Stevilka: 032-31201
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Datum: 18.2.2020
ZAPISNIK

12. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek, 4.2.2020 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihalid.
Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid
6lani obdinskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar, Anton Budek,
Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko HauZar,
Karel Horvat, Stanko Baranja, Simon Kranjec, Karmen Madjar in dr. Slavko Budek

-

-

ostali prisotni

-

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

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

Ostali prisotni: Danijel Kalamar - JP Vodovod sistema B d.o.o., Leon Cigtit - ZEU d.o.o. M.
Sobota, Damjana Neme5 - predstavnica medijev - Vestnik

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Ob6inskega sveta Obdine

4.

Roga5ovci.
Obravnava predloga Odloka

o prora6unu Obdine RogaSovci za leto

2021

5. Obravnava predloga Odloka o prora6unu Obdine Roga5ovci za leto
2022

6. Odlok o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe
s pitno vodo v Obdini Roga5ovci - 2. obravnava
7. Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejanja
prostora PE 6 - Romski zaselek Kosednarov breg.
8. Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejanja
prostora SE 9 - Romski zaselek Serdica.
9. Pobude in vpra5anja.
10.Razno.
Te. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti
Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 15 dlanov
obdinskega sveta).

Tc. 2 - Obravnava

in potrditev dnevnega reda

lupanje predlagal, da se bodo todke dnevnega reda, h katerim so vabljeni razpravljavci,
obravnavale prednostno, ko bodo le-ti prisotni na seji.
elani OS niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje

1

SKLEP
Potrdi se dnevni red

51.94

seje obdinskega sveta

12

predlagano spremembo.

v

predlagani vsebini s

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
Tc. 4

-

adlok o proradunu Obiine Roga5ovci za leto 2021

Ti. 5 - Odlok o proradunu

Obdine Roga5ovci za leto 2022

Uvodne obrazloZitve je podala Dragica Tomovi6. Oba predloga proraduna sta bila od prve
obravnave dopolnjena, najved sprememb je nastalo zaradi sprejetega Zakona o finanEni
razbremenitvi obdin.
Julijana Meckar kot predsednica Odbora za javne finance je povedala, da so 6lani odbora
predlog proraduna za leto 2021 in 2022 obravnavali na seji, vendar ne v vsebini, kot je bila
predloZena za dana5njo sejo. So pa 6lani izpostavili projekt >Skakalni center Perto6a<,
sofinanciranje nadgradnje vodovoda ter sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Sv.
Jurij (podrobnejSa vsebina razprave je razvidna iz priloZenega zapisnika odbora.)
nadaljevanju je Zupan povedal, da v 6asu javne razprave ni bilo podanih nobenih
sprememb oz. predlogov. V predlogu, ki so ga prejeli 6lani obdinskega je pri5lo do
spremembe glede sofinanciranja izgradnje sladilnic NK Serdica, saj v prvotnem predlogu
proraEuna tega ni bilo, ker vodstvo kluba ni predlo2ilo finandne konstrukcije.
Za projekta Skakalni center na Perto6i (390.000,00 EUR) in lzgradnja sladilnic in tribun pri
igri5du NK Serdica (647.000,00 EUR) imamo samo ocenjeno vrednost, ni pa 5e finan6ne
konstrukcije. To pomeni, da ima obdina predvideno sofinanciranje obeh projektov, vendar
natan6ni znesek 5e ni doloden. Ker pa je ocenjena vrednost NK Serdice znatno previsoka, in
ker je bila prvotno podana ocenjena vrednost cca 300.000,00 je v predlogu proraduna
upoStevana vrednost ob6ine v viSini 1/3, kot je bil tudi prvotni dogovor. Ved obdina ni
pripravljena financirati. Pri obeh projektih pa je v nadrtu sofinanciranje SmuCarske zveze
Slovenije za projekt na Pertodi in pa Medobdinske nogometne zveze za projekt v Serdici.
Glede sofinanciranja nadgradnje vodovoda je povedal, da zadollevanje ne bo potrebno, saj
se bo deleZ obdine nakazoval v obdobju treh let (prispevek obdine cca 800.000,00 EUR).
Prav tako 5e ni dokondne finandne konstrukcije glede financiranje nakupa gasilskega vozila
PGD Sv. Jurij. Gasilska zveza obdine je v svojem nadrtu nabav vklju6ila tudi nakup tega
vozila v znesku 260.000,00 EUR predviden znesek obdine za l. 2022 je 50.000,00 EUR, tu
pa je 5e tudi staro gasilsko vozilo, za katero 5e ni ocenjene vrednosti in ne kupca. Ved
znanega bo v letu 2021.

