Stevilka: 032-31201 8-7
Datum: 15. 11. 2019

ZAPISNIK

6.

seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 24. 10.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil iupan Edvard Mihalid.

Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid

- 6lani obdinskega sveta: Edvard Mihali6, Andreja Sadl, Rihard Peura6a, Julijana Meckar,
Anton Budek, Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko
Hauiar, KarelHorvat, Slavko Budek in Stanko Baranja, Karmen Madjar, Simon Kranjec

ostali prisotni - vabljeni: Marija Saje, direHorica obdinske uprave, Dragica Tomovi6,
ra6unovodja in Simona Jani6 strok. sodel.

-

Ostali prisotni: Damjana Neme5 - predstavnica medijev
DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep6nosti,
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje ObEinskega sveta Ob6ine
Roga5ovci.

4. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Obdinskega

sveta

Ob6ine Roga5ovci.

5. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Obdinskega sveta
6.

Ob6ine RogaSovci.
Porodilo o izvr5evanju proraiuna Obdine Roga5ovci v prvem polletju
2019.

7.
8.

Rebalans prora6una Obeine RogaSovci za leto 2019.
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroSkov volilne kampanje za lokalne
volitve v Obiini RogaSovci.
9. Program dela PISK Murska Sobota s finan6nim in kadrovskim
nadrtom.
10. Pobude in vpra5anja.
11. Razno.

Te. 1 - Otvoritev seje

in ugotovitev sklepdnosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 15 dlanov
obiinskega sveta).
76. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

ehni OS niso imeli pripomb na predlagani dnevni red, zato je bil dan na glasovanje

SKLEP 5153
Potrdi se dnevni red 6. seje obEinskega sveta v predlagani vsebini.

I

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

Te. 3

-

Pregled

in potrditev zapisnika 5. seJ'e Ob6inskega syefa Obeine

RogaSovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je iupan dal na glasovanje

SKLEP 5t54
Potrdi se zapisnik 5. seje Obdinskega sveta ob6ine Roga5ovci, z dne 27.6.
2019 v predloZeni vsebini.

Pred glasovanjem ie bilo prisotnih 15 Clanov obdinskega sveta, od tega je 15 Clanov
glasovalo ZASklep JE BIL sprej€fr.

-

Pregled
RogaSovci

TE. 4

in potrditev zapisnika 1. dopisne

se1'e Obeinskega sveta Obeine

JoZica FukaS je povedala, da se ni odzvala na 1. dopisno sejo in ni glasovala. Razlog:
NRP-ja se ne bi sme potrjevati z dopisno sejo. Glede na to, da je sprememba v NRP-ju
nastala zaradi projekta ceste in plodniki in da tega pred samo dopisno sejo ni obravnaval niti
Odbor za varsfuo okolja in urejanje prostora, gne ponovno za samo odloditev iupana. Da se
je napredek projekta upodasnil zaradi ddgotrajnega usklajevarya z nekaterimi lastniki
zemlji66 trase za ploinike in zamdi menjave vodstva na DRl, ni utemeljen l.azlq za
odlodanje o tako visokih finandnih sredstvih. Na eni izmed sej je bilo povedano, da gre pri
P@ektu sanacija plazu za tako visoka sredsilva, da ga lahko financira samo drlava.
Zupanje povedal, da je 5lo samo zaprctazporeditev sredstev znotraj postavk med projektom
ceste in plodniki, da ne bi izgubili teh sredstev. K izgradnji plodnikov se bo tako pristopilo v
letu 2020. Pogodbeni pripravljavec dokumentacije za izvedbo potrebnih postopkov 5e v tem
6asu ni pripravil dokumentaale zajavno narodlo, zato ni bilo priEakovati, da bo do izvedbe
gradnje pri5lo do konca oktobra 2019, ko bi bilo potrebno oddati zahtevek za izpladilo
pripadajodih nepovratnih in povratnih sredstev. Glede na to, da je bilo potrebno dim prej
pripraviti DllP in pristopiti k izvedbi javnega narcCila za izvalala del, je bila odloditev za
dopisno sejo edina reSilev. Pri proiektu plaz pa se ne bo izvedla sanacija, ampak zgolj
prestavitev ceste, kar predstavlja zadasno re5itev.
Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je iupan dal na glasovanje

SKLEP 5t55
Potrdi se zapisnik 1. dopisne seie ObEinskega sveta obEine Roga$ovci, v
predloZeni vsebini.

