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Datum: 9.5.2019

ZAPISNIK

4. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 25.4.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane ob6ine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihali6
- 6lani obdinskega sveta: Edvard Mihalic, Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar,
Anton Bu6ek, Agata Recek, Karmen Madjar, Milan Frcko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS,

Anton Per5a, Slavko HauZar, Karel Horvat, Slavko Budek, Simon Kranjec in Stanko Baranja,
- ostali prisotni- vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Dragica Tomovic,
finan6nica ll , Nata5a Ha5aj strok. sod. Vll/2 in Simona Janid strok. sodel. Vl.

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

Roga5ovci.
4. Zaklju6ni ra6un Obdine Roga5ovci za leto 2018.
5. Predlog Programa Sporta v Ob6ini Roga5ovci za leto 2019.
6. Predlog Letnega programa kulture v Obdini RogaSovci za leto 2019.
7. Predlog letnega programa dru5tev izven podro6ja kulture, Sporta in

turizma za Ieto 2019.
8. Predlog Letnega programa turizma za leto 2019.
9. Predlog Letnega programa podjetniSUaza leto 20,l9.
10. Predlog Letnega programa kmetijstva 2019.
1 1. Pobude in vpra5anja.
12.Razno.

T6. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosfi

Zupanje pozdravil vse navzo6e in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 15 Clanov
obdinskega sveta).

T6. 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.36

Potrdi se dnevni red 4. seje obdinskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Ti. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 3. seJ'e Obdinskega sveta Obiine
RogaSovci

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP 5t.37

Potrdi se zapisnik 3. seje obdinskega sveta v zapisani vsebini.

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

Ti. 4 - Zakljucni radun Obiine Roga5ovci za leto 2018

Uvodne obrazloZitve je podal 2upan in povedal, da je bila realizacija prihodkov in odhodkov v
letu 2018 nizka predvsem zaradi tega, ker je imela obdina v letu 2018, kot nosilna obdina,
nadrtovane prihodke in odhodke projekta nadgradnja vodovoda sistema B vseh 12 ob6in
(enako kot pred tem Obdina Grad). V letu 2019 ima obdina, po pojasnilu Ministrstva za
finance, predvidene samo svoje lastne prihodke in prav tako odhodke. Najvedji izpad pri teh
pa se nana5a na dva vedja nerealizirana projekta, to sta Nadgradnja vodovoda sistema B in
lzgradnja plodnikov ob regionalni cesti skozi naselja Ropoda, Pertoda in Vedeslavci. Prav
tako ni pri5lo do realizacije izgradnje prizidka lekarne pri ZD v Roga5ovcih, saj na objavljene
razpise ni pri5la nobena ponudba. Obdini torej ni uspelo uresni6iti vseh ciljev, kateri so bili
zastavljeni s spreletjem proraduna, je pa realizirano vedino ciljev in to na vseh podrodjih, ki

niso bila odvisna od zunanjih dejavnikov in ustreznih razpisov. Povpre6nina, ki jo dobi
ob6ina, ved ne zado56a, saj s temi stroSki pokrivamo le tekode zadeve, vi5ka denarja je malo
oz. skoraj ni6, to pa pomeni, da ob6ina ne bo mogla izvai,ati nobenih investicij, saj nima
nobenih drugih prihodkov. Povprednina bi morala biti vi5ja vsaj za 2Oo/o, da bi lahko obdina
naredila 5e kaj, ne samo krila tekode stroSke. V nadaljevanju se je dotaknil projekta

Nadgradnja vodovoda sistema. Povedal je, da je obdina kar Stiri leta dakala na odobritev
sredstev in deprav je bil dogovot za razvoj Pomurske razvojne regije z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo podpisan 2e 4.7. 2018 vse ka2e, da tudi letos ne bo mogla
koristiti teh sredstev, kajti preden bodo izvr5eni popisi, objavljen javni razpis oz. znan
izvajalec, bo najverjetneje Ze konec leta. Podobno je bilo s plodniki, ki bi se naj tudi izgradili
2e v lanskem letu, vendar so bile in so 5e vedno nekatere teZave z odkupom zemlji56.

