
Stevilka: 032-31201 8-9
Datum: 2.3.2020

ZAPISNIK

8. seje Obdinskega sveta ob6ine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek, 6.2.2020 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane ob6ine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihali6
- 6lani obdinskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar, Anton Bu6ek,
Agata Recek, Milan Fr6ko, Andrel Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko HauZar,
Karel Horvat, Slavko Bu6ek in Stanko Baranja, Karmen Madjar, Simon Kranjec

- ostali prisotni - vabljeni: Marija Saje, direktorica ob6inske uprave, Dragica Tomovi6,
radunovodja, Natasa Ha5aj strok. sodel. in Simona Jani6 strok. sodel.

Ostali prisotni: Alen Domini6, direktor zavoda Domania, predstavnica medijev

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Obdinskega sveta Obdine

Roga5ovci.
4. Proradun Obdine RogaSovci za leto 2020.
5. Doloditev cene pomodi druiini na domu.
6. Pobude in vpra5anja.
7. Razno.

Ti. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklep6nosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepeen (prisotnih 15 dlanov
ob6inskega sveta).

T6. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal, da se zamenjata to6ki 4 in 5, tako da se najprej pristopi k obravnavi 5
todke - Doloditev cene pomo6i druZini na domu.

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

SKLEP 5t.65

Potrdi se dnevni red 8. seje obEinskega sveta v predlagani vsebini s
predlagano spremembo.

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

I



76. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 7. se,1'e Obiinskega syefa Obdine
Roga5ovci

Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP 5t.66

Potrdi se zapisnik 7. seje Obiinskega sveta ob6ine Roga5ovci, v zapisani
obliki.

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

76. 4 - Dolo6itev cene pomodi druZini na domu

Direktor zavoda Domania Alen Domini6 je povedal, da je ekonomska cena storitve Pomod
druZini na domu od izvajanja koncesijske pogodbe, torej od 1. 1 . 2013 in do 31 . 1. 2019
zna5ala 14,88 EUR na efektivno uro. S 1 . 2. 2019 pa se je zalela uporabljati nova cena, tako
da ekonomska cena storitve Pomodi druZini na domu znaSa 15,62 EUR na efektivno uro na
delavnik in 20,31 EUR na efektivno uro v nedeljo, na dan drZavnega praznika in dela
prostega dne. Predlog za zvi5anje cene teh storitev za leto 2020 pa je predvsem zaradi
spremembe Zakona o minimalni pladi, ki doloda vi5jo minimalno plado. Ker je plada bistveni
element izraduna cene, je bil pripravljen nov predlog uskladitve cene socialno varstvene
storitve pomodi na domu, saj so se spremenile izhodi5dne plade pri izra6unu. Predlog cene
za to storitev, ki bi zadela veljati s 1.1.2020 so 6lani OS preleliz gradivom za sejo.
Sledila je razprava iz klopi.

Ker ni bilo nobenih pripomb na predlagano ceno, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.67
o doloditvi cene storitve pomodi druiini na domu

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sogla5a, da bo ekonomska cena
storitve Pomodi druiini na domu zna5ala 17,36 EUR na efektivno uro na
delavnik. V ekonomsko ceno so vkljudeni stro5ki storitve pomodi na domu do
uporabnika storitve (stro5ki neposredne socialne oskrbe) v vi5ini 15,55 EUR na
efektivno uro in stro5ki strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v vi5ini 1,81 EUR na
efektivno uro.

Kot osnova za plaiilo cene storitve do upravidencev storitve Pomo6
druiini na domu se dolo6i cena v viSini 7,77 EUR za efektivno uro na delavnik.
Razliko do polne cene storitve 17,36 EUR prizna Obdina Roga5ovci kot
subvencijo v vi5ini 7,78 EUR za neposredno izvajanie storitve na domu
uporabnikov in subvencijo v viSini 1,81 EUR za stroSke strokovne priprave v
zveza s sklenitvijo dogovora in stroSke vodenja in koordiniranja neposrednega
izvajanja storitve in jo bo pokrivala iz sredstev obdinskega proraduna na
podro6ju socialnega varstva.
Obcinski svet Ob6ine Roga5ovci hkrati soglaSa, da bo ekonomska cena
storitve Pomodi druiini na domu zna5ala 20,31 EUR na efektivno uro v nedelio,
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na dan driavnega praznika in dela prostega dne. V ekonomsko ceno so
vkljudeni stro5ki storitve pomo6i na domu do uporabnika storitve (stroSki
neposredne socialne oskrbe)
v vi5ini 18,91 EUR na efektivno uro in stro5ki strokovne priprave v zvezi s
sklenitvijo dogovora, vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve
v viSini 1,40 EUR na efektivno uro.

