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ZAPISNIK

3. seie Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora, ki je bila dne 14. l.2O2O s priietkom ob 18.00
url.

Prisotni: Dr. Slavko Budek, predsednik in dlani, Milan Frdko, Stefan Vouri, Slavko Hauiar in Fredi Kranjec
ter predstavnica obiine RogaSovci- Marija Saje, direktorica

Kti.1
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da so vsi dlani odbora prisotni in da je odbor sklepden tako,
da lahko nadaljujejo z delom ter dal na glasovanje dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za varsWo okolja in urejanje prostora
3. Obravnava predloga proraduna Obdine RogaSovciza leto 2O2Ov delu, kise nanaSa na delovno

podrodje odbora
4. Pregled lokalnih cest in javnih poti v Obdini RogaSovci (priprava prednostnega reda cest za

obnovo).
5. Razno.

Pri dnevnem redu ni bilo razprave, zato je dal na glasovanje dnevni red v predlagani obliki:

SKTEP ST. 5

Potrdi se dnevni red v predlagani vsebini.
Sklep ie bil soglasno sprejet 5 (ZA)

Kti.2
Predsednik odbora je na kratko povzel vsebino zapisnika in odprl razpravo. Na predlagani zapisnik ni

bilo pripomb, zato je dal na glasovanje:

SKLEP 5T. 7

Potrdi se zapisnik 2. seje Odbora za varsilo okolja in urejanie prostora, z dne 19. 11. 2019, v
predlagani vsebini.

Sklep ie bil soglasno sprejet 5 (ZA)

K tt.3
Predsednik odbora je besedo pri obravnavi predloga proraduna Obiine RogaSovci za leto 2020 v delu,

ki se nanaia na delovno podrodje odbora, predal Mariji Saje, ki je na kratko predstavila vse

infrastrukturne projekte.

Ob predstavitvi so razpravljali vsi dlani odbora, izpostavljeni so bili projekti Nadgradnja vodovoda

Sistema B, lzgradnja plodnika Ropoda - Vedeslavci, Obnova LC in JP v obdini Roga5ovci, DajEev mlin,

projekt RUNE, lzgradnja fekalne kanalizacije v romskem naselju Pertoda, izdelava OPPN-jev, izgradnja

Sportno rekreacijskega centra in ostali projekti. G. Frdko je izrazil nezadovoljstvo glede projekta

vodovoda sistema B in projekta RUNE. V zvezi s projektom RUNE je povedal, da ne morejo normalno

marrexlSrevttxl: 5883245
TDzADDV 5161143707

TRR: 01 305-010001 221 7

ZUPAN:
e-mail:

tel.:++386 02 55 E8 813, GSll++041 358 674
obcina. rogasovciosiol. net

tet.:++386 02 55 88 E{0, 55 88 811, 55 88 815

fax.:++386 02 55 88 812
ogCtHsKA UPR^AvA



OBEINA ROGASOVCI
Odbor za varstvo okolja in

urejanje prostora
Roga5ovci 14 b

e262 ROGASOVCI

gledatitelevizije in da je v preteklosti bila sila za zbiranje podpisov k izkazovanju interesa zaizgradnjo
RUNE, sedaj pa je vse tiho. Povedalje 5e, da va5dani Serdice projekta Dajiev mlin, ne jemljejo za svojega
in da ne vidi koristi in da bi se naj ta denar porabil za kaj bolj potrebnega. Meni 5e, da bi pri obnovi LC

in JP bilo potrebno opravljati nadzor in izmeriti koliko tampona se navozi, kaklna je debelina asfaltne
prevleke in ali se dela izvajajo v skladu s projektom.
Med drugim je razprava tekla tudi o projektih, kot so parkiriSda pri mrliSkih veiicah, avtobusna
postajaliSda in drugo.

V razpravi nihde ni predlagal sprememb predloga proraduna zato, da je predsednik odbora dal na
glasovanje:

SKTEP 5T. 8

Odbora za varstvo okolia in ureianje prostora ne predlaga sprememb predloga proraEuna ObEine
Roga5ovci za leto 2020.

Sklep je bil soglasno sprejet 5 (ZA)

KtE.4

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je na podlagi sklepa prejSnje seje odbora o zbiranju
predlogov za obnovo LC in JP v obdini RogaSovci s strani va5kih predsednikov, prejel na mizo izdelan
prioritetni vrsti red, kot so ga predlagali predsedniki va5kih odborov. Glede na domata poimenovanja
cest in za razjasnitev oz. uskladitev z Odlokom o kategorizaciji obiinskih cest v Obdini RogaSovci, se je
odbor razdelilv dve skupiniin predloge uskladilz cit. Odlokom.

Predsednik je na to predlagal, da se gre na teren in se ceste pregleda, tako je predlagal, da se ogled
opravi ob vikendih do 28. L 2O2O ter dal na glasovanje:

SKTEP 5T. 9

Na podlagi pripravlienih popisov lokalnih cest in javnih poti po prioritetnem vrstnem redu se opravi
terenski ogled le teh tako, da se tlani odbora sestanejo v dveh zaporednih vikendih tako, da bi z
delom zakljuEili do 28. L.2O2O.

Sklep je bil soglasno sprejet 5 (ZA)

Seja se je zakljutila ob 19.35 uri.

a-

Zapisala:

Marija Saje
Predsednik
Dr. Slavko Budek
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OBEINA ROGASOVCI
ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Stevilka: 01 1 -2t2o1g-3
Datum: 15. 1.2020

ZAPISNIK

3. redne seje Odbora za negospodarske dejavnosti, ki je bila v sredo, 1S. 1. 2020 v
sejni sobi ob6inske uprave obdine Roga5ovci, s pridetkom ob 1g.00 uri.

Prisotni:
- Joiica FUkaS - predsednica odbora,
- Karel Horvat, Agata Recek, Gabrijela Gider, Samuet Kuzmic - 6lani odbora,- Nata5a Ha5aj - strokovna sodelavka (Obdinska uprava Obdine RogaSovci)

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Obrarmava zapisnika 2. seje Odbora za negospodarske dejavnosti.
4, Obravnava predloga proraduna Obdine RogaSovci zaleto 2020 v delu, ki se nana5a na

podrodje negospodarskih dej avnosti.
5. Razno.

1. TOEKA
Otvoritev seie in ugotovitev sklepdnosti.

Sejo je vodila predsednica odbora JoZica FUkaS. Ugotovila je, da so na seji prisotni
vsi 6lani odbora in tako lahko odbor veljavno sprejema svoje odloditve.

2. TOEKA
Potrditev dnevnega reda.

Na predlagan dnevni red ni bilo razprave.

SKLEP ST. g

Sprejme se predlagani dnevni red.

Na podlagi izida glasovanja (5 - ZA ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

3. TOEKA
Obravnava zapisnika 2. seje Odbora za negospodarske dejavnosti.

ehnom odbora je bil hkrati z vabilom na 3. redno sejo poslan tudi zapisnik 2. redne
seje, ki so ga 6lani odbora obravnavali in sprejeli naslednji
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sKLEP 5r. ro

Sprejme se zapisnik 2. redne seje.

Na podlagi izida gtasovanja l5 -A ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

4. TOEKA
Obravnava predloga proraEuna Ob6ine Roga5ovci za leto 2020 v delu, ki se nana$a na
podro6je negospodarskih dejavnosti.

Po uvodni predstavitvi je sledila dalj5a razptava in med drugim 6!ani odbora
ugotavljajo, da se velik del sredstev namenja za izvajanje dejavnosti, ki jih je ob6ina
po zakonu dolZna financirati.

Sprejet je bil

SKLEP ST. TT

Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga obdinskemu svetu v sprejem
predlog proraiuna Obdine Roga5ovci za leto 2020 v predlaganivsebini.

Na podlagi izida glasovanja (5 - zA ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

5. TOEKA
Razno

Pod to todko ni bilo razprave.

