bistvene razlike od prejSnje;
izgradnja doma v vasi Ocinje je po mnenju stranke SDS bila previsok stro5ek
(predvsem znesek za opremo kuhinje - namen?) glede na Stevilo prebivalcev;
visoki stro5kiza delovanje PISK-a;
visoki so tudi stro5ki za ptevoze osnovno5olskih otrok;
OU: gre za ptevoze v osnovno 5olo Pertoda in Sveti Jurij (AP Murska Sobota)
ter prevoze na lV. Solo v Mursko Soboto (Prevozni5tvo Petek);
subvencionirana najemnina - tega do sedaj ni bilo. Zakal gre?
OU: po novi zakonodaji je obdina dolZna pladevati to subvencijo, in sicer gte za
dve stanovanji;
?li se predvideva dokondanje projektov, ki so predvideni za realizacijo?
Zupan: dokondano ne bo, se bo za6elo z izvajanem del.

Obdinski svet Obdine Roga5ovci se ie seznanil s Porodilom
proraduna Obdine Roga5ovci v prvem polletiu 2018.

o

izvr5evanju

Te.7 - Odlok o rebalansu proraiuna Obiine Roga5ovci za leto 2018
Uvod k todki je podal Zupan, in povedal, da je rebalans potreben zaradi vkljuditve nabave
vozila za Zdravstveni dom Murska Sobota, zaradi povedanih stroSkov izgradnje lekarne k
zdravstveni postaji v Roga5ovcih (prostor za reterendno ambulanto, s 6emer je bil obdinski
svet 2e seznanjen), vzdr2evanja cest, pove6anih stro5kov sofinanciranja pomodi druZini na
domu in stro5kov priklopa gospodinjstev na kanalizacijsko omreZje v romskih naseljih
Serdica in Sotina.
Dragica Tomovii je v nadaljevanju povedla, da se s predlogom rebalansa spreminja samo
Bilanca prihodkov in odhodkov, Raduna finandnih terjatev in naloZb ni, Radun financiranja pa
se ne spreminja.
Julijana Meckar, kot predsednica Odbora za proralun, finance in premoZenje je povedala, da
je bil predmet razprave na odboru predvsem povedanje postavke Dajdev mlin za 5.000 EUR.
Zupan je povedal, da je bilo
leto5njem proradunu zagotovljenih le 5.000 EUR, ki so bila
namenjena za ruSenje oljarne. Dodatnih 5.000 EUR pa je namenjenih za di5denje mlina in
usposobitev starega mlina, da bo moZen ogled.

v

RAZPRAVA

Andrej Kisilak

-

kako bo potekal ogred tega mlina, kdo bo sprejer obiskovalce?
Zupan: naprej je potrebno objekt urediti, potem sledi koordinacija in zakljudek
pro.lekta.

-

obnova cest se je izvqala ravno pred volitvami
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-

visok strosek.

Po kon6ani razpravije Zupan dal glasovanje 5e naslednje sklepe:

SKLEP

5t.255

Ob6inski svet Obiine Roga5ovci sprejme Odlok
predlagani vsebini v 1. obravnavi.

o rebalansu proraduna v

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

SKLEP

5t.256

Na isti seii se opravi tudi 2. obravnava.

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

SKLEP

51.257

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme Odlok
predlagani vsebini v 2. obravnavi.
Pred glasovanjem
glasovalo ZA.

je bilo prisotnih 14 Elanov

o rebalansu proraduna v

obdinskega sveta, od tega

je 14 Elanov

T6.8- Odlok o uporabisredsfey proraiunske rezerue Obdine Roga5ovci

za

leto 2018
Predlog odloka je v uvodu na kratko predstavila Dragica Tomovi6. Povedala je, da se
sredstva prora6unske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesre6, kot so potres, poplava, poZar, zemeljski plaz, toda, Zled, suSa, ipd.
Zakon o javnih financah doloda, da o uporabi sredstev prora6unske rezerve v posameznem
primeru do vi5ine, ki jo dolo6a odlok o proradunu, odloda Zupan, v drugih primerih uporabe
sredstev proradunske rezerve, ki presega viSino, dolodeno z odlokom o proradunu, pa odloda
obcinski svet s posebnim odlokom.
elani obfinskega sveta so bili 2e v mesecu juliju obve5deni, da je 2upan v sklldu z 9. dlenom
odloka o prora8unu uporabil sredstva proradunske rezerve v viSini 20.000,00 EUR za namen
odprave posledic, kijih je povzro6ilo neurje na lokalnih cestah in javnih poteh.
predlagani odlok takb dbloea, da se sredstva proradunske rezerve v vi5ini do 30'000,00 EUR
nrr"nTlo za sanacijo Skode na cestah in cestni infrastrukturi, ki je nastala zaradi neugodnih
vremenskih tazmet in neurij v obdini.
Razprave ni bilo, zatoiezupan predlagalv sprejem naslednje sklepe:

SKLEP

5t.258

sredstev
Obdinski svet ObEine Roga5ovci spreime Odlok o uporabi
v 1'
proraEunske rezerve obEine Rogasovci za leto 2018 v predlagani vsebini
obravnavi
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih f 4 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14 Clanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

SKLEP

5t.259

Na isti seji se opravi tudi 2. obravnava

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

SKLEP

5t.260

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok o uporabi sredstev
proradunske rezerye Obdine Roga5ovci za leto 2018 v predlagani vsebini v 2.
obravnavi.
Pred glasovanjem
glasovalo ZA.

Tc. 9 - Odlok

je bilo prisotnih

14 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 14 Elanov

o ustanovitvi proraiunskega sklada

Dragica Tomovi6 je v uvodu povedala, da mora Obdina Roga5ovci, kot nosilna obdina
projekta >Nadgradnja vodovoda sistema B<, zagotoviti lodeno vodenje sredstev, zato je
potrebno ustanoviti proradunski sklad. Pravna podlaga je zagotovljena v 56. 6lenu Zakona o
javnih financah, ki med drugim tudi doloda namen in vire financiranja proradunskega sklada.
Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem naslednje sklepe:

SKLEP

51.261

Ob6inski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme Odlok o uporabi sredstev
prora6unske rezerve Obdine RogaSovci za leto 2018 v predlagani vsebini v 1.
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih f 4 Elanov obdinskega sveta, od tega je 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

SKLEP

5t.262

Na isti seji se opravi tudi 2. obravnava.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dtanov obdinskega sveta, od tega je 14 6lanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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SKLEP

5t.263

ObEinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok o uporabi sredstev
prora6unske rezerve Ob6ine Roga5ovci za leto 2018 v predlagani vsebini v 2.
obravnavi.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega ie 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tc. 10 - Odlok o kategorizaciii obiinsklh cesf v Obiini Roga5ovci
Obrazlo2itve odloka so bile priloZene gradivu za dana5njo sejo, prav tako je priloZen zapisnik
Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo. Marija Saje je v
nadaljevanju povzela vsebino obrazloZitev in navedla razloge za spremembo odloka.
RAZPRAVA

Stavko Hauiar je predlagal spremembo v delu, kjer so bile obdinske ceste kategorizirane
kot javne poti z namenom uporabe B (kolesarji in pe5ci). Gre za pet javnih poti: JP 854182,
JP 855471, JP 855472, JP 855473 in JP 855474. Predlagal je da se naj pri teh odsekih
spremeni namen uporabe iz B v V (vsa vozila) ter se tako z dodatno postavitvijo vertikalne
prometne signalizacije dovolil promet samo dolodenim uporabnikom zemlji5d.
Glede na predlagano, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

o

5t.264

kategorizaciji obdinskih cest
predlagano spremembo v prvi obravnavi.

Sprejme se Odtok

v Obdini Roga5ovci s

Pred glasovanjem je bito prisotnih 14 Elanov obdinskega sveta, od tega je 13 Elanov
glasovalo A,1 tlanje glasoval PROTI.
Sklep JE BIL spreiet.

Te. 11

- Pobude in vPraiania

Slavko Hauiar
plaz na KUjrovon brejgi na Pertodi bi bilo potrebno urediti, saj ogroZa varnost v
prometu (po tej cesti vsak dan pelje tudi Solski avtobus);
kaj bo z cesto v Ropoii na vrhu oz. ali je obdina dala kakSno soglasje za
prekop?
Zupan: obdina je soglasje dala, zdai so na vrsti izvajalci'
kajje s projektom RUNE?
je zadosti glede na potreben
Zupan: oU8inst<a uprava je zbrala ilave (bilo jih
dele2), sedaj so na vrsti izvaialci projekta'
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Te. 12

- Razno

Ni bilo ruzprave.
Seja

je bila kondana ob 20.

Zapisala
Simona Jani6

uri

t

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom 5t. 264.
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