Stevilka: 032-3t2018-12
Datum: 17. 12.2020

ZAPISNIK
1 1 . seje Ob6inskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek:, 10. 12. 2O2O ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:

-

-

Zupan obdine Edvard Mihalid

6lani obdinskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peura6a, Julijana Meckar (prek video
povezave), Anton Budek, Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS (prek
video povezave), Anton Per5a, Slavko Haular, Karel Horvat, Stanko Baranja in Simon
Kranjec, Karmen Madjar, dr. Slavko Budek (prek video povezave)

-

ostali prisotni

-

vabljeni: Marija Saje, direktorica obiinsker uprave, Dragica Tomovi6,

ra6unovodja, Andreja Stesl, vi5ja svet. in Simona Jani6 strok. sodel.

Ostali prisotni: Bo5tjan Zver
medijev - Vestnik

-

JP Vodovod sistema B d.o.o., Damjana Neme5

- predstavnica

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seie in ugotovitev sklep6nosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Ob6inskega sveta Ob6ine RogaSovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 3. Dopisne seie Obdinskega sveta Obiine
Roga5ovci.
5. Poroiilo o izvrSevanju proraiuna Ob6ine RogaSovciv l. polletiu 2020.
6. Odlok o prora6unu Obiine Roga5ovci za leto 2021-splo5na razprava. Sklep
o splo5nijavni razpravi o predlogu proraiuna za leto 2021.
7. Odlok o proradunu Obdine Roga5ovci za leto 2022-sploSna razprava. Sklep
o sploSnijavni razpravi o predlogu proraduna za leto 2022.
8. Odlok o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno
vodo v Ob6ini Roga5ovci - 1. obravnava
9. Elaborat o oblikovanju cene storitev javne sluibe oskrba s pitno vodo v
ob6ini RogaSovci.
10. Pobude in vpraianja.
11. Razno.

Ti.

1

- Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obiinski svet sklepden (prisotnih 15 dlanov
obdinskega sveta, od tega 3 prek video povezave).

Ti.

2

- Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal, da se zaradi prisotnih, vabljenih gostov
obravnavajo prednostno.
elani OS niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje

I

-

razpravljavcev

te

to6ke

SKLEP

5t.87

Potrdi se dnevni red 11. seje obdinskega sveta
predlagano spremembo.

v

predlagani vsebini s

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov ob6inskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo A(3 prek video povezave).
Sklep JE BIL spreiet.
76. 8 - Odlok o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s
pitno vodo v OR- 7. obravnava
Predstavnik podjetja JP Vodovod sistema B Bo5tjan Zver je povedal, da ima obdina
sprejet Odlok o oskrbi s pitno vodo, vendar pa je bilo potrebno v skladu z zakonskimi
spremembami in dolo6ili pripraviti nov odlok. Zato je bil pripravljen Odlok o nadinu
opravljanja GJS oskrbe s pitno vodo v OR in predloZen ob6inskemu svetu v prvo
obravnavo na dana5nji seji. Bo5tjan Zver je v nadaljevanju izpostavil vsebino
nekaterih 6lenov odloka. Predlagalje, da se spremeni besedilo v prvi to6ki 7. 6lena v
drugi alinei, tako da pravilno glasi:<<reZijskega obrata obdine na obmodju katastrskih
obdin (K.O.X.
Ker ni bilo pripomb s strani obdinskega sveta na pripravljen odlok, je Zupan dal na
glasovanje

SKLEP

51.88

Obdinski svet Obiine Roga5ovci sprejme Odlok o nadinu opravlianja lokalne
gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obdini Roga5ovci v 1.
obravnavi v predlagani vsebini in s predlagano spremembo prve toEke 7. dlena
v drugi alinei, tako da pravilno glasi: <reiijskega obrata obdine na obmodju
katastrskih obdin (K.O.X(
Pred glasovaniem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo A(3 prek video povezave).
Sklep JE BIL spreiet.