Seja odbora je bila zakljudena ob 19.30 uri

Zapisala
Nata5a Ha5aj

Predsednica odbora
Jolica FUka5
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Stevilka : 077-6/2079-4

ZAPISN!K

4. seje Odbora za javne finance, ki je bila dne 20. 1,. 2O2O v sejni sobi ObEinske uprave obEine

Roga5ovci, SvetiJurij 13, s priEetkom ob 18.fl) uri

Prisotni:

Julijana Meckar - predsednica odbora,

Rihard Peurada, Karmen Madjar, Sonja Rogad - dlani odbora,

Edvard Mihalid - Zupan obdine,

Dragica Tomovi6 - radunovodja.

Opravi6eno odsotni: Joief Menciga r

DNEVNI RED:

Otvoritev seje in ugotovitev skleptnosti.
Obravnava in potrditev dnevnega reda.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje.

Obravnava predloga proratuna Obiine RogaSovci za leto 2020.

Razno.

Ti. 1- Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Uvodoma je prisotne pozdravila predsednica odbora Julijana Meckar in ugotovila, da je odbor

sklepien (prisotni 4 dlani odbora).

Td. 2 - Obravnova in potrditev dnevnega reda

V nadaljevanju je predstavila dnevni red. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil potrjen

s sklepom

sKrEP 5r. ro

Sprejme se dnevni red 4. seie odbora l4Al.

Td. 3 - Pregled in potrditev zopisnika 3. seie

elanom odbora je bil hkrati z vabilom na 4. sejo poslan tudi zapisnik 3. seje. Na zapisano ni bilo

pripomb, zato so dlaniodbora sprejeli

sKrEP 5r. rr

1

Sprejme se zapisnik 3. seje (4 ZA)



Td. 4 - Obravnava predloga proraiuno Obiine Rogaiovci za leto 2020.

Predsednica odbora je v uvodu te todke predala besedo iupanu, v nadaljevanju pa tudi Dragici

Tomovii.

Zupan se je najprej dotaknil prihodkov proraiuna oz. izpostavil naielni problem prihodkov, to je, da so

obtine, kot je na5a, odvisne predvsem od povprednine, ki Ze kar nekaj let stagnira. Teiava je torej v

tem, da gre vedino teh sredstev za popladilo zakonskih obveznosti, medtem ko za investicije ne ostane

veliko, razen de ni kak5nih drugih zunanjih prihodkov oz. transferjev.

V predlogu proraiuna je kar nekaj takinih projektov, za katere bo obdina prejela sredstva. Prvi je

Nadgradnja vodovoda sistema B, vendar je, na podlagi zahteve Agencije RS za okolje, potrebno izvesti

5e presojo vplivov na okolje, kar bo spet nekoliko premaknilo zatetek investicije. Drugi projekt je

izgradnja plodnikov ob regionalni cesti v vaseh Ropoda, Pertoda in Vedeslavci. Razpis oz. rok za oddajo

ponudb za izbiro izvajalca je ie zakljuden, vendar pa izvajalec 5e ni izbran. Razen tega se namerava v

leto5njem letu obnoviti 5e nekaj lokalnih cest in javnih poti v vrednosti 180.000,00 EUR. Vse drugo pa

je ved ali manj drobiZ. Pojasnil je 5e, da je problem v evropski finandni perspektivi in sicer Evropa >deli

denar< v sedemletnem obdobju. Prvo programsko obdobje 2OO7 - 2074 je bilo idealno, vedino

investicij v obiini se je naredilo v tem obdobju. Naslednja finandna perspektiva 2074 - 2020 se izteka.

Ob tem je dodal, da se je obiina kar Stiri leta prepirala z driavo, da je uspela z uvrstitvijo projekta

vlaganje v vodni sektor - izgradnja vodovoda. Naslednja finandna perspektiva 2020 - 2027 je

podobna kot je sedanja.

Navedla je 5e viSino predloga proraduna in dodala, da predlog proraduna temelji na povprednini v

viSini 589,11 EUR, kije dolodena z Zakonom o izvrSevanju proradunov Republike Slovenije za leti 2020

in202L. V nadaljevanju je navedla pridakovane prihodke in vedje projekte, katere obdina namerava

realizirati v letu 2020. Omenila je 5e predvideno brezobrestno zadoliitev za sofinanciranje investicij v

lokalno javno infrastrukturo (za izgradnjo plodnikov skozi naselja Ropoda, Pertota in Veeeslavci),

katero odobri Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predsedujoda je v nadaljevanju odprla razpravo.

Karmen Madjar je zanimalo ali obstajajo kakini terminski plani, kdaj bi naj bili projekti kot so Kmedka

hi5a v Serdici in Dajdev mlin. Zanimalo jo je tudi kdo bo upravitelj tega in kaj lahko obdina pridakuje od

tega oz. kako se bodo obrestovala ta vlaganja.

Zupan je povedal, da je mlin konian, manjka le napis in pa sam mlin na kamen. Kmefka hi5a je v

izgradnji, drna kuhinja in ped sta postavljeni, manjka 5e strop, tla in streha. Pri pokrivanju strehe s

slamo bo pri5lo do zamika, ker je izvajalec prezaseden. Dodal je 5e, da bo v >Kmedki hisi( muzej,

razstava fosilov Panonskega morja, predvsem pa bo spomin na iivljenje v preteklosti. O upravljavcu pa

se bo 5e odlodalo.

2

Dragica Tomovii je v nadaljevanju povedala, da je bil predlog proraduna Obdine Roga5ovci za leto

2020 obdinskemu svetu predstavljen ie na decembrski seji. Takrat je Obfinski svet Obdine RogaSovci

sprejel sklep o javni razpravi o predlogu proraduna Obdine RogaSovci za leto 2020. Predlog proraiuna

je bil objavljen tudi na spletnistrani obdine.



Julijana Meckar je izpostavila vpraianje druZbe Pomgrad d.d, v zvezi z izkori5danjem rudarske

pravice in posledidno degradacije prostora. Vpra5ala je ali bi lahko obfina iztriila 5e kakina sredstva.

Zupan je razloiil, da obdina dobi 50 % prihodkov koncesijske dajatve za rudarsko pravico in pa

donatorska sredstva v dogovorjeni viSini.

V nadaljevanju se je Julijana Meckar dotaknila 5e upadanja Stevila prebivalcev obdine in dodala, da je

to najbri tudi posledica odseljevanja prebivalcev v Avstrijo.

Zupan je ob tem podal podatek, da je bilo v lanskem letu v obdini 40 oseb umrlih, 20 rojenih in 28

odseljenih oz. odjavljenih.

Julijano Meckar je zanimalo 5e sofinanciranje programov javnih del.

Dragica Tomovid je pojasnila, da obdina namerava v letoSnjem letu zaposliti dve brezposelni osebi,

razen tega pa je izkazala interes in bo sofinancirala vkljufitev brezposelnih oseb pri drugih izvajalcih

(Osnovna Sola Sveti Jurij, Pokrajinska in Studijska knjiinica Murska Sobota, Pokrajinski muzej Murska

Sobota in CSD Pomurje). Omenila je 5e, da se odstotek sofinanciranja s straniZavoda za zaposlovanje

RS v letoSnjem letu zniiuje iz 90 % na 80 % in da je obdina dolZna v celoti kriti regres za letni dopust.

Po kondani razpravije bil sprejet

sKrEP 5r. rz

Odbor za javne finance se je seznanil s predlogom proraEuna ObEine RogaSovci za leto 2020, kije bil

v javni razpravi in predlaga obEinskemu svetu, da ta predlog proraiuna sprejme v predlagani

vsebini.

Pred glasovanjem so bili prisotni Stirje Elani odbora za javne finance. Sklep je bil soglasno sprejet (4

zA).

TE. 5 - Rozno

Karmen Madjar je zanimalo kako napreduje projekt RUNE. Rihard Peurada je podalinformacijo, da bo

centrala v Puconcih, ki se navezuje na naSo obiino, narejena prednostno in da se bo spomladi pridelo

z izvajanjem del.

Seja je bila zakljudena ob 19.00 uri.

Zapisala

Dragica Tomovii

Predsednica odbora

Julijana Meckar
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