
Stevilka: 032-312018-3
Datum: 6.2.2019

ZAPISNIK

2. seje Obcinskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek, 31.1.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihali6
- 6lani obdinskega sveta: Edvard Mihali6, Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar,

Anton Bu6ek, Agata Recek, Karmen Madjar, Milan Fr6ko, Andrej Kisilak, Jolica FUkaS,

Anton Per$a, Slavko Haular, Karel Horvat, Slavko Budek, Simon Kranjec in Stanko Baranja,
- ostali prisotni- vabljeni: direktor Domanie Alen Dominic, Marija Saje, direktorica obdinske
uprave, Dragica Tomovic, finandnica ll, Nata5a Ha5aj strok.del.Vll in Simona Jani6 strok.

sodel. Vl.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje Ob6inskega sveta

Obdine Roga5ovci.
4. Poro6ilo komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja in

predlog potrditve mandata nadomestnega 6lana ob6inskega sveta.
5. lmenovanje dlanov delovnih teles Ob6inskega sveta obdine

Roga5ovci.
6. lmenovanje dlanov Nadzornega odbora obdine Roga5ovci.
7. Predlog prora6una Obdine RogaSovci za leto 2019 splo5na

razprava. Sklep o javni razpravi o predlogu proraduna Ob6ine
Roga5ovci za leto 2019.

8. Sklep o doloditvi cen programov in Stevila otrok v oddelkih v WE pri
JVIZ Osnovna Sola Sveti Jurii.

9. Sklep o doloditvi cene storitve Pomo6i druiini na domu.
10.Pobude in vpra5ania.
1 1. Razno.

T6. 1 - Otvoritev seie in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 15 dlanov

ob6inskega sveta).
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Tc. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

elani obdinskega sveta so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato je 2upan
predlagal, da se potrdi

SKLEP 51.6

Potrdi se dnevni red 2. seje obdinskega sveta.

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

T6. 3 - Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne sele Obcinskega syefa
Obdine RogaSovci

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

SKLEP 51.7

Potrdi se zapisnik konstitutivne seje obdinskega sveta v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Clanov ob6inskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 4 - Porodilo komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja in
predlog potrditve mandata nadomestnega ilana obiinskega sveta

Predsednik KMVI, Rihard Peurada, je podal porodilo in povedal, da je komisija pregledala
porodilo Ob6inske volilne komisije Obdine Roga5ovci (OVK), o prehodu mandata na
naslednjega kandidata na listi, saj z izvolitvijo Edvarda Mihalida za obdinskega svetnika in
Zupana, le temu preneha mandat obdinskega svetnika in preide mandat obCinskega svetnika
na naslednjegaz liste. Mandat je tako preSel na naslednjega kandidata na listi Listi Edvarda
Mihalida, to je na Simona Kranjca. Za 6lana Obdinskega sveta Obdine Roga5ovci je tako
izvoljen Simon Kranjec. OVK je Simonu Kranjcu izdala potrdilo o izvolitvi v Obdinski svet
obdine RogaSovci.

Ker ni bilo razprave je Zupan dal na glasovanje

SKLEP5t.8

Potrdi se mandat za nadomestnega 6lana Ob6inskega sveta ob6ine Roga5ovci ,
izvoljenega na rednih volitvah v obdinski svet dne 18.i 1.2019, to i9:
slMoN KRANJEG, roj. 10. 7. 1963, stanujod sotina 12,9262 RoGASovct.

Pred glasovanjem je bilo navzodih 15 dlanov obcinskega sveta, od tega je 15 dlanov
obdinskega sveta glasovalo ZA,0 (nid) jih je bilo PROTI.
SKLEP JE BIL SPREJET.
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Tc. 5 - lmenovanje ilanov delovnih feles Obdinskega sveta obiine Roga5ovci

Predlog kot tudi zapisnik Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja za
imenovanje delovnih teles, so 6lani dobili 2e z gradivom za sejo. Zupan je vsak predlog
posamezno dal v razpravo, vendar 6lani obdinskega sveta o predlogih niso razpravljali.
Ker ni bilo nobenih pripomb je Zupan dal na glasovanje

SKLEP5t.9

V Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo se
imenujejo:

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

SKLEPSt. 10

V Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora se imenuiejo:

1. Dr. Slavko Bu6ek, Serdica 90,9262 Roga5ovci- predsednik
2. Milan Frdko, Serdica 63,9262 RogaSovci - dlan
3. Slavko Hauiar, Pertoda 95, 9262 RogaSovci - 6!an
4. Fredi Kranjec, Ve6eslavci70,9262 Roga5ovci '6lan
5. Stefan Vouri, Sveti Jurij 17 O,9262 Roga5ovci- 6lan.