Kot osnova za pladilo cene storitve do upravidencev storitve Pomod
druiini na domu se dolodi cena v viSini 9,45 EUR za efektivno uro v nedeljo, na
dan driavnega praznika in dela prostega dne. Razliko do polne cene storitve
20,31 EUR prizna Obdina Roga5ovci kot subvencijo v viSini 9,46 EUR za
neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov in subvencijo v viSini 1,40
EUR za stroSke strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroSke
vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in jo bo pokrivala iz
sredstev obdinskega prora6una na podrodiu socialnega varstva.

Domanii, Zavodu za dnevno varstvo starej5ih in pomod na domu,
Puconci, Puconci 79, 9201 Puconci, se bodo sredstva za izvaianie storitve
pomodi druiini na domu nakazovala mese6no, na podlagi sklenjene pogodbe.

Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
slovenskih obdin, uporablja pa se od 1. januaria 2020.

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

Ti.5- Proradun Ob6ine Roga5ovci za leto 2020

Zupan se je najprej dotaknil prihodkov prora6una oz. izpostavil nadelni problem prihodkov, to
je, da so obdine, kot je naSa, odvisne predvsem od povprednine, ki Ze kar nekaj let stagnira.

TeZavaje torej v tem, da gre vedino teh sredstev za popladilo zakonskih obveznosti, medtem

ko za investicije ne ostane veliko, tazen 6e ni kak5nih drugih zunanjih prihodkov oz.

transferjev. V predlogu prora6una je kar nekaj tak5nih projektov, zakalere 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

zadetek investicije. Drugi projekt je izgradnja plo6nikov ob regionalni cesti v vaseh Ropoda,

Pertoda in Vedeslavci. Razpis oz. rok za oddajo ponudb za izbiro izvajalca je 2e zakljuden,
vendar pa izvajalec 5e ni izbran. Razen tega se namerava v letoSnjem 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 2007 - 2014 je bilo idealno, vedino
investicij v obdini se je naredilo v tem obdobju. Naslednja finandna perspektiva 2014 - 2020
se izteka. Ob tem je dodal, da se je ob6ina kar Stiri leta prepirala z drlavo, da je uspela z
uvrstitvijo projekta vlaganje v vodni sektor - izgradnja vodovoda. Naslednja finandna
perspektiva 2020 - 2027 je podobna kot je sedanja.

Dragica Tomovi6 je v nadaljevanju povedala, da je bil predlog proraduna Obdine Roga5ovci
za leto 2020 obdinskemu svetu predstavljen 2e na decembrski seji. Takrat je Obdinski svet
Obdine Roga5ovci sprejel sklep o javni razpravi o predlogu proraduna Ob6ine Roga5ovci za
lelo 2020. Predlog proraduna je bil objavljen tudi na spletni strani obdine.
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Navedla je 5e vi5ino predloga prora6una in dodala, da predlog proraduna temelji na
povprecnini v vi5ini 589,11 EUR, ki je dolodena z Zakonom o izvrSevanju prora6unov
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. V nadaljevanju je navedla pridakovane prihodke in
vedje projekte, katere obdina namerava realizirati v letu 2020. Omenila je 5e predvideno
brezobrestno zadollitev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo (za
izgradnjo plodnikov skozi naselja Ropoda, Pertoda in Veceslavci), katero odobri Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predlog proraduna so obravnavalitudi na sejah delovnih teles, predsednice in predsednik so
podali povzetke razprav in zakljudkov sej (podrobna vsebina je razvidna iz zapisnikov, ki so
priloga gradiva za sejo). Pripomb na predlog proraduna niso imeli,saj so bili vsi mnenja, da je
v obdinitrenutno prioriteta oskrba s pitno vodo vseh gospodinjstev.