Ti.
OR

9

-

Elaborat o oblikovanju cene storttev javne slulbe oskrba

s pitno vodo v

Predstavnik podjetja JP Vodovod sistema B Bo5tjan Zver je predstavil pripravljen
elaborat. Povedal je, da je obdinski svet potrdil elaborat leta 2013. V tem 6asu je pri
izvajanju javne sluZbe oskrbe s pitno vodo pri5lo do nekaterih sprememb in
odstopanj predvsem pri koli6inah opravljenih storitev v dolodenem obradunskem
obdobju, stro5kih izvajarya storitev, odmikov cen pri poslovanju izv{alca JS idr.
(razvidno iz vsebine elaborata). Pripravljen je bil tudi sklep z novimi cenami storitve
oskrbe s pitno vodo.
Milana Frdka je zanimalo, zakaj prihaja med ob6inami do razlik v ceni omreZnine, saj
bi bilo korektno, da je cena omreZnine za vse ob6ine enaka. Bo5tjan Zver je
odgovoril, da je to pad zakonsko dolo6eno.

2

Pripomb in razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

5t.89

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme sklep o sprejemu Elaborata o
oblikovanju cene storitev iavne sluibe oskrba s pitno vodo v Ob6ini Roga5ovci
v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA (3 prek video povezave).
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 3

-

Pregled

in

potrditev zapisnika 10. se1'e Obiinskega sveta Obiine

RogaSovci
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP

5t.90

Potrdi se zapisnik 10. seje ObEinskega sveta obdine RogaSovci, v zapisani
obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 15 ilanov
glasovalo A(3 prek video povezave).
Sklep JE BIL sprejet.

Te. 4

-

Pregled

in potrditev zapisnika 3. dopisne seje Obiinskega svefa

OR

Karmen Madjar je povedala, da pri zapisniku ni priloZene razptave in opredelitve
ob6inskih svetnikov in svetnic ter predlagala, da se to naknadno posreduje dlanom
OS. Drugih pripomb ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

5t.91

Potrdi se zapisnik 3. dopisne seie Obdinskega sveta obdine Roga5ovci s
predlagano pripomb in v zapisani obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA (3 prek video povezave).
Sklep JE BIL spreiet.
76. 5

-

Porodilo o izvr3evanju prora6una OR v 1. polletiu 2020

Dragica Tomovi6 je podala obrazlo2itve k polletnemu porodilu in povedala, da je poslovanje
obdine v prvem polletju potekalo nemoteno, likvidnostnih teZav ni bilo. Na dan 30.6.2020
iz
ob6ina ni imela zapadlih neporavnanih obveznosti, razen do JP Vodovod sistema
(obveznost
sofinancerk
vseh
obdin
naslova obveznosti za nadgradnjo vodovoda sistema B
tega projekta).

B

J

V razpravi iz klopi (Andrel Kisilak, Milan Frdko, HauZar Slavko) je bila izpostavljena 5e vedno
nerealizirana investicija izgradnja vodovoda. Zupan je povedal, da je naSa obdina skupaj z
ostalimi obdinami in JP vodovod sistema B oddala vso zahtevano dokumentacijo, izvesti se
mora postopek izbire izvajalca, ministrstvo pa mora odobriti vlogo za finandna sredstva. Do
realizacije bo pri5lo v letu 2021.
Obdinski svet se je seznanil s Poro6itom o izvrSevanju prora6una Ob6ine Roga5ovci v
1. polletiu 2020.

T6. 6

-

Odlok o proradunu Obfiine Roga5ovci za leto 2021-splo5na razprava.
o predlogu proraiuna za leto 2021

Srdep o splo5ni javni razpravi

V uvodu je Zupan povedal, da je bil tokrat prvid pripravljen proradun

obdine za dve leti. V
predlogu proraduna za obe letije predvidenih Sest pomembnih investicij:
1. najpomembnejSa investicija je nadgradnja javnega vodovoda sistema B (ni 5e jasno,
kolik5no bo sofinanciranje obdine),
2. izgradnja Sportno rekreacijskega centra Roga5ovci (prva faza 2021, druga faza pa v l.
2022 in 2023),
3. skakalni center na Pertodi (vrednost investicije cca 390 tiso6 evrov, od tega bo del
sredstev prispevala S m u 6a rska zv eza S loven ije),
4. gradnja plodnikov in kolesarske steze (dokoneanje povezave med Perto6o in Ropodo
ter Pertodo in Ve6eslavci)
5. izgradnja sladilnic in tribun NK Serdica (1/3 bo prispevala ob6ina, v kolikor bo svoj
deleZ prispevala MNZ Murska Sobota)
6. obnova dotrajanih lokalnih cest in javnih poti v obdini.

V nadaljevanju je Dragica Tomovi6 izpostavila 5e nekatere investicije, ki v letu 2020 niso bile
izvedene oz. se bodo v letu 2021 nadaljevale, in sicer:
- nadrtovana je bila izgradnja fekalne kanalizacije v romskem naselju Pertoda. Ker
obdina ni uspela pridobiti nepovratnih sredstev, se projekt prena5a v leto 2021.
Odpadne vode se bodo po izvedbi del vodile na obstojedo distilno napravo Perto6a. V
nadrtu je izvedba skupno cca 1.115 m gravitacijskega omreZja in cca 310 m tladnih
vodov ter dve predrpali5di. lzvedlo se bo pribliZno 45 hi5nih prikljudkov. Vrednost
investicije je ocenjena na372.200,00 EUR,
- ureditev mostu 6ez potok Lukaj v Ropodi. Ocenjena vrednost del zna5a 74.300,00
EUR. Odstranila se bo obstojeda (lesena) podvozna ploSda in naredila nova nosilna
AB plo56a vkljudno z robnimi venci in ograjo.
- ureditev parkiri5da v Fik5incih je v letu 2021 namenjenih 56.000,00 EUR, vkljudno s
stro5ki gradbenega nadzora. Predvidena dela obsegajo izkop, navoz, polaganje
robnikov, izdelava meteorne kanalizacije, ureditev opornega zidu in izdelava
eventualne razsvetljave.
- izdelava toplotne izolacije fasade na zdravstveni postaji v Roga5ovcih. Dela so
ocenjena na 20.000,00 EUR, 50 o/o vrednosti pa bo sofinanciral Zdravstveni dom

-

Murska Sobota,
nakup in prodaja nepremidnin. Predvideva se nakup zemlji5d, stanovanja v stavbi Sv.
Jurij 15a in nakup nepremidnin v Roga5ovcih za lastne potrebe ob6ine, prodajajo pa
se zemlji56a in poslovni objekt v Roga5ovcih 6a (podrobneje opredeljeno v predlogu
letnega nadrta pridobivanja in razpolaganja nepremidnega premoZenjem obdine
RogaSovci).
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Letni nadrt pridobivanja

in razpolaganja z

nepremicnim premo2enjem obdine

je

v

nadaljevanju obrazloZila Andreja Stesl.