Pred glasovaniem je bilo prisotnih 15 Clanov obdinskega sveta, od tega je 15 llanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprcjet

2

Kdaj se bo za6elo z obnovo sanilarii v gmilskem domu Serdica? Zupanje odgovoril,
da so dela v pristojnosti gasilskega druStva in po kon6anju del morajo na obdino
prinesti zahtevek za povmitev stro5kov7-ak,ajje bil Zupni5du nakazan le del sred$en in ne v celoti. Zupanje povedal, da je bil
na obiinsko upftno posredovan zahtevek v vrednosti nakazila, ostanek pa bodo
dobili, ko bodo dostavilizahtevek Se za razliko.

Jo2ica F0kai
Povedah je, da je ta nizka reallzadia prisotna 2e nekaj Easa. Po njenem mnenju se vsako
leto prepozno pristopi k izvedbi del oz. investkij, zato tudi ne pride do realizacije in zato je
tudi nesmiselno, da bise pripravljaldvoletni proradun. Nekatere investicije se 2e izvajajo ve6
let (plodniki v Sv. Juriji, nadgradnja vodovoda sistema B, kjer pa bi se nekateri prikljudki Ze
naredili).

Zupan je podal pojasnila glede navedb razprarijavke: projekt plo6niki kot tudi nadgradnja
vodovoda sistema B niso prcjekti obdine, ampak drZave, zato tu ne gre valiti krivdo na
obdino.

Andrei Kisilak je na Zupanovo izjavo, da gre za driavne projekte dodal, da to v celoti ne
drZi, sai je na5a obdna nosilka projekta izgnadnje vodovoda in ima s tem dolodene
pristojnosti in odgovomosti. Vedno znova prihaja do dvomov glede tega projekta (izredna
seja OS, kjer ni pri5lo do soodenja mnenj, izjave v javnih obdilih, ki ne driijo). Povedalje tudi,
da ga je g. Vogrindid (obdina Cankova) poanal, da naj ponovno predlaga sklic seje. Njegov
odgovor jg Oil, da sklica seje ved ne bo predlagal, saj 2. izredna seja ni dosegla svojega
namena. Zupn g. Mihali6 je takrat povedal, da .F tlila seja brez vezna. To bi bila, de bi
svetniki opozicije sejo zapustili, in bi bila ta seja ponwno sklicana, oz. ko bi bili prisotni vsi
akterji. Z njihove strani je bila zadeva izpeljana Ezumno, saj seje niso zapustili, deprav na
koncu z rezuttatom seje niso bilizadovoljni.
Zupanje povedal, da njegova iilava res ni bila pravilna, a tu je 5e vpraianje, zakaj pa ob6ina
Cankova takrat ni gradila, de so imeli vse (niso bile podpisane vse sluZnosti, zato tudi niso
imeli gradbenega dovoljenja). Tudi 6e bi vsi vse imeli, ne bi mogli graditi, saj je zmanjkalo
finandnih sredstev.

Obeinski svet Ob6ine Roga5ovci se je seznanil s Poro6ilom
proraeuna Ob6ine RogaSovciv prvem polletju 2019.
Te.7

-

Rebalans

o

izvr5evanju

proraiuna Obeine Roga5ovci za leto 2019

Dragica Tomovid je v uvodu izposlavila nekatere bistvene spremembe prihodkov
odhodkov. Povedala, da se s predlogom rebalansa spreminja samo Bilanca prihodkov

in
in

odhodkov, Raftrna ftnaninih terjatev in naloZb ni, Ra6un financiranja pa se ne spreminja.
Prihodki se s predlogom rebalansa pror*una porduieio za 19.641,00 EUR in zna5ajo
3.396.931,81 EUR. Do najvecjih sprememb na prihodkovni strani prihaja pri nedavdnih
prihodkih. Ti se povedujejo za 11.520,00 EUR, davini prihodki pa se povedujejo za 5.479,00
EUR. Do sprememb prihaja tudi pritransfemih prihodkih, povedujejo se namred sredstva za
sofinanciranje skupne obiinske upmve, sredstva za druiinskega pomoinika in nadomestilo
za upra\rljanje dEavnih gozdov.
19.641,00 EUR in
Odhodki se s predlaganim rebalansom proraei.rna prav tako pove6ujejo
pri
odhodkih. Tako
prihaja
investicijskih
spremenrb
najve$ih
zna$ajo 4.350.199,23 EUR. Do
cest in javnih
lokalnih
in
rekonstrukcijo
se za 58.000,00 EUR povedujejo sredstva za obnovo
plo6nika
Zaraditeh
v
Mekliki.
poti, za 20.600,00 EUR pa se povedujejo sredstva zaugradilo
poslavkah
kot so
potreb in pa ocene realizacije do konca le*a pa se zmanjSujejo sredstva na

a

4

-

Pregled
Roga5ovci
Te. 5

in potrditev zapisnika 2. izredne seje Obiinskega svefa Obeine

Po ugotovifui, da manjka del vsebine zapisnika, je Zupan predlagal, da se obravnava opravi
na naslednjiseji.