RAZPRAVA

Milan Fr6ko je povedal, da je bil pozvan na obdinsko upravo z razlogom, da pridobi soglasja
od lastnikov parcel za obnovo ceste na Serdi5ki breg. Cesta je zelo unidena in neurejena, je
pa zelo uporabna, saj sluZi kolesarjem, pohodnikom in turistom. V nadaljevanju je povedal,
da je pridobivanje teh soglasij nepotrebno in zamudno, saj so lastniki teh parcel soglasja 2e
enkrat podali.
Zanimalo pa ga je tudi, zakq je projekt RUNE propadel?

ilupanje odgovoril, da cesta ni bila odmerjena in je zato potrebno pridobiti soglasja lastnikov
ter predlaga, da naj Milan Frdko pridobi ustrezna soglasja od lastnikov.

Andrej Kisllak je v uvodu povedal, da bodo predstavniki stranke SDS proradun podprli. Je
pa mnenja, da je znesek za podjetni5tvo prenizek.
V nadaljevanju ga je zanimalo:

- Zak{ so se zneski pod postavko plade zaposlenih na ob6inski upravi tako zelo
poviSali?

Dragica Tomovid je povedala, da so na zvi5anje plad vplivali predvsem naslednji ukrepi:
napredovanja javnih usluZbencev v skladu s Pravilnikom o napredovanju javnih usluZbencev
v pla6ne razrede, - s 1. januarjem 2019 prvi pladni razred povi5anja za vsa delovna mesta, -
s 1. novembrom 2019 drugi plaEni razred povi5anja za delovna mesta, ki so v letu 2017 pred
odpravo anomalij bila uvr5dena nad 26. pla6nim razredom do vkljudno tarifnega razreda
Vll/1, - vi5ja minimalna plada s 1.1.2020 v viSini 940,58 EUR(prej 886,63 EUR), - viSji regres
za letni dopust, vezan na minimalno pla6o, v viSini 940,58 EUR.

- Glede na to, da je znesekza izgradnjo plodnikov v Metliki je zelo visok, ga zanima, ali
je to kondna cena in zakajje ta znesek tako visok?

Zupanje povedal, da je bil uporabljen dvoplastni asfalt in vgrajeni kvalitetnej5i robniki.

- Znesek za izgradnjo SnC v RogaSovcih je prav tako visok oz. nerealen, Skoda, da ni

mo2nosti sofinanciranja iz kak5nega razpisa.
- Ali je 2e znano, kdo bo upravljavec Dajdevega mlina?

Zupan je odgovoril, da upravljavec 5e ni dolo6en ter predlagal, da naj o tem razpravljajo na
sejah delovnih teles ter podajo predloge.

izgradnja oz. preureditev mansarde v osnovni Soli za koliko oddelkov je predvideno?
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Zupan je povedal, da je projekt 5e v fazi ideje, planira pa se preureditev celotnega
ju2nega dela. Ravnatelj 5e ni predlo2il konkretnih podatkov.

Slavko Bu6ek:
- Predlaga, da se naj v proradunu nameni ved sredstev za obnovo lokalnih cest in

javnih potiv obdini.
- Zakl se pri postavi reZijski obrat znesek zvi5uje za 62.000 EUR?

Dragica je povedala , da zaradi izgradnje vodovoda sistema B.

- Tudi on je mnenja, da je znesek za izgradnio SnC previsok. Ta projekt bi lahko bil

zgrajen z manjSimi stro5ki, ostala sredstva pa bi se lahko namenila za financiranje
pomembnejSih projektov.

- Prav tako je mnenja, da je znesek za izgradryo kme6ke hi5e previsok (izgradnja

postopoma po letih, ne pa vse naenkrat).

Stanko Baranja zanima ga:
- Kdaj se bo pridelo z izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Perto6a?

Zupan je povedal, da imamo v proradunu zagotovljena sredstva za lo, prav tako

imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar pa ne moremo zaeefi izgradnjo, saj

pridakujemo vedino sredstev s strani drZave (90% sofinanciranje).
Marija Saje pa je dodala, da je obdinska uprava poslala vlogo na pristojno ministrstvo

za sofinanciranje tega investicije.
- Ali je moZno izgradnjo javne razsvetljave izvesti istodasno v romskem naselju

Serdica in Sotina?
Zupanje povedal, da se bo k izgradnji razsvetljave pristopilo v letu 2021.

