
Stevilka: 032-5t2019-1
Datum: 27. 2. 2019

ZAPISNIK

f . izredne seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek, 21 . 2. 2019 ob 18.00
uri v prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihalid
- 6lani obiinskega sveta: Edvard Mihali6, Andreja Sadl, Rihard Peura6a, Julijana Meckar,
Anton Budek, Agata Recek, Karmen Madjar, Milan Fr6ko, Andrej Kisilak, Joi'ica FUkaS,
Anton Per5a, Slavko Hauiar, Karel Horvat, Slavko Bu6ek, Simon Kranjec in Stanko Baranja,
- odsotni. Andrej Kisilak in Slavko Budek (opravi6eno), Simon Kranjec (ni opravidil
odsotnosti),
- ostali prisotni- vabljeni: Alenka Sumak, direktorica ZEU in Simona Jani6 strok. sodel. Vl.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seie in ugotovitev sklepinosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob6inskem

prostonskem na6rtu Obdine Roga5ovci- SD OPN 1.

76. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklep6en (prisotnih'12 dlanov
obdinskega sveta).

Te . 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je pojasnil, da je bila izredna seja sklicanazaradi nujnosti dokondanja postopka, glede
sprememb OPN, ki je trajal ved let. Clani obdinskega sveta so se s predlaganim dnevnim
redom strinjali, zato je Zupan predlagal, da se potrdi

SKLEP 3T.24

Potrdi se dnevni red f . izredne seje obdinskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 dlanov obdinskega sveta, od tega je 12 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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TE. 3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obeinskem
prostorskem nadrtu Obeine Roga5ovci- SD OPN I

Pod to toeko je Alenka Sumak, direktorica podjetja ZEU d. o. o., podrobneje predstavila
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine
Roga5ovci - SD OPN 1, ki ga je podjetje ZEU d. o. o. tudi pripravilo. Razlo2ila je, da je pri5lo
do potrebe po pripravi SD OPN 1 predvsem zaradi pobud po spremembi namembnosti
zemlji5d in sprememb zakonodaje. Povedala je tudi, koliko pobud za spremembo
namembnosti, izbrisov, aZuriranj in dodatnih sprememb je bilo upo5tevanih, vse pa so
navedene v gradivu, ki so ga dlani prgeli k gradivu za dana5njo sejo. lzpostavila je
predvsem, da je postopek trajal ve6 let zaradi usklajevanj in izdale mnenj Stevilnih
soglasodajalcev. V nadaljevanju je povedala tudi, da je priSlo do sprememb zakonodaje na
tem podro6ju, na podlagi katerih bo morala tudi obdina temu ustrezno uskladiti svoje akte oz.
nekatere tudi na novo sprejeti.

Sledila je sploSna ruzptava iz klopi, v kateri so sodelovali JoZica Fuka5, Julijana Meckar,
Anton Per5a.

Po kondani razpravije 2upan dal na glasovanje

SKLEP 5t.25

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine RogaSovci - SD OPN 1.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 12 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Na koncu je bil podan 5e predlog, da se za mandatno obdobje 2018-2022 Zupana pooblasti
za potrjevanje DllP-ov ter spremembe le teh. Pred podpisom pa se DllP po5lje po elektronski
po5ti v vednost Clanom ob6inskega sveta brez vabila za podpisovanje sklepa. Vendar pa
svetniki po pregledu vsebine, lahko po mailu sporodijo pripombe, da Zupan pred podpisom
oceni, ali so upravidene.

Pripomb na predlagano ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.26

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci pooblaSda iupana v mandatu 2018-2022, za
potrievanje dokumentov identifikacije investicijskih proiektov ter spremembe le
teh.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 Clanov a sveta, od tega je 12 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Seja je bila zakljuCena ob 19.1 5 uri oa

Zapisala
Simona Jani6
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Zapisnik ie bilzakliu6en s sklepom Stevilka 26.

2

i/

U