Te.6- Poroeilo o izvr5evanju proraeuna

Obeine Roga5ovci v prvem polletju

2019
V uvodu te todke je iupan povedal, da je realizacija v prvem polletju priEakovano nizka 2e iz
razloga, ker je bil prcra6un obdine za leto 2019 sprejet relativno pozno. Realizacija bo do
konca leta veliko viBja, ne bo pa 100 - odstotna, ker ne bosta rcalizirana dva velika projekta
in sicer nadgradnja vodovoda sistema B, kjer je predvidena izbira izvajalca do konca leta,
zadetek same izvedbe pa v naslednjem letu in pa izgradnja plodnikov ob regionalki, kjer se je
zaradi odkupa zemlji5d prcjekt zavlekel do te rrene, da bo komaj sedaj objavljen razpis za
izbiro izvajalca in vefletno v leto5njem letu ne bo priilo do na6ega sofinanciranja. V
leto5njem letu tudi ne bo pd5lo do preselitve igriida, ker je projektant komaj prej5nji teden
poslal projektno dokumentacijo. Zupan je 5e dodal, da je sedaj potrebno pridobili 5e
gradbeno dovoljenje, tako da se bo ta projekt preneselv naslednje leto.

V nadaljevanju je Dragica Tomovi6 povedala, da je poslovanje v prvem polletju potekalo
nemoteno in da so se railrni pla6evaliv zakonsko predpisanem roku, v skladu z zakonom o
izv6evanju prora6.rnov- Povedala ie 5e, da ie zna5ala rerllizaeiia prihodkov proraduna v
prvem polletju 't.294.788,69 EUR oz. 38 % glede na veljavni proradun, realizacija odhodkov
pa 1.'128.430,33 EUR oz. 26 o/o nadilovanega.
Pojasnila je 5e, da je realizacija investicijskih odhodkov in transferov tako nizka zaradi
nerealiziranih projektov kot so: nadgradnja vodovoda sistema B, izgradnja plodnikov ob
regionalki, obnova lokalnih cest in javnih poti, ureditev parkiil56a pod cerkvijo, dozidava
prostorov lekame k zdravstveni postaji v Roga5ovcih in nakup nujnega re5evalneg a vozrla za
potrebe Zdravsfuenega doma Murska Sobota, investicije
Sportno infrastrukturo,
sofinanciranje izgradnje malih distilnih naprav, investicijsko vzdrievanje gozdnih cest. Vedina
teh projektov, razen Ze navedenih, bo realiziranih v drugem polletju. Poleg tega ob polletju
tudi ni realizacije 5e pri subvencijah v kmetijsbru in v gospodarstuu. Omenila je tudi, da
zadoEevanja v pruem polletju nibilo, je pa obiina odpla6ala glavnico dveh keditov s skupni
viSini 12.214,05 EUR. Odpladilo glavnic predstavlja vraiilo obroka dveh kreditov iz leta 2016
in 2017, katera je obdina najela za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v obdini
Roga5ovci.
Zupan je dal besedo tudi predsednici Odbota za javne finance Julijani Meckar, ki je
povedala, da je odbor porodilo obravnaval (vsebina ftEprave je razvidna iz zapisnika odbora,
ki je priloga gradiva), bi pa bilo smiselno razmi5liati v smeri priprave proraduna za oMobje
dveh proradunskih let skupaj z dolgoro6nim planom.

v

Razprava

Andrei Kisilak
- Alije glede vodovoda kaj novega?
Zupan postopki potekajo po dasovnici (med drugim se je sestala komisija, ki je
pregledala razpisno dokumentaajo za javno narodilo za izbor izvajalca), do konca
leta bi naj bil ta postopek tudi kondan. Proiekt pa zavira ena od ob6in, ki ima vodovod
2e zgrajen, in moti postopke ter jih zanira.
Marija Saje je dodala, da gte a obseZna dela (Studija izvedljivosti, Dllp-i,
pridobivanje soglasij in dovoljenj idr.) in da mora bili dokumentacija popolna, saj lahko
drug& ves postopek pade.