RAZPRAVA

Andrej Kisilak

-

-

-

-

Priprava in sprejem dvoletnega proraduna je brezpredmetna, sl iz leta v leto prihaja
do nenehnih sprememb in bo zato potrebno radunati na ve6 dopolnitev in sprememb,
kot v predhodnih proradunskih obdobjih.
Glede sprejetih ukrepov s strani drZave, ki so v korist tudi obdinam, gre pohvala
trenutnivladi.
Pri projektu nadgradnje vodovoda sistema B vlada nima kaj ved dodati, sredstva so
na razpolago. Obdine in vodovod sistema B morajo svoje obveznosti izpeljati do
konca, da bomo ta finandna sredstva tudi dobili in kondno prideli zizgradnjo.
Podpira izgradnjo skakalnega centra na Pertodi, seveda s podporo sofinanciranja
Sm udarske zv eze Slovenije.
Kaj vse bo zajeto v OPPN-ju?
Odgovor Andrge Stesl: v OPPN-ju bodo vkljudene spremembe romska naselja
Sotina in Pertoda (legalizacija drno gradenj).
Glede podrobnosti izgradnje Sportno rekreacijskega centra v Roga5ovcih 6lani
obdinskega sveta niso bili seznanjeni, zalo predlaga, da se ta informacija poda.
Pohvalno, da je obdina prejela sredstva iz naslova regijskega projekta.
Odgovor Zupana: na starem oz. obstojedem igri5du bodo zgrajene tekalne steze ter
steze za atletiko, na novem prostoru pa igri5da za koSarko, tenis, rokomet, odbojko.
Predlog odkupa nepremidnine v Roga5ovcih za potrebe re2ijskega obrata se mu ne
zdi primeren, de pa 2e, pa ima obdina sigurno primernej5e lokacije zato.
Odgovor Zupana: ker ima RO 2e dosti strojev in transportnih sredstev, je potrebno
ved parkirnega prostora. Zraven zgradbe, kjer se trenutno nahaja RO, je privatna hiSa
in prihaja do nesoglasij pri dovozu ter pri parkiranju, zato je nastal predlog, da se del
obstojedega objekta proda (kupec je znan) ter se celotni RO preseli na lokacijo, ki je
predvidena za odkup.
Kak5en je namen odkupa stanovanja v zgradbi na naslovu Sv. Jurij 15A?
Odgovor Zupana Objekt je potreben celovite prenove in ker lastnik stanovanja ni
pripravljen investirati v obnovo, ob6ina pa Zeli pridobiti finan6na sredstva iz naslova
razpisa Eko sklada, kjer je pogoj za dodelitev sredstev, da je obdina v celoti lastnik
objekta, mora obdina iti v odkup. V objektu bi se uredilo nekaj stanovanj, ki bi bila v
upravljanju stanovanjskega sklada. Dokondne odloditve glede prodaje oz. lastniStva
pa 5e nimamo, potreben je idejni projekt.

Karmen Madjar

- Zakl je pri5lo do povi5anja

zneska

za

opravljanje Solskih prevozov

in

pri

-

investicijskem nadzoru za investicijsko vzdrZevanje in obnovo LC in JP?
Dragica Tomovi6 je odgovorila, da zaradi prevoza otrok s posebnimi potrebami v
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo v Dornavi. Pri investicijah in nadzoru pa
zaradi tega, ker nekaj od tega ni bilo realizirano v letoSnjem letu, bo pa priSlo do
realizacije v naslednjih dveh letih.
Ali je pripravljen prioritetni seznam cest za obnovo in rekonstrukcijo v naslednjih

-

letih?
Zupan je povedal, da se bo seznam pripravil.
Pohvalno, da se bo kondno uredil dotrajan most v Ropodi dez potok Lukaj.

5

Ker se zviSuje tudi postavka za vzdrZevanje e todk in Wl Fl-ja, jo zanima kje so te
todke in zakal povi5anje? Obdina je prejela sredstva iz naslova razpisa projekta Wl Fl
4 EU brezZiilni dostop do interneta. Pri tem je bil izbran izvajalec za namestitev
opreme na javnih mestih (vklju6eni stroSki mesednega vzdrZevanja in upravljanja.
To6ke bodo dostopne na desetih zunanjih lokacijah v obdini.
Ureditev zunanjih igral- kje bodo ta igrala? V romskem naselju.
Pri pregledu razvojnega programa jo zanima investicija PGD Ropo6a glede obnove
zunanje fasade (razpoke zaradi sesedanja tal). Predlaga, da se naj najprej ugotovi
izvor teh razpok ter se Sele nato pristopi k obnovi oz. ureditvi toplotne izolacije?
lzgradnja skakalnega centra na Pertodi - kdo bo upravljavec tega objekta?
Zupanje povedal, da bo upravljavec dru5tvo, kije Ze tudi ustanovljeno, saj le dru5tvo
lahko kandidira za sredstva Smu6arske zveze.
Glede ureditve GD Vedeslavci (postavitev nadstre5ka na zunanjih stopnicah in
postavitev za56itne ograje) predlaga, naj se preudi predlog, da bo usklajeno z okolico.