- Kdaj bo zgrajeno igri5de v romskem naselju v Serdici?
Zupanje odgovoril, da bo igri5de zgrajeno v leto5njem letu.

Julijana Meckar:
- Je bila mnenja, da je potrebno projekt izgradnje kmedke hiSe v Serdici izvesti do

konca in ga ne sedaj prekinjati.
- Ali 5e obstaja interes za obnovo oz. preureditev zgradbe (stari prostori obdinske

uprave in policije) v stanovanja in premisliti ali se bo pristopilo k razpisu za

energetsko sanacijo stavb (zamenjava oken, strehe)?

Podiupan Rihard Peuraia je bil zadolZen, da se pozanima glede moinosti energetske
sanacije tega objekta s Stanovanjskim skladom RS. S strani SS je obdina prejela odgovor,
da SS lahko financira projekte v primeru novogradnje ali rekonstrukcije. V primeru, da bi 5lo
za energetsko sanacijo ali prenovo, sklad ne more sodelovati.
Po kondani razpravije bilo ugotovljeno, da pripomb oz. amandmajev na predlo proraduna ni
bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.68

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejeme Proradun Ob6ine Roga5ovci in
Odlok o proradunu Obdine RogaSovci za leto 2020.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov obdinskega sveta, od tega je f 5 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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T6. 8 - Pobude in vpraianja

lupan
povedalje, da je pristojno ministrstvo pozvalo obdine, da se opredelijo glede 6i56enja
melioracijskih jarkov v dveh primerih in sicer, naj to opravlja koncesionar ali obdine
same. Zupan predlaga, da najto delajo obdine same;
obdina je od RTV Slovenija dobila ponudbo za sodelovanje v oddaji Dobro jutro in jo
tudi sprejela. Snemanje za oddajo v Zivo bo potekalo 13. 3. 2Q2O na trgu Sv. Jurija.
Predstavljena bi naj bila kulinariCna ponudba, ponudniki, turizem, zgodovina ter
ostale znamenitosti ob6ine.
Podjetje, ki izvaja geodetske odmere, je s strani drZave dobilo zadolZitev, da opravi
zakolidene od Nuskove do Sotine, kjer se bodo gradili plo6niki. Zakolidenje je Ze v
teku, vendar pa imajo nekateri lastniki dolo6ene zadrlke, kar pa predstavlja teZavoza
zadetek postopka izgradnje te investicije.
Problematiko unidevanja cest (v kamnolom, v Fik5incih) obdina ne more reSiti, saj gre
tu za drZavno cesto in je za sanacijo odgovorna drlava.

Per5a Anton je vpra5al, ali lahko obdina v skladu s kak5nim obdinskim odlokom sankcionira
tiste, ki onesnaZujejo okolje, saj je iz dneva v dan narava bolj onesnalena z odpadki.

Horvat Karelje predlagal, da naj se na dnevni red seje uvrsti porodilo o varnosti v obdini.

T6.9 - Razno

Rihard Peura6a je podal kratek povzetek s sestanka glede projekta Rune, ki je bil 18. 2.
2020 v Salovcih. Na sestanku je bilo povedano, da se na na5em podro6ju zakljuduje
projektiranje, projekt. dokumentacija je pripravljena, obdine jo bodo v mesecu maju oz. juniju
prejele v presojo, za podajo kondnega mnenja. Sredstva za projekt so zagotovljena. Pridetek
gradnje bi naj bil v jeseni leto5njega leta. Zaradi velike verjetnosti sodasne gradnje z
vodovodom sistema B, se bo iskalo moZnosti skupne izvedbe na dolodenih odsekih. Projekt
Rune bo pokril tudi bele lise, v kolikor bo izbran na razpisu, ki bo zaklju6en konec maja. V
kolikor ne bodo izbrani ali bo razpis razveljavljen, bodo v bli2ini lastnih tras sku5ali zagotoviti
vode tudi na podrodja belih lis.

Seja je bila zakljudena ob 20. uri.

Zapisala
Simona Janid

SK\

Zapisnik ie bil zakliuden s sklepom Stevilka 68 .

\J
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