Dragica Tomovi6 je v nadaljevanju pojasnila je, da je zakljudni radun pripravljen v skladu s

96. dlenom Zakona o javnih financah in da je njegova sestava predpisana oz. enaka kot
sestava proraduna. Dodala je, da so bili prihodki proraduna za leto 2018 nadrtovani v vi5ini
10.632.938,00 EUR, realizirani pa v vi5ini 2.636.896,61 EUR oz. v viSini 24,8 o/o

nadrtovanega. Odhodki pa so bili na6rtovani v vi5ini 11.510.319,80 EUR, realizirani pa v
viSini 2.542.626,89 EUR oz. v vi5ini 22,1 o/o na6rtovanega. Ra6una finan6nih terjatev in

nalo2b ni bilo, radun financiranja pa izkazuje le odpladilo prvih dveh obrokov glavnice kredita,
ki ga je obdina najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti. Dodatnega
zadolZevanja v letu 2018 ni bilo

Predsednica odbora za javne finance Julijana Meckar je povedla, da so 6lani odbora
zakljudni radun obravnavali na svoji 2. seji in izpostavili naslednje:
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Stro5ke ogrevanja na kontu 402201, ki so se v primerjavi s preteklim letom zelo
povedali in spra5uje ali je to zaradi novega na6ina ogrevanja.
Zupanje pojasnil, da je predvsem problem kulturna dvorana. Prej se je tam kurilo le,

ko je bila dvorana v uporabi, sedajje drugade. V stro5kih kurjave preteklih let niso bili

zajeti stro5ki amortizacije, nujni stroSki investicijskega in tekodega vzdrZevanja,
stro5ki dela, stro5ki storitev in drugih stroSkov poslovanja, ampak le stro5ki kurilnega
olja. Sedaj, ko ima obdina dobavitelja toplotne energije, je cena je sestavljena iz
fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del stro5kov (amortizacija, stro5ki dela, stro5ki
investicijskega in tekodega vzdrZevanja,...) se pla6uje 6ez vso leto, ne glede na

sezono kurjave. Potrebno je izdelati analizo stro5kov za dalj5e obdobje, da bo poraba

bolj primerljiva in pregledna, zato se bo pozvalo Sondno zadrugo, da pripravi

dolgorodni izradun oz. analizo.
Rihard Peurada je dodal, da pa obdina vseeno dobi nekaj prihodkov in naslova
zaradunanih stro5kov uporabnikom oz. najemnikom prostorov.

ZTKP Goridko - ugotavlja se, da obdinski svet Ze dlje 6asa ni dobil porodil o delu
zavoda.
Zupan je povedal, da so porodila bila poslana, vendar najverjetneje niso bila
posredovana ob6inskemu svetu.

Terjatve do kupcev na kontu 120 - kak5na je vi5ina zapadlih nepladanih terjatev?
Dragica Tomovi6 je povedala, da trenutno ne more povedati, kak5en znesek odpade
na 2e zapadle nepladane terjatve, je pa kar precej5en in se nana5a predvsem na

terjatve do fizidnih oseb iz naslova nepla6il okoljske dajatve za onesnaZevanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda in delno komunalnega prispevka. Podatki se bodo
pripravili do seje obdinskega sveta. Dodala je 5e, da je verjetno 2e kar nekaj terjatev
zastaranih in jih bo potrebno predlagati za odpis.

Konto 176000 v inventurnem elaboratu
Dragica Tomovi6 je pojasnila, da so to terjatve Finandnega urada RS do davdnih
zavezancev - pravnih in fizidnih oseb, ki imajo dolg do Ob6ine Roga5ovci (npr.
nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji56a, davek od premoZenja , davek na
dedi5dine in darila, davek na promet nepremi6nin ipd.) in jih mora ob6ina imeti
zavedene v svojih poslovnih knjigah.

RAZPRAVA

Andrej Kisilak je v imenu svetni5ke skupine povedal nekaj besed, in sicer:

kolesarska steza od Nuskove do Sotine - glede na teZave, ki so prisotne pri izgradnji

plodnikov in kolesarske steze v spodnjem delu ob6ine (od Ropode do Vedeslavec)

obstaja bojazen, da ne bo pri5lo do realizacije projekta za zgorryi del in zaprosil za

pojasnilo, kako je trenutno s to zadevo,

zapadle terjatve - opozarja na previdnost, da terjatve na zastarajo in najti nadin, da

bodo obdani svoje obveznosti poravnali. Za vse ob6ane velja enako in ne bi bilo

korektno, de bi se delale razlike.

Zupan je podal odgovor na zastavljeno vpra5anje glede projekta izgradnje plodnikov in
kolesarske steze za p"vo in drugo fazo: glede finandne krize na ravni drZave oz. ministrstva

ni pri5lo do realizacije izdelave projekta, zato je obdina narodila projekt, ministrstvo pa je

zagotovilo, da se bo ta stroSek upo5tevalo kot naS deleZ pri investiciji (skoraj 40o/o mo'a
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sofinancirati ob6ina). Za zgorryi del je bil projekt 2e izdelan, bil pregledan in sedaj ga mora
ministrstvo uvrstiti v drZavni proradun. Do realizacije bi tako moralo priti v naslednjih Stirih
letih.

Joiica Ftika5 obrazloZitve je niso prepridale, saj bi se po njenem mnenju nekateri pro.lekti
lahko realizirali, saj se krivda glede nerealizacije v zadnjem 6asu vali na vse druge organe in
institucije, samo ob6ina ni ni6 kriva. Tudi druge obdine imajo vse te stroSke kot na5a, pa kljub
temu izvajajo druge projekte.

Zupanje odgovoril, da ne gte za ne prizadevanje obdine, ampak je problem v tem, da ni
sredstev, in ko bo drlava ta sredstva sprostila, bo ob6ina takoj pristopila k izgradnji druge
faze vodovoda.

Po kon6ani razpravi,je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.38

Obdinski svet Obdine Roga5ovca sprejme zakliudni ra6un Obdine Roga5ovci za
Ieto 2018, v predlagani vsebini.

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

Tc. 5 - Predlog Program Sporta Obiine Roga5ovci za leto 2019

Marija Saje je povedala, da je program Sporta za leto 2019 pripravljen na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa Sporta v OR in doloda programe Sporta po posameznih
vsebinah, obseg sredstev in osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati druStvo za pridobitev
sredstev iz obdinskega prora6una. Povedala je tudi, da se po sprejemu proraduna po5lje
predlog programa Sportni zvezi obdine in da je le ta svoj predlog pravodasno tudi
posredovala na OU. Na seji odbora je predlagala, da se v predlogu programa in sicer v todki
7. drla besedilo:"Lodeno od tega je uvr5dena prireditev - tekmovanje v zimskih Sportih."
Predlog so dlani potrdili.

Joiica FUkaS, kot predsednica Odbora za negospodarske dejavnostije povedala, da odbor
na pripravljen predlog programa ni imel pripomb.

RAZPRAVA

Karel Horvat
- je bil mnenja, da postopek dodeljevanja sredstev ni voden zakonito in v skladu s

pravilnikom,
- povedal je, da priloZen predlog ni predlog Sportne zveze obdine, ampak predlog

predsednika zveze, kar je razvidno tudi iz pe6ata, ki je bil dan na pisni predlog
razdelitve sredstev,

- izrazil je tudi nezadovoljstvo z delovanjem Sportne zveze, saj le ta ni aktivna oz. ne
deluje v dobrobit dlanic zveze,
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menil pa je tudi, da NK Serdice in NK Goridanke ni mogo6e primerjati z ostalimi klubi
oz. dru5tvi, saj imata ta dva kluba vecje prioritete in odgovornosti na podrodju Sporta

in s tem tudi vi5je stro5ke delovanja.

Julijana Meckar je podala repliko na ilavo Karela Horvat. lzjavljeno, da delitev sredstev ni
bila izvedena zakonito, nikakor ne drZi in dlani komisije, ki so pregledovali vloge in odlodali o
upravidenosti sredstev, niso kr5ili nobenih zakonov in ne pravil, zato to smatra kot 2alitev
vseh 6lanov komisije.

Zupan je dodal, da je Sportna zveza organ, ki deluje samostojno z vsemi svojimi dlanicami,
da pa ateza ni aktivna, pomeni, da bi bilo potrebno nekaj spremeniti oz. zamenjati
predsednika zveze, v kolikor so 6lanice z njegovim vodenjem nezadovoljne. Obdina te
pristojnosti nima, zato naj odloditev sprejmejo dlanice SZ.

Po kondani razpravi,je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.39

Ob6inski svet obdine Roga5ovci sprejme letni program Sporta v Obdini
Roga5ovci za leto 2019, v predlagani vsebini.

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

Tc. 6 - Predlog Letnega programa kulture v Obcini Roga5ovci za leto 2019

V uvodu te to6ke je kratko obrazloZitev 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 2019 namenjeno 13.000,00 EUR.

Joiica Flika5, kot predsednica Odbora za negospodarske dejavnosti je povedala, da so
6lani odbora obravnavali oba letna programa in niso imeli nobenih pripomb. Glede sredstev
iz razpisa za namen prireditev, je bilo izpostavljeno, da se naj dru5tva med sabo dogovorijo o
moZnosti skupnih prireditev, da ne bi prihajalo do kopiCenja le-teh in tako tudi do manj5ega
obiska posameznih kulturnih in drugih prireditev.

SKLEP 5t.40

Obdinski svet ob6ine Roga5ovci sprejme letni program kulture v Obdini
Roga5ovci za leto 2019, v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obiinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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T6.7 - Predlog Letnega programa druitev izven podro6ja kulture, Sporta in
turizma za leto 2019

Nata5a Ha5aj je povedala, da je Letni program dru5tev izven podroCja kulture, Sporta in
turizma za leto 2019 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov dru5tev
izven podrodja kulture, Sporta in turizma in da so v proradunu za la namen v letu 2019
zagotovljena sredstva v vi5ini 6.700,00 EUR.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.41

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program druStev izven podrodja
kulture, Sporta in turizma za leto 2019, v predlagani vsebini.

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

TE. 8 - Predlog Letnega programa turizma za leto 2019

Nata5a Ha5aj je povedala, da program pripravljen v skladu s spremembami Pravilnika o
sofinanciranju programov na podro6ju turizma v OR v letu 2019. Spremembe se nanaSajo
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.

Andrej Kisilak kot predsednik Odbora za gospod. dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo je
povedal, da je odbor na seji pregledal seznam dodeljenih sredstev za preteklo leto.
Ugotovljeno je bilo, da so bila sredstva porabljena namensko in ni bilo nobenih nepravilnosti.

Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.42

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program turizma za leto 2019, v
predlagani vsebini.

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

Tc. 9 - Predlog Letnega programa podjetniStva za leto 2019

NataSa Ha5aj je povedala, da program pripravljen v skladu s Pravilnikom o spodbujanju in
razvoju podjetni5tva v OR za leto 2019. Spremembe se nana5ajo predvsem na merila za
vrednotenje programov. Vi5ina sredstev zatarazpisje 20.000 EUR.

Andrej Kisilak, kot predsednik Odbora za gospod. dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo je
povedal, da so bili dlani odbora mnenja, da bi se naj v javnem razpisu dolodila zgornja
vrednost upravidenih stro5kov, ki se upo5teva pri dodeljevanju finandne pomo6i za
spodbujanje in razvoj podjetni5tva v viSini 40.000 EUR.
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SKLEP 51.43

Obdinski svet Ob6ine RogaSovci spreime letni program podjetni5tva za leto
2019, v predlagani vsebini.

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

T6. 10 - Predlog Letnega programa kmetijstva 2019

Nata5a Haiaj je predstavila Letni program kmetijstva za leto 2019, ki je pripravljen na podlagi
sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode2elja v Obdini
Roga5ovci za programsko obdobje 2016-2020 in ki so ga 6lani 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 vi5ini
10.000,00 EUR.

Andrej Kisilak kot predsednik Odbora za gospod. dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo je
povedal, da so dlani na seji odbora podali predlog, da se naj na pristojnem ministrstvu
preveri, dalije mogo6e v pravilnik vkljuditi ukrep, ki bi omogodil dodeljevanje pomo6i novim
prevzemnikov kmetij. Predlagali pa so tudi, da bi se naj v razpisne pogoje vklju6ilo dolodilo,
da zna5a zgornja vrednost upravi6enih stro5kov, ki se upoStevaza odobritev nepovratnih
sredstev, 6.000 EUR predradunske vrednosti.

Druge razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.44

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program kmetijstva za leto 2019,
v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem ie bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 6lanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 11 - Pobude in vpra*anja

Milan Friko je vpra5al, ali je denar za izgradnjo vodovoda za naslednjo fazo res zagotovljen
in ponovno poudaril, da naj bo zagotovitev pitne vode vsem obdanom prioriteta obdine.
lzpostavilje delovanje redarstva in inSpekcije - previsoki stro5ki za delo, saj ni nobene koristi
od te sluZbe. Prav tako so po njegovem mnenju previsoki stro5ki, kijih obdina pladuje za
opravljanje storitev podjetju AGJ.

Karmen Madiar je predlagala, da se naj v pristopi k nabavi tabliCnih ra6unalnikov zaradi
obseZnosti gradiv, kijih dobivajo dlani obdinskega sveta za obravnavo na sejah.

Andrei Kisilak je predlagal, da je naj iz zapisnikov razvidno, kdo daje predloge oz. pobude
6lan ob6inskega sveta kot posameznik ali svetni5ka skupina.
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T6. 12 - Razno

Joiica Ftikai je pozvala Zupana, da se naj obnaSa do nje korektno in ne Zaljivo, saj si lahko
kot dlanica ob6inskega sveta ustvari svoje mnenje in ima pravico to mnenje tudi izraziti. Prav
tako no6e da se Zali stranka, v katerije 6lanica.

Zupan se jije zaizreeene besede opravidil.

Zupan je svetnike seznanil s spremembo relacije prevoza Solskih otrok, sajje zaradi plazu
na Pertodi, cesta vedno bolj ogroZena in predstavlja nevarnost v prometu. Ker pa lastnik ne
dovoli posega, za katerega je bila pripravljena reSitev, ob6ina ne more pristopiti k izvedbi.

Anton Budek je predlagal, da bi bilo smotrno pristopiti k skupnemu 6i56enju obstojedih malih
distilnih naprav, v kolikor je to izvedljivo.

Zupanje predlagal skupnidogovor lastnikov Ueru in pridobitev ponudbe zaizvedbo
ciSdenja.

Slavko Budek je vpraSal, po kakSnih kriterijih se po5iljajo vabila podjetnikom v na5i ob6ini na
ob6insko proslavo?

Seja je bila zakljudena ob 20. uri.

Zapisala
Simona Jani6

Zupan
Edvard

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom Stevilka 44.
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