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

S K L E P 5t. 11

V Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo se imenuiejo:

1. Andrej Kisilak, Serdica 1 D,9262 Roga5ovci ' predsednik
2. Milan Frdko, Serdica 63, 9262 Roga5ovci 'dlan
3. Anton Per5a, Fik5inci 32,9262 Roga5ovci '6lan
4. Damir Kranjec, Sotina 64,9262 RogaSovci- 6lan.

pred gtasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet
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SKLEPSt. 12

V Odbor za javne finance se imenujejo:

1. Juliiana MECKAR, Sveti Jurij 81 ,9262 Roga5ovci - predsednica
2. Rihard Peurada, RogaSovca 25 8,9262 Roga5ovci - 6lan
3. Karmen Madjar, Pertoda 43,9262 Roga5ovci - dlanica
4. Joief Mencigar Pertoda 40 A, 9262 Roga5ovci - 6lan
5. Sonja Roga6, Serdica 13,9262 Roga5ovci- dlanica.

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

S K L E P 5t. 13

V Odbor za civilno za5dito in poiarno varnost se imenujejo:

1. Karmen Madjar, Pertoda 43,9262 Roga5ovci- predsednica
2. Dr. Slavko Bu6ek, Serdica 90, 9262 Roga5ovci - 6!an
3. Simon Kranjec, Sotina 72,9262 Roga5ovci - dlan
4. Bojan Madek, FikSinci 19,9262 Roga5ovci - dlan
5. Tomai Benko, Serdica 120,9262 Roga5ovci- Elan.

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

SKLEPSt. 14

V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenujejo:

1. Joiica F0ka5, Nuskova 2,9262 Roga5ovci -predsednica
2. Karel Horvat, Serdica 42,9262 Roga5ovci - 6lan
3. Agata Recek, Vedeslavct 128,9262 RogaSovci - dlanica
4. Gabrijela Gider, Nuskova 21 A,9262 Roga5ovci - dlanica
5. Samuel Kuzmi6, Nuskova 76, 9262 Roga5ovci - dlan

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

V Odbor za spremljanje poloiaja romske skupnosti se imenuiejo:

Stanko Baranja, Serdica 114,9262 Roga5ovci - predsednik
Agata Recek, Vedeslavci 128,9262 Roga5ovci - dlanica
Karel Horuat, Serdica 42,9262 Roga5ovci - 6lan
Karolj Baranja, Serdica 1Ol A,9262 Roga5ovci - dlan
Stefan Nemec, Sveti Jurij 17 8,9262 Roga5ovci- 6lan.

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

S K L E P 5t. 16

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:

Julijana MECKAR, Sveti Jurij 81 ,9262 Roga5ovci - predsednica
Slavko Hauiar, Pertoda 92,9262 Roga5ovci - Elan
Karmen Madjar, Pertoda 43,9262 RogaSovci - dlanica
Katarina Skraban, Sveti Jurij 6 A, 9262 RogaSovci - Elanica
Leon Rogan, Nuskova 70,9262 Roga5ovci - 6lan.

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

S K L E P 5t. 17

V Odbor za varstvo potro5nikov javnih dobrin se imenujeio:

1. Anton Per5a, Fik5inci 32,9262 RogaSovci - predsednik
2. Andreja Sadl, Perto6a 68, 9262 Roga5ovci - dlanica
3. Joiica FUkaS, Nuskova 2,9262 RogaSovci - dlanica
4. Stanislav Dervarid, Ve6eslavci 106, 9262 Roga5ovci - Elan
5. Denis Mencigar, Pertoda 40 A, 9262 RogaSovci- dlan.

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

1

2
3
4
5

1

2
3
4
5

5



SKLEPSt. 18

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:

1. Slavko Hauiar, Pertoda 95,9262 Roga5ovci - predsednik
2. Anton Bu6ek, Serdica 93,9262 Roga5ovci - dlan
3. Drago Safer, OS Sv.Jurij , Kuzma 33,9263 Kuzma - 6lan
4. Drago Bu6ek, Puievci 31a, 9265 Bodonci, policija- dlan
5. Daniel Vidonja, Nuskova 23 4,9262 Roga5ovci, Pomgrad MS - 6lan.

