Stevilka: 032-31201 8-8
Datum: 20. 12.2019

ZAPISNIK

7.

seje Obdinskega sveta obcine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 5. 12.2019 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obCine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid

- dlani obdinskega sveta: Edvard Mihali6, Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar,

Anton Budek, Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko
HauZar, Karel Horvat, Slavko Bu6ek in Stanko Baranja, Karmen Madjar, Simon Kranjec

-

ostali prisotni

-

vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Dragica Tomovi6,
radunovodja, Andreja Stesl, viSja svet. in Simona Jani6 strok. sodel.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Obdinskega sveta
Ob6ine Roga5ovci.

4. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Ob6inskega sveta ObEine
Roga5ovci.

proradunu Ob6ine Roga5ovci za leto 2020 splo5na
razprava. Sklep o sploSni javni razpravi o predlogu proraduna za leto

5. Odlok

6.
7.
8.
9.
Tc.

1

o

2020.
Kondno porodilo Nadzornega odbora Obdine Roga5ovci.
Soglasje k imenovanju direktorice javnega zdravsWenega zavoda ZD M.
Sobota.

Pobude in vpraSanja.
Razno.

- Otvoritev seje in ugotovitev

sklepdnosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 15 6lanov
obdinskega sveta).

Tc. 2 - Obravnava

in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal dopolnitev dnevnega reda, in sicer se doda nova 7. to6ka Soglasje k
imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda ZD M. Sobota.

elani OS niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje

SKLEP

5t.59

Potrdi se dnevni red 7. seje obdinskega sveta
predlagano dopolniWrjo.

I

v

predlagani vsebini s

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

-

T6. 3 Pregled
RogaSovci

in potrditev zapisnika

2. izredne seje Obiinskega syeta Obiine

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

SKLEP 5t.60
Potrdi se zapisnak 2. izredne seje Ob6inskega sveta obdine RogaSovci v
predloieni vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 4

-

Pregled

in

potrditev zapisnika 6. se1'e Obiinskega sveta Obdine

Roga5ovci
Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

5t.61

Potrdi se zapisnik 6. seje Obdinskega sveta ob6ine RogaSovci, v predloieni
vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
T6. 5 - Odlok o proradunu Obcine Roga5ovci za leto 2020 - sploSna razprava.
Sk/ep o splo5ni javni razpravi o predlogu proraduna za leto 2020.
Zupan je v uvodu povedal, da so pri pripravi proraduna bili upo5tevani predlogi, ki so
pravo6asno prispeli na ob6insko upravo. lzpostavil je prioritete proraduna 2020, in sicer.
zagotavljanje zakonskih obveznosti, nadgradnja vodovoda sistema B,izgradnja plodnikov oz.
hodnika za pe5ce skozi naselja Ropoda, Pertoda in Vedeslavci, izgradnja plo6nikov in
kolesarske steze od Nuskove do Sotina (realizacija je odvisna od Ministrstva za
infrastrukturo), obnova lokalnih cest in javnih poti, izgradnja kanalizacije v romskem naselju
Perto6a, izgradnja Sportno rekreacijskega centra Roga5ovci ter izgradnja skakalnice na
Pertodi

V nadaljevanju je Dragica Tomovi6 podala 5e nekaj dodatnih obrazloZitev. Nadrt ravnanja z
nepremi6nim premoZenjem obdine zal.2O2O paje podala Andreja Stesl.
RAZPRAVA

Andrej Kisilak

-

Pri postavki Teko6i stroSki koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B je
razbrali, da so stro5ki zelo visoki. Kaj vse je vkljudeno v te stro5ke?
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Dragica Tomovid je odgovorila, da je na5a obdina nosilna obdina tega projekta in so v
tej postavki vkljudeni stro5ki celotnega dela (administrativno in projektno delo, razne
Studije idr.), kar pomeni, da bodo vse obdine v tem projektu, krile sorazmerni del teh
stro5kov.
V kadrovskem nadrtu je razvidno, da sta planirani dve novi zaposlitvi. Za katera dela
se predvidevajo nove zaposlitve?
Marija Saje je pojasnila, da sta predvideni novi zaposlitvi v reZijskem obratu, v kolikor
se bo pojavila potreba po tem,
Stro5ki na postavki glede zara6unavanja obdinskih dajatev ter po5iljanje poloZnic, je
kar visoka. Ali ne bi te storitve opravljala ob6inska uprava?
Dragica Tomovi6 je povedala, da so v tej postavki poleg 2e omenjenega v5tete tudi
po5tne storitve in pisarni5ki material.
Ob6ina bi lahko Klaudiji Celec in Branku Pintaridu za izdalo knjig, prispevala kak5no
donacijo. Zupanje povedal, da naj po5ljeta vlogo na obdino.
Ali se bodo drugo leto izvedli priklopi na kanalizacijo v Serdici in Sotini?
Zupanje povedal, da se bodo izvedli.
Za izgradryo sla6ilnic NK Serdica se predlaga, da obdina doda svoj deleZ financiranja.
Zupan je povedal, da je obdina prvi del svojega deleZa 2e nakazala in so zdaj na vrsti
drugi.
Ali so zagotovljena sredstva za izgradilo SRC v Roga5ovcih in ali je obdina ta projekt
prijavila na kak5en razpis?
Do sedaj 5e ni bilo ustreznega razpisa, obdina 5e nima gradbenega dovoljenja,zal.
fazo pa so sredstva v proradunu zagotovljena.