-

Slavko Hauiar
- Kaj bo s sredstvi, ki so jih prejela dru5tva iz naslova razpisov za sofinanciranje svojih
dejavnosti? Ali bodo sredstva vra6ali?
Zupanje odgovoril, da o tem 5e ni bilo razprave.
- V proradun se naj vkljudi postavitev odbojne ograje na cesti Perto6a - Fik5inci, sajje
le ta tu nujno potrebna.

-

Kdo bo upravitelj kmedke hiSe v Serdici?
Zupan: odgovora 5e nimamo.

Julijana Meckar

-

Glede skakalnega centra na Perto6i bi bilo korektno, da bi se dlanom obdinskega
sveta predstavil ta projekt ter kako in na kak5en na6in se bo upravljajo s tem
objektom kot tudi z vsemi ostalimi objekti, ki so bili zgrajeni oz. so v izgradnji in bodo
sluZili turisti6nemu namenu.

-

Zupan je povedal, da je vedina projektov 5e v izvajanju. Po dokon6anju pa se bo
odlodalo o upravljavcu.
Pri spremembi lokacije reZijskega obrata, jo zanima, kak5en bo finandni vlolek?
Zupanje odgovoril, da v prvi fazi ne bo nobenega finandnega vlo2ka.
Alije plan investicij v predlogu gasilske zveze usklajen z gasilskimi dru5tvi?

Joiica Fiika5

-

-

Nekateri projekti oz. investicije se kar prenaSajo iz leta v leto, zato predlaga, da se naj
ti projekti prioritetno izpeljejo do konca, v kolikor pa jih ni moZno realizirati, pa se naj
izkljudijo iz proraduna. Vsekakor pa je prioriteta projekt Nadgradnja vodovoda in
skrajni das bi bil, da se gradnja zalne in tudi 6im hitreje konda.
Kako je z izgradnjo optidnega omreilla?
Zupanje povedal, da jeto projekt, ki se bo izvalal skupaj zizgradnjo vodovoda in da
na to mi nimamo vpliva, ampak izvajalec, kije prejel evropska sredstva za ta namen.
Menjava lokacije reZijskega obrata je nepotrebna, saj bo investicijski vloZek za
sanacijo tega objekta sigurno velik. Mogode bi bilo boljSe najti kak5no primerno
parcelo in jo urediti za potrebe parkirnih prostorov in garaZ.
Za objekte, ki bodo namenjeni turistidni promociji obdine, bi bilo potrebno narediti
neko vizijo.
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Slavko Budek

-

-

Nepremidnina, kijo 2eli obdina odkupiti za namene reZijskega obrata, bo v kratkem
dasu potrebovala sanacijo, saj zgradba ni v tak5nem stanju, da bi sluZila temu
namenu.
PridruZuje se mnenju ostalih razpravljavcem, da bi bilo potrebno izdelati strategijo in
vizijo za nastajajoee objekte turistidnega pomena, da bomo privabili turiste in znali te
znamenitosti tudi ponuditi.
Glede obnove LC in JP poti predlaga, da bi bilo v proradunu nameniti ved sredstev za
ta namen, da bise lahko ceste hitreje obnavljale.
Predlaga, da bi bilo potrebno vr5iti vedji pritisk na drZavo in politidne stranke , da bi se
dolo6eni projekti hitreje izvalali.
Ureditev optidnega omreZja je nujno potrebno, saj so internetne povezave slabe oz. v
nekaterih predelih obdine povezav sploh ni.

Milan Friko
Gradivo za dana5njo sejo je bilo preobseZno.
Kdo prevzema oz. potrjuje asfaltna dela na obdinskih cestah? Dela so bila izredno
slabo izvedena.
Zupan je povedal, da je to naloga nadzornega.
Njegovo mnenje glede lokacije za garale in parkiriSda za delovne stroje reZijskega
obrata bi bila ustrezna parcela pri deponiji za odpadke v Serdici.
lzgradnja optidnega omreZja ostaja 5e dalje nedokondan projekt, ostaja samo pri
obljubah, ki pa trajajo 2e nekaj let.
Se vedno se ne strinja zizgradnjo hlevov v Ocinju.
Po sploSni razpravije 2upan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.92
Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Sklep o javni razpravi
Proraduna Obiine Roga5ovci za leto 2021v predlagani obliki.

o predlogu

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 12 Elanov
glasovalo ZA,3 6laniso bili PROTI.
Sklep JE BIL spreiet.

Te.7

- Odlok o proradunu Ob6ine Roga5ovci za leto 2022-sploina

razprava.

Srdep o splo5ni javni razpravi o predlogu proraiuna za leto

Dragica Tomovi6 je v uvodu predstavila prednostne razvojne naloge, ki so zajete v predlogu
proraduna za leto 2022. To so: Nadgradnja vodovoda sistema B, 2.laza izgradnje Sportno
rekreacijskega centra Roga5ovci, ureditev mostu 6ez Ledavo v Ropo6i, izgradnja skakalnega
centra v Pertodi, ureditev parkiri5da pri pokopali5du v Sotini, 2. faza izgradnje SnC v
Roga5ovcih in ureditev plo6nika ter obnova in rekonstrukcija LC in JP.
Vedji del razptaveje bil opravljen Ze pri obravnavi predloga proraduna za leto 2021.
Rihard Peurada je vpra5al, ali bodo v 6asu javne razprave in sprejemanja proraduna za ti dve
leti Ze vklju6ena sredstva glede razbremenitve obdin?
Dragica Tomovi6 je odgovorila, da ta znesek ne bo upo5tevan, saj 5e ni dokondno znanih
zneskov.

7

Andrej Kisilak je vpraSal, ali se bo pristopilo k preureditvi prostorov v mansardi OS v Sv
Juriju in ali se takrat ukinil vrtec v Roga5ovcih?
Zupan je odgovoril, da je idejni projekt 5e v pripravi in da odloditve o tem 5e ni.
Drugih vpra5anj ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.93
Obiinski svet Obdine Roga5ovci spreime Sklep o javni razpravi o predlogu
Proraduna Obiine RogaSovci za leto 2022v predlagani obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 12 ilanov
glasovalo A,3 6laniso bili PROT!.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti.
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- Pobude in vpraianja

Karmen Madjar
Predlagala je, da bi se naj pripravila interaktivna spletna stran na druZbenih omre2jih
za namen promocije turizma in ponudnikov v obdini. Urejanje in upravljanje pa predati
najugodnejSemu ponudniku.
Andrej Kisilak je povedal, da v obdini deluje dru5tvo Vizit Gori6ko, v katerega so
vkljudeni ponudniki iz na5e obdine in bi v povezavi z njihovo spletno stranjo posku5ali
pridobitivedjo doseg pri obiskovalcih oz. turistih.
Glede na 2e nekaj trajajode epidemioloSko stanje (bi lahko 6im prej nabavili prenosne
ra6unalnike ali tablice, prek katerih bi lahko obdinski svet sodeloval in odlodal na
sejah.
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Ni bilo razprave.
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Seja je bila zakljudena ob 20.30 uri.
Zapisala
Simona Jani6
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Zupan
Edvard

Zapisnik ie bil zakliuden s sklepom Stevilka 93.
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