J

tekode vzdrZevanje lokalnih cest in javnih poti, oskrba starej5ih v socialnih zavodih in pomod
druZini na domu. S predlogom rebalansa se dodaja nova postavka Program opremljanja
stavbnih zemlji5d v vi5ini 6.954,00 EUR. Nana5a se na izdelavo programa opremljanja
stavbnih zemlji5d ter dolo6itev komunalnega prispevka za obstojedo ter predvideno
komunalno opremo za obmodje obdine. Glede na potrebe in oceno realizacije do konca leta
pa se, tazen Ze navedenega, povedujejo 5e sredstva na postavkah: analize vode, prostorsko
na6rtovanje , izvajanjejavnih del CSD, materialni stro5ki obcinske uprave ipd.

Julijana Meckar, kot predsednica Odbora za javne finance je v nadaljevanju povedala,

da

so 6lani odbora predlog rebalansa potrdili in isto predlagajo obdinskemu svetu.
Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

5t.5G

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme Rebalans proraduna Obdine
Roga5ovci za leto 2019.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. g - Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroikov volilne kampanie za lokalne
volitve v Obiini Roga5ovci
Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

sKLEP 5t.5+
Obdinski svet Obdine Roga5ovci spreime Sklep o delni povrnitvi stroikov
volilne kampanje za lokalne volitve v ObEini Roga5ovci v predlagani vsebini.
pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.
Te.

g

- Program

deta PISK Murska Sobota s finanhnim in kadrovskim na6rtom

je
Direktorica Pokrajinske in Studijske knji2nice Murska Sobota (PISK) Klaudija Sek Skafar
predstavila Progiam dela in finandni nadrt za leto 2019. Program je bil poslan dlanom
obdinskega sveta tudi z gradivom za sejo.
Zupan je

-

-

rektorici zastavi I nasled nja vpraianj a :
Ze vse obdine poravnale svoje obveznosti,
so
ali
v na5i osnovni Soli je zelo odlidna knjiZnica. Ali bi bilo moZno, da bi ta knjiZnica bila
odprta tudi za zunanje porabnike (obdine, obdane..),
kakSen je obisk bibliobusa v na5i obdini?
d

i

Direktorica Klaudija Sek Skafar je odgovorila:
od dveh ob6in je ena bbeino obrodno 2e poravnala obveznosti, druga pa jih 5e
ptaduje
zaenkrat pri nas velja predpis, da Solska knjiznica ne more imeti statusa sPlo5ne

-

knjiZnice,

5

-

za obisk BB nima podatka, bo ga pa posredovala naknadno.

Razprave ni bilo, zalo je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.5'
Obdinski svet Obdine Roga5ovci daje soglasje k programu dela plSK Murska
sobota s finandnim in kadrovskim nidrtom za-leto 2019.
Pred glasovanjem ie bito prisotnih 15 Etanov obdinskega sveta, od tega je f S 6lanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
T6. 10 - Pobude in vpraianja
Karmen Madjar je predlagala, najse v informatorju objaviobvestilo o imenovanju

podZupana.

Tc. 12 - Razno
Rih.ard PeuraEa je dlane obdinskega sveta seznanil s potekom projekta RUNE.
Glede na
moZnost, da bi se
projert izvaial istoca.:no z izgradnjo vodovoda-v naslednjem letu, je
l?
poklica.l direktorja, ki je odgovoren za RUNE, ta
[a mu ;e povedal, da je zade va v fazi
projektiranja in da bi se naj v prvi polovici leta 2O2O
zaielo' z gradnjo i"io" so trase Ze
pripravljene. Ker je glede na povedano sam. podvomil, se je
obrnil Se na obdino S".'i'filii Ui
naj bila ena izmed prv_ih obdin, kjer bi se naj projekt zalel'izvajati. poozupanja
oo6ine'mu je
povedala, da se pri njih na to temo 5e ni6 ne dogala, tako
da se porala ,praSinje, ali iz teja
projekta sploh kaj bo.
Glede priprave dvoletn-ega proraduna pa.je mnenja, da bi ga bilo smiselno pripraviti,
saj bi se
projekti lahko boljtekode in hitreje izvflati.
Seja

je bila zakljudena ob 20. uri
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Zapisnik ie bitzaktiuden s sklepom Stevitka $i.
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