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

SKLEPSt. 19

V Komisijo za priznanja in nagrade se imenujejo:

1. Rihard Peura6a, Roga5ovci 25 8,9262 RogaSovci - predsednik
2. Andreja Sadl, Pertoda 68, 9262 Roga5ovci - dlanica
3. Agica Flisar, Sveti Jurij 15 B, 9262 Roga5ovci - dlanica

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

Tc. 6 - lmenovanje dlanov Nadzornega odbora obdine Roga5ovci

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.20

V Nadzorni odbor obdine Roga5ovci se imenujejo:

Tomas Gider, Sveti Jurij 58, 9262 Roga5ovci
Danije! Fartek,Serdica 116, 9262 Roga5ovci
Goran Madjar, Sv. Jurij 27 c,9262 Roga5ovci
Tadej Madjar, Ropoda 71,9262 Roga5ovci
Maja Frdko, Serdica 63,9262 Roga5ovci.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.
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Tc. 7 - Predlog proraiuna Obiine Roga5ovci za leto 2019 - splo5na razprava.
Sklep o javni razpravi o predlogu proraduna Obiine Roga5ovci za leto 2019

Ker je v novem obdinskem svetu kar nekaj novih svetnikov, je tokrat v uvodu te todke
Dragica Tomovi6 podrobneje predstavila samo sestavo, pripravo in zakonske dolodbe
proraduna. V nadaljevanju je izpostavila temeljne cilje proraduna obdine za leto 2019, in

sicer:
- Nadgradnja vodovoda sistema B Pomurski vodovod sistema B (nosilka nadaljevanja

projekta obdina Roga5ovci) v skupni vrednosti 34 mio oz. 1.34 mio EUR v letu 2019

od tega naS deleZ 64.000 EUR,
- izgradnja plo6nikov oz. hodnika za pe5ce ob regionalni cesti R2-44011296 Cankova-

Kuzma, skozi naselja Ropoda, Pertoda in Ve6eslavci v ocenjeni vrednosti cca

384.000 EUR,
- raz5iritev prostorov pri zdravstveni postaji v Roga5ovci v vi5ini 122.000 EUR,

- obnova LC in JP,
- izgradnja plodnika Meklika v Sv. Juriju,
- izgradnja Sportno rekreacijskega centra Roga5ovci v Sv. Jurij z postavitvijo

telovadnega sestava za ulidno vadbo, zunanjifitnes naprave in motorodnih igral,

- nadaljevanje projekta Kmedka hiSa v Serdiciter
- Ureditev Dajdevega mlina.

V sploSni razpravi o predlogu proradunu Obdine Roga5ovci za leto 2019, so razpravljali:
Andrej Kisilak, Milan Frdko, JoZica FUkaS, dr. Slavko Budek, Anton Per5a, Karmen Madjar,
Stanko Baranja, Julijana Meckar in Rihard Peurada.

SvetniSka skupina SDS je izpostavila predvsem dimprej5njo izgradnjo vodovoda sistema B,

saj je pomanjkanje vode najvedji problem v obdini z poudarkom na tem, da bi lahko nekaj
gospodinjstev v malimi vloZki 2e sedaj priklopili na vodovod in tako re5ili vsaj nekaj peredih
problemov, ki se pojavljajo pri obdanih. Opozorili so tudi na izgradnjo malih distilnih naprav,
za kalere bi bilo potrebno nameniti ved sredstev, ljudi pa spodbujati in osve56ati v smeri
odgovornej5ega odnosa za okolje z ohranjanjem odlidnih pogojev za Zivlienie zanamcev.
izpostavili so tudi izgradnjo kolesarske poti od Nuskove do mejnega prehoda Kuzma, da bi

se tako hitreje in bolje povezali z sosednjo Avstrijo, kar bi pozitivno vplivalo tudi na razvoi
turizma. Predlagali so sofinanciranje izgradnje tribun in sladilnic, ki jih nadrtuje NK Serdica
(za zalelek priprava projektov). Ponovno je bila izpostavljena problematika prometa skozi
naselja obdine, predvsem kamnoloma in prevaZanje teZkih rudnin iz le tega. Postavlja pa se
vpra5anje, ali so projekti kot so Kme6ka hi5a in Dajdev mlin trenutno pomembni, saj bi

sredstva za ta namen, lahko porabili za bolj nujne projekte. Podan je bil predlog, da naj se
dlanom obdinskega sveta posreduje nadrt razvojnih projektov ob6ine. Vpra5anje je bilo tudi,
kako je z nadaljevanjem izgradnje kanalizacije v romskem naselju Pertoda.

