
Stevilka: 032-312018-6
Datum: 11.7.2019

ZAPISNIK

S. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v detrtek, 27.6.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

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 F[rka5, Anton Peria, Slavko

Haular, Karel Horvat, Slavko Bu6ek in Stanko Baranja,
- ostali prisotni- vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave in Simona Jani6 strok.

sodel. Vl.

Odsotni: Karmen Madjar, Simon Kranjec - oba opravideno.
Ostali prisotni: Renata Gorjan - predstavnicaZD Murska Sobota

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seie in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. seie Obdinskega sveta Obdine

Roga5ovci.
4. ereatog Sktepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku

reiijskega obrata ObEine Roga5ovci.
5. ereilog Sklepa o viSini grobnine za grobne prostore na pokopali56ih

v Ob6ini RogaSovci.
6. potrditev p[Otog" sistemizacije JVIZ OS Sveti Jurii za Solsko leto

201912020.
7. porodilo in letni program dela Javnega zavoda Zdravstveni dom

Murska Sobota.
8. Pobude in vPra5anja.
9. Razno.

Ti. 1 - Otvoritev seie in ugotovitev sklepdnosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 13 dlanov

obdinskega sveta).

Te. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal, da se kot prvo pristopi k obravnavi 7. todke, zaradi prisotnosti

predstavnice Zdrlvstvenega doma Murska Sobota. Clani obdinskega sveta so se s

bredlaganim dnevnim redom strinjali, zatoie Zupan predlagal, da se potrdi

SKLEP 5t.45

Potrdi se dnevni red 4. seie obdinskega sveta s predlagano spremembo'
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 ilanov obdinskega sveta, od tega je 13 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Obdinskega sveta Obiine
RogaSovci

Slavko Bu6ek je pripomnil, da se naj pri to6ki Razno doda vpra5anje, ki ga je zastavil na 4.
seji, in sicer: "Po kak5nih kriterijih se po5iljajo vabila podjetnikom v na5i obdini na obdinsko
proslavo?"
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.46

Potrdi se zapisnik 4. seje obdinskega sveta s predlagano dopolnitvijo.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 dlanov obdinskega sveta, od tega je 13 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 7 - Porodilo in letni program dela Javnega zavoda Zdravstveni dom Murska
Sobota

Renata Gorjan, predstavnica ZD Murska Sobota je podala porodilo in letni program dela
Zdravstvenega doma M. Sobota za leto 2019. Predstavila je cilje in naloge, plan investicij in
vzdrZevalnih del, kadrovski na6rt ter na6rt izvajanja sluZbe NMp.

RAZPRAVA

Zupan je zastavil dve vpraSanji:

- Kdajje nadrtovana predaja prostorov v gasilskem domu v Rogasovcih?- Ali se ne da urediti nadome5danje v dasu odsotnosti zdravnice v zdravstveni postaji v
Roga5ovcih?

Renata Gorjan je odgovorila:

- Prostori v gasilskem domu so bili predani in se zdravstvena sluZba Ze izvla.- Nadome5danje bo urejeno dvakrat tedensko, zaradi pomanjkanja kadra pogostej5e
nadome5danje ni izvedljivo.

Julijana Meckar pa je vpra5ala, alije bila izdelana analiza delovanja referendne ambulante
oz. kaksna je odzivnost obdanov, kateri so vabljeni v to ambulanto?

Renata Gorjan je odgovorila, da je odzivnost zadovoljiva in je v doseganju letnega plana.
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Druge ruzprave ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP 5t.47

Obdinski svet obdine Roga5ovci spreime Program dela in finan6ni na6rt
Javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota za leto 2019.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 Elanov obdinskega sveta, od tega je 13 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.

Ti. 4 - Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku
reZijskega obrata Obiine Roga5ovci

Marija Saje je povedala, da sta bila nabavljena dva paviljona v velikosti 5x5 m, katera se
dajeta v najem in uporabo, pod istimi pogoji kot Sotor, zalo je potrebno doloditi ceno za

uporabnino. Predlagana cena za posamezni paviljon je 40,00 EUR.

elani obdinskega sveta niso imeli pripomb na predlog , zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.48

Obdinski svet Obeine Roga5ovci spreime Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o ceniku reiijskega obrata v Obdini RogaSovci v predlaganivsebini.

Pred gtasovanjem je bilo prisotnih 13 Elanov obdinskega sveta, od tega je 13 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.

Tc. S - Predtog Sktepa o viiini grobnine za grobne prostore na pokopaliSfih v
Obfini Roga5ovci

Mar'rja Saje je povedala, da bo obdinska uprava pripravila nove pogodbe za najem grobov,

ker io bile pogodbe v letu 2009 sklenjene za obdobje 10 let. Letna grobnina za grobne

prostore bo s sprejetim sklepom tako zna5ala 13,00 EUR za vsak posamezni grob.

Razprave ni bilo, izpostavljena pa je bila informatika pomanjkanja vode na pokopali5iu v

Serdici. Zupan je povedal, da je zadeva v re5evanju reZijskega obrata in vaikega odbora

Serdica.
Zupanje dal na glasovanje

SKLEP 5t.49

Obdinski svet ob6ine Roga5ovci spreime Sklep o dolo6itvi grobnine za grobne
prostore na pokopali5dih v Ob6ini Roga5ovci v predlagani vsebini.

pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 dtanov obdinskega sveta, od tega je 13 Elanov

glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.
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Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci potrdi predlog sistemizacije delovnih mest v
WE pri JVIZ OS Sveti Jurij za Solsko leto 2019/2OZO, nadstandardne dejavnosti
v WE ter poslovni das WE v predlagani vsebini.

Pred glasovaniem je bilo prisotnih f 3 ilanov obdinskega sveta, od tega je 13 ilanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Te.8 - Pobude in vpraianja

Milan Frdko je vpra5al, alije vrtina v Roga5ovcrh zaprla? Ta vodni vir bi bil koristen za
kmetovalce za namen namakanja kmetijskih povr5in.

Karel Horvat je predlagal, da se naj na eno od naslednjih sej OS povabi predstavnike
policije, da podajo Varnostno porodilo v obdini.

V nadaljevanju je Anton Per5a povzel vsebino sestanka na temo kmetijstva in komasacij,
katerega se je udeleZil po pooblastilu Zupana. Povedalje, da je bila glavna tema dostop
kmetijskih zemlji5d, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemlji5d. Do sedajje bila prioriteta
namenjena predvsem velikim kmetijskim obratom, bila pa naj bivsem pod enakimi pogoji.

Andrej Kisilak je zaprosil za obrazlo2itev nastale problematike glede pomanjkanja vode na
Pertodi in Ropodi.

Slavko Hauiar je povedal, da je voda zmanjkala 12. 6. 2019. Sistem je bil do 14. 6. ZOlg
zaprt (vode ni bilo). V tem dasu so vodo dostavljali z gasilskimi cisternami. Trenutno voda je,
vendar je poraba dasovno omejena.

Joiica FtikaS je ponovno izpostavila nezadovoljstvo obdanov glede problematike z vodo,
kajti dejstvo,-da v danaSnjem 6asu dolodena gospodinjstva 5e vedno nimajo vode,
nedopustno. Se vedno pa ne razume, kako ni moZno posameznim gospodinjstvom urediti
ustrezno dostopnost vode in se 6aka, da bo pri5lo do zadetka izgradnje 2. taze vodovoda.

Zupanje ponovno poudaril, da ni on tisti, ki ovira izgradnjo vodovoda, ampak se trudi in dela
na tem, da bi se takoj pristopilo k tej investiciji ter 6im prej5njemu dokondanju tega projekta.

Milan Fr6ko je predlagal, da se naj v informatorju objavi obvestilo glede izgradnje 2. faze
vodovoda, da bodo obdani o dogajanju obve5deni.
Zanimalo P=s ga je tudi, ali se izvajajo aktivnosti v projektu RUNE - gradnja Sirokopasovnega
omrezja? Zupanje odgovoril, da se daka na novi razpis za sofinanciranje.
lzpostavilje tudi problematiko glede odstranjevanja polomljenih dreves ob Ledavi. pozvati
Vodno gospodarstvo, naj uredijo povr5ine, ki so v njihovi lasti.
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Tc. 6 - Potrditev predloga sr.sfem izacije JVLZ OS Sveti Jurij za Solsko leto
2019/2020

Kot za vsako Solsko leto, je tudi za naslednje Solsko leto osnovna Sola zaprosila za potrditev
sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OS Sv. Jurij. Poleg sistemizacije se potrjuje tudi
poslovni 6as in pa nadstandardne dejavnosti.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.50



Agata Recek je povedala, da kljub sprejetemu odloku in pozivu obdanom v informatorju, naj
odstranijo vejevje s svojih parcel, in predstavljajo nevarnost ob cestah, vsi tega 5e vedno
niso storili.

lupan je 6lane obdinskega sveta seznanil 5e z projektom Wl Fl in izgradnji fitnesa na
prostem, do realizacije obeh naj bi pri5lo 5e v leto5njem letu.

Tc. 12 - Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 19. uri.

h^"- 6
Zapisala
Simona Jani6

Zu

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom Stevilka 50.
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