Joiica Ftika5

-

-

Zakalje znesek na postavkitelekomun. omreZje tako nizek?
Dragica Tomovid je pojasnila, da gre tu za tekode vzdrZevanje.
Prav tako je prenizek znesek za izgradnjo oz. nakup malih distilnih naprav.
Marija Saje je povedala, da so v letoSnjem letu prispele le tri vloge za nakup, zato se
predvideva, da tudi v letu 2020 ne bo ved prijav. V kolikor pa bi bilo, pa se bo
re5evalo z rebalansom.

Po splo5ni razpravije Zupan predlagalv sprejem

SKLEP

51.62

ObEinski svet ObEine Roga5ovci spreime Sklep o javni razpravi
Prora6una Obdine Roga5ovci za leto 2020 v predlagani obliki.

o predlogu

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je f 5 6lanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tc. 6 - Kondno

poroiilo Nadzornega odbora Obiine Roga5ovci

Zupanje povedal, da so 6lani nadzornega odbora opravi6ili odsotnost na danaSnji seji in tako
tudi ni-nikogar, ki bi porodilo predstavil dlanom obdinskega sveta. Zupan je 6lane pozval k
razpravi.

Andrej Kisilak je izpostavil naslednje:

a

J

-

Ali se je na razpis za izvajarye avtobusnih prevozov prijavil samo Avtobusni promet?
Znesek za izgradnjo plo6nikov v Mekliki je bil ravno pod mejno vrednostjo izvedbe
javnega narodila in postavlja se dvom, ali ni bila cena prilagojena, da ni bilo potrebno
izvesti postopka razpisa javnega narodila.
Ugotovitev nadzornega odbora glede nizke realizacije v letu 2018 je korektna, zato se
pri6akuje, da bo v letu 2O2O realizacija tudi vi5ja, saj bo ugotovitev za leto 2019 prav
tak5na, kot za leto 2018.

-

SKLEP
Ob6inski svet Obdine Roga5ovci se

5t.63

je seznanil s

konEnim poro6ilom

nadzornega odbora za leto 2018.
Pred glasovanjem
glasovalo ZA.

je bilo prisotnih

15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 6lanov

Te.7 - Soglasje k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda ZD M.
Sobota
Razprave ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP 5t.64
Obdinski svet obdine RogaSovci daje soglasje k imenovanju EditnZiZeXSapaE,
dr. med. spec., iz Raki6ana, Lendavska ul. 30, 9000 Murska Sobota, za
direktorico javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6.8

-

Pobude in vpra6anja

Julijana Meckar je bila mnenja, da bi lahko koncesionar,kiizvla lekarniSko dejavnost v
prostorih ZP Roga5ovci, pladeval vi5jo najemnino.
Marija Saje je odgovorila, da to ni v pristojnosti obdine, saj s temi prostori upravlja
Zdravstveni dom M. Sobota.
lzpostavljena je bila tudi problematika glede kamnoloma v Sotini. V Vestniku je bil dlanek
glede podaje soglasja za izkori56anje kamnoloma, ki biga naj podalobdinski svet obdine
Roga5ovci. Taizjava nima podlage, saj svetnikitega soglasja niso podali. Zalostno je
dejstvo, da se kamnolom iz leta v leto Siri, ni pa nikogar, ki bi lahko to prepre6il, prav tako
obdina nima kakSne ve6je koristi od tega.
Zupan je povedal, da so v letu 2012vsi pristojni organi podali pozitivna soglasja za Siritev
kamnoloma in na podlagitega je potem tudi obdinski svet podal pozitivno soglasje.

Tc.9

- Razno

Rihard Peura6a je k seznanitvi glede projekta RUNE tokrat dodal, da je prejel informacijo,
se projekti 2e izvalalo v 5 obdinah (vendar po preverjanju, ta informacija ne drZi). So

deS da

4

se pa povezali projektanti projekta RUNE in projekta nadgradnja vodovoda, da bi se lahko
oba projekta izvalala istodasno.

Zupan je dlanom obdinskega sveta povedal, da je problematika glede vodovoda v Nuskovi
re5ena. Gospodinjstvo Gaber je priklju6eno na va5ki vodovod. Prikljuditev je omogo6ila
obiina s tem, da je druZini Gaber brezpladno odstopila prikljudek za zdravstveno postajo
Roga5ovci, ki pa je priklju6ena na javni vodovod.
Na koncu je Zupan 6lane ob6inskega sveta seznanil tudi s potekom kot tudi izidom izredne
seje, kijo je sklicala Zupanja obdine Grad glede reSitve problematika podpisa sporazuma za
nadaljevanje izgradnje vodovoda sistema B.
Seja

je bila zakljudena ob 19.30 uri.
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Zupan
Edvard Mi

Zapisala
Simona Jani6
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Zapisnik ie bilzakliu6en s sklepom Stevilka 64
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