Glavna tema razprave ostalih razpravljavcev je prav tako bila nadaljevanje izgradnje

vodovoda kot tudi izgradnja plo6nikov od Ropode do Vedeslavec ter nadaljevanje kolesarske

steze od Nuskove do Sotine kot trenutno najpomembnej5i projekti v obdini. Se posebejje bilo

poudarjeno, da je potrebno projekte iz prej5njih mandatov zagovarjati in jih dokondati. To pa

bo moZno le s korektnim sodelovanjem vseh dlanov obdinskega sveta.

Andrej Kisilak je predlagal, da se naj v 4. 6lenu sklepa o javni razpravi drta zadnji stavek,

saj gre za javno razpravo in je besedilo le tega brezpredmetno.

Po kondani splo5ni razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.21
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lzvede se javna razprava o predlogu Proraduna Obdine Roga5ovci za leto 2019.
Predlog Proraduna Obdine Roga5ovci za leto 2019 bo na vpogled vsak delovni
dan od 1.2.2019 do2.3.2019.
V dasu splo5ne razprave od 1. 2. 2019 do 2.3. 2019 lahko obravnavajo predlog
proraduna delovna telesa ter zainteresirana javnost.
Pripombe k predlogu Prora6una Ob6ine Roga5ovci za leto 2019 se lahko v S-tih
dneh (do 7. 3. 2019) po opravljenijavni razpravi pisno po5ljejo iupanu.
Ta sklep in predlog proraduna Ob6ine RogaSovci za leto 2019, se objavi na
oglasni deski obdine in na spletni strani obdine http://www.obcina-roqasovci.si.
Ta sklep velja takoj.

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

Zupan je predlagal, da se pristopi najprej k obravnavi 9. todke dnevnega reda, zaradi
obrazloZitev k tej todki s strani prisotnega direktorja Domanie Alena Domini6a.

Tc. 9 -Sk ep o doloiitvi cene storitve Pomoii na domu

Uvod je podal Alen Domini6 in povedal, da se cena te storitve ni spreminjala od 1 .1 . 2013, ko
je le ta znaSala 14,88 EUR na efektivno uro. V to ekonomsko ceno so vkljudeni stro5ki
storitve pomodi na domu do uporabnika storitve (stro5ki neposredne socialne oskrbe) v viSini
12,00 EUR na efektivno uro in stro5ki strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v vi5ini 2,88 EUR na efektivno uro.
Kot osnova za pladilo cene storitve do upravidencev storitve Pomod druZini na domu je
dolodena cena v vi5ini 6,00 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 14,88 EUR
pa priznava Obdina Roga5ovci kot subvencijo v viSini 6,00 EUR za neposredno izvajanje
storitve na domu uporabnikov in subvencijo v vi5ini 2,88 EUR za stro5ke strokovne priprave v
zvezi s sklenitvijo dogovora in stroSke vodenja in koordiniranja neposrednega izvalarya
storitve ter jo pokriva iz sredstev obdinskega proraduna na podrodju socialnega varstva.
Obdina Roga5ovci je imela v letu 2018 v povpredju 20 uporabnikov teh storitev, 2 (dva)
uporabnika sta pladila te storitve v celoti opro56ena, 2 (dva) uporabnika pa delno.
Predlagana uskladitev cen socialne storitve na domu od 1 . 2. 2019 bi tako znaSale:
cena socialne oskrbe na domu 15,62 EUR na uro ob delavnikih in 20,31 EUR na uro v
nedeljo, drZavnih praznikih in dela prostih dnevih.

Ker ni bilo razprave, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.22

Obdinski svet Obdine Roga5ovci soglaia, da bo ekonomska cena storitve
Pomo6i druiini na domu znaSala 15,62 EUR na efektivno uro na delavnik. V
ekonomsko ceno so vkljudeni stroSki storitve pomodi na domu do uporabnika
storitve (stroSki neposredne socialne oskrbe) v vi5ini 14,22 EUR na efektivno
uro in stroSki strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, vodenja in
koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v vi5ini 1,40 EUR na efektivno
uro.

Kot osnova za pladilo cene storitve do upraviEencev storitve Pomod druiini na
domu se dolodi cena v vi5ini 7,11 EUR za efektivno uro na detavnik. Razliko do
polne cene storitve 15,62 EUR prizna Obdina Roga5ovci kot subvencijo v viSini
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7,11 EUR za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov in subvencijo
v viSini 1,40 EUR za stro5ke strokovne priprave v zvezi s sklenitviio dogovora
in stro5ke vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in io bo
pokrivala iz sredstev obdinskega proraduna na podrodju socialnega varstva.

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci hkrati soglaSa, da bo ekonomska cena
storitve Pomodi druiini na domu zna5ala 20,31 EUR na efektivno uro v nedeljo,
na dan driavnega praznika in dela prostega dne. V ekonomsko ceno so
vkljudeni stro5ki storitve pomodi na domu do uporabnika storitve (stro5ki
neposredne socialne oskrbe) v viSini 18,91 EUR na efektivno uro in stroSki
strokovne priprave v zvezl s sklenitvijo dogovora, vodenja in koordiniranja
neposrednega izvajanja storitve v vi5ini 1,40 EUR na efektivno uro.

Kot osnova za pladilo cene storitve do upraviEencev storitve Pomo6 druiini na
domu se dolodi cena v viSini 9,45 EUR za efektivno uro v nedeljo, na dan
driavnega praznika in dela prostega dne. Razliko do polne cene storitve 20,31
EUR prizna Obdina RogaSovci kot subvencijo v viSini 9,46 EUR za neposredno
izvajanje storitve na domu uporabnikov in subvencijo v viSina 1,40 EUR za
stroSke strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroSke vodenja in
koordiniranja neposrednega izvalania storitve in jo bo pokrivala iz sredstev
obdinskega proraduna na podrodju socialnega varstva.

Domanii, Zavodu za dnevno varstvo starejSih in pomo6 na domu, Puconci,
Puconci 79, 9201 Puconci, se bodo sredstva za izvajanje storitve pomo6i
druiini na domu nakazovala mesedno, na podlagi skleniene pogodbe.

Ta sklep za6ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih
obdin, uporablja pa se od 1. februaria 2019.

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

Tc. 8 - Sklep o doloditvi cen programov in Stevila otrok v oddelkih v WE pri
JVtz OS Sv. Jurij

V uvodu je Marija Saje povedala, da je JVIZ OS Sv. Jurij pripravil izra6un in na podlagi tega
posredoval predlog nove cene za obravnavo in potrditev obdinskemu svetu. Do zvi5anja

nove ekonomske cene vrtca je priSlo predvsem zaradi vi5jih stroSkov dela, ki so posledica

Dogovora o pladah in drugih stro5kih dela v javnem sektorju ter doloditvijo viSje minimalne
plaEe za leto 2019. Predlagana cena za leto 2019 tako znaSa mesedno na otroka za dnevni
program 404,77 EUR (dosedanja cena 373,68 EUR) ob upo5tevanju najvi5jega normativa

126 otrok.

Andrei Kisilak je v imenu svetni5ke skupine SDS predlagal subvencijo obdine k ekonomski

ceni vrtca. Povedal je, da tudi sosednje obdine subvencionirajo ceno vrtca, zato bi bilo

korektno, da tudi naSa obdina pristopi k spreletju dolodenega odstotka subvencije.

V kraj5i razpravi so 6lani ob6inskega sveta bili razli6nih mnenj. Po nekaj opravljenih

izra6unih, je bilo ugotovljeno, da bi bila pri izradunu cene, ki jo pladajo star5i, subvencija

minimalna, poleg tega pa obdina del ekonomske cene Ze subvencionira'
Ker konkretnega preOloga za subvenc'rjo ni bilo podanega, je Zupan predlagal, da se sprejme

SKLEP 5t.23
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Cena programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju vrtec), pra

Javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Osnovna Sola Sveti Jurij, znaSa
mesedno na otroka za dnevni program 404,77 EUR.

Za dneve odsotnosti otrok, ki jo starSi predhodno najavijo, ne glede na vzrok
odsotnosti, se pladilo star6ev zniia za stro5ek prehrane, korigirane z
odstotkom cene programa, kijo pladajo starSi.

Star5em otrok, za katere je Obdina Roga5ovci po veljavnih predpisih dolZna
kriti del cene programa in imajo otroka vkljudenega v program vrtca, se ob
predloiitvi dokazil o re5evanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno
zniZa pladilo za en dohodkovni razred, pod pogojem, da bruto dohodek na
druiinskega 6lana ne presegaS2o/o povprednega mese6nega dohodka na osebo
v Republiki Sloveniji.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ka jih doloda
zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni tzjavo o materialni
ogroZenosti zaradi odpladevanja stanovanjskega kredita, s katerim druiina
reiuje stanovanjski problem, mora za zniilanie pla6ila programa vrtca skladno s
prvim odstavkom tega dlena priloiiti naslednja dokazila:
- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiSke knjige za nakup stanovanja
oziroma stanovanjske hiSe na obmodju Obdine Roga5ovci ali gradbeno
dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiSe na obmodju Ob6ine Roga5ovci,
- namensko kreditno pogodbo in
- potrdilo banke o viSini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prej5njega odstavka tega 6lena o dodatnem zniianju
pla6ila vrtca odloda obdinska uprava obdine Roga5ovci.
Dodatno zniianje iz prvega odstavka tega 6lena pripada star5em, ki imaio v
vrtec vkliu6enega samo enega otroka iz druiine. Kolikor je v vrtec vkliudenih
ved otrok iz druiine, pripada dodatno zniianje samo za najstarej5ega otroka,
vkljudenega v vrtec.
Pravica do zniianega pladila star5em za vrtec pripada starSem od prvega dne
naslednjega meseca po vloiitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vkljuden v
vrtec pred pridobitvijo pravice do zniianega pladila in so star5i vlogo oddali
najkasneje na dan vklju6itve otroka v vrtec, ko iim pripada pravica do
zniianega pla6ila z dnem dejanske vkljuditve otroka v vrtec.

Ob6ina Roga5ovci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finan6na sredstva
izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi
se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroSke v skladu z 8. dlenom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno sluibo.
V posamezne oddelke v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-
izobraievalnem zavodu Osnovna Sola Sveti Jurij je v:
l. starostnem obdobju lahko vpisanih:
- v heterogeni oddelek 1-3 let najveE 10+2 otroka;
- v homogeni oddelek 1-3 let najved 12+2 otroka;
ll. starostnem obdobju lahko vpisanih:
- v heterogeni oddelek 3-6 leta najvee 19+2 otroka;
- v homogeni oddelek 3-4 leta 17+2 otroka;
- v homogeni oddelek 4-5 let in 5-6 let 22+2 otroka;
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- v kombinirani oddelek 24leh najved 17+2 otroka.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o doloditvi cen programov
v vzgojno varstveni enoti pri Osnovni Soli Sveti Jurij (Uradni list RS, 5t. 8112015,
8212016, 5512017, 9/201 8).
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih
ob6in, uporablja pa se od 1. 2.2019.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 9 dlanov
glasovalo ZA, ostalih 6 Elanov ni glasovalo.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 10 - Pobude in vpraianja

Karel Horvat je povedal:
- da se naj preverijo okoli56ine, v katerih Zivi Viktor Sradnjek in se naj temu ustrezno

tudi ukrepa, saj na bi bile 2ivljenjske razmere obupne;
- da je ob ob6inskih cestah premalo sneZnih kolidkov.

Milan Friko je izpostavil slabo organiziranost zimske sluZbe v obdini

Dr. Slavko Bu6ek je izpostavil slabo odi5denost obdinskih cest.

Slavko Hauiar je predlagal, da se naj nabavi fini posipni material za poledenele in
zasneZene ceste, sajje ta pregrob in tudi koli6insko bi ga na cestah lahko bilo na manj.

Stanko Baranja je opozoril na prepad v romskem naselju v Serdici, ki pa je povezan z
pogrezanjem ceste.

Karmen Madjar je predlagala, da se naj cesta na Pertodi JP 854121 Pertoda Gres - na
Slavede navozi z bolj finim materialom. Zanimalo pa jo je tudi, kako je z odmero obdinskih
cest oz. urejanjem lastni5tva v cestnem svetu?
lupanje povedal, da obdinska uprava te zadeve ureja.

Andrejo Sadl pa je zanimalo, ali se reiuje problematika drsenja plazu na KUjarovon bregi v
Pertodi?
Zupanje povedal, da se plaz (po cenitvenem porodilu geologa) ne da sanirati, urediti bo
potrebno enosmerni promet

T6.11 - Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 21. uri

Zapisala
Simona Janid

2upan
Edvard

Zapisnik ie bilzakliuEen s sklepom Stevilka 23.
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