V

Rihard Peura6a je predstavil projekte oz. investicije, ki so v izvajanju in tiste, ki se bodo
izvajale v naslednjih dveh letih.

Milan Fr6ko
- V kak5ne namene bo sluZil Dajdev mlin, saj je oprema bila zelo draga. Sam je
mnenja, da bi se morale pridobiti ponudbe od vedih dobaviteljev takSne opreme in na
ta nadin izbrati najcenejSo.
- Zakal v proradunu ni predvidenega nobenega zneska zaizgradryo optidnega omreZja
v okviru projekta RUNE?
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Zupan je povedal , da izgradnja optidnega omreZja ni projekt ob6ine, ampak projekt RUNE,
kot tudi finandna sredstva.

V razpravo so se v nadaljevanju vkljudili 5e: Horvat Karel, Julijana Meckar, dr. Slavko
Bu6ek, Andrej Kisilak, Joiica FUkaS
Tema razprave, kije sledila, je bila predvsem problematika izgradnje projektov Sladilnice in
tribune NK Serdica, Skakalni center Pertoda in odkup nepremidnine v RogaSovcih za potrebe
reZijskega obrata. Mnenje Zupana, kot tudi vedine dlanov ob6inskega sveta je bilo, da je
ocenjena vrednost za investicijo v Serdici znatno previsoka in glede na to, da ni bila
predloZena finandna konstrukcija, obdina ne bo financirala ve6, kot pa je predvideno v
proradunu za leto 2021 in 2022. Zupanje predlagal, da se naj pridobi ponudba gradbenega
izvajalca, izdela ustrezen projekt in pripravi finandna konstrukcija. Sele takrat bo obdina
pristopila kot sofinancerka.
Ponovno se je izpostavilo urejanje in vzdrlevanje obdinskih cest, izgradnja plo6nikov in
kolesarske steze od Nuskove do Sotine ter odkup stanovanja v zgradbi v Sv. Juriju 15A.
Predlagali so, da naj bi seje bile bolj pogosto, naj so pripravljeni predlogi za obravnavno bolj
dodelani in ustrezni, da se na ta na6in lahko laZje in skupno odloda. ee bi se to upoStevalo,
bi se projekti izvajali nemoteno in hitreje, dlani obdinskega sveta kot ostala javnost, pa bi bili
o tekodih zadevah tudi bolj seznanjeni.
Jolica FUkaS je omenila, da obdina v proradunu ni namenila nobenih sredstev za socialno
ranljive skupine v obdini, katere bodo po kondani Covid epidemiji sigurno potrebovale
dodatno pomod.
Po kondani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.95
Obdinski svet Obdine RogaSovci sprejme Odlok o prora6unu Obdine
RogaSovci za leto 2021 v predlagani obliki.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 11 dlanov
glasovalo ZA,4 6lani so bili PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.
in

SKLEP

51.96

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok
Roga5ovci za leto 2022 v predlagani obliki.

o

proradunu Obdine

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 11 Elanov
glasovalo ZA,4 6lani so bili PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 6 - Odlok o

naiinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s
pitno vodo v OR- 2. obravnava

J

Zaradi prisotnosti direktorja podjetja JP Vodovod sistema B Daniela Kalamarja se je
pristopilo k obravnavi todke 6. Ker vsebinskih pripomb na odlok ni bilo, je gospod Kalamar
pod to todko dlane ob6inskega sveta seznanil s potekom projekta izgradnje vodovoda
sistema B in povedal, da so postopki pridobivanja soglasij dolgotrajni in zamudni, da se
nenehno dogajajo zakonske in druge spremembe na ravni drZave, tako da so vsakokrat
potrebne korekcije celotne dokumentacije. Potem so tu 5e ene obdine, ki se ne drli1o
dogovorov oz. obdinski sveti, ki ne odlodajo v skupno korist projekta, tako da administracija
oz. birokratizac$a 5e vedno ni priSla do priCakovanega cilja. Trenutno je v postopku javno
narodilo za izbiro izvalalca projekta. lnvesticija mora biti zakljudena v letu 2023. To pomeni,
da se lahko zgodi, da se bo zadelo graditi tik pred zdajci, se pravi v l. 2022 oz. 2023. Edino
kar je spodbudno, so zagotovljena sredstva, ki dakajo na pridetek gradnje in drpanje le teh.
Ob6ine same nimajo toliko lastnih sredstev, da bi lahko h gradnji pristopile same in s svojim
deleZem sredstev.
Ker ni bilo pripomb s strani obdinskega sveta na pripravljen odlok in z upo5tevano
spremembo iz prve obravnave, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

51.97

ObEinski svet Obdine Roga5ovci spreime Odlok o na6inu opravlianja lokalne
gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo v Obdini Roga5ovci v 2.
obravnavi v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 7 - Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejanja
prostora PE 6 - Romskizaselek Kosednarov breg
T6. 8 - Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejania
prostora SE 9 - Romski zaselek Serdica
Uvodoma je Zupan pojasnil, da je obdina pristopila k izdelavi Obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta za romska naselja zaselka Serdica in Kosednarov breg zaradi
legalizacije objektov in ureditve zaselkov v tem obmo6ju. Nekaj objektov v teh zaselkih 5e ni
legaliziranih, prav tako niso bile dolodene parcelne meje.
Oba odloka je pripravilo podjetje ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, zato je obrazloZitve k obema
todkama podal predstavnik podjetja Leon CigUt.
Pripomb in razprave ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP

5t.98

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci spreime Odlok o obdinskem podrobnem
Romski zaselek
prostorskem na6rtu za enoto urejanja prostora PE 6
Kosednarov breg v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sktep JE BIL sprejet.
tn
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SKLEP

5t.99

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok o obdinskem podrobnem
prostorskem nadrtu za enoto urejanja prostora PE 9 - Romski zaselek Serdica v
predlagani vsebini.

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

Tc. 9

-

Pobude in vpra5anja

Slavko Bu6ek je izpostavil preobseZnost gradiva za obravnavo na sejah. Predlagalje, da se
naj v prihodnje sklideta raje dve seji z manj gradiva, saj se bo le tako lahko gradivo bolj
temeljito pregledalo in preudilo.
Karmen Madjar
- Glede nabave prenosnih radunalnikov ali tablic, s katerimi bi zmanj5ali oz. odpravili
gradivo za obravnavo na sejah v fizicni obliki, obstaja ved moZnosti, sama je tudi
pregledala in pripravila nekaj najbolj ustreznih in ugodnih ponudb.

Rihard Peurada je povedal, da se projekt RUNE izvaja, kar pomeni, da so bili projekti s
strani obdine potrjeni, izvedla se je zakolidba centrale v Madkovcih, cevi za optiko so v
sklopu izgradnje plodnikov bili poloZeni.
Predlagal je, da bi se naj ustanovila delovna skupina, ki bi pripravila strategijo turizma v
obdini in hkrati dolodila upravljavce objektov turistidnega pomena.

Anton Per5a je povedal, da je cesta Kramarovci-Fik5inci-Gerlinci v zelo slabem stanju in bi
jo bilo potrebno urediti. V lanskem letu bi to cesto moral urediti SKZ, vendar do tega ni pri5lo.
Ker gre za obdinsko cesto, naj pristojni odbor opravi ogled in se jo uredi vsaj toliko, da bo
prevozna.

Milan Fr6ko je omenil, da se zimska sluZba izvala prepodasi, saj ceste niso pravodasno
odi56ene. Glede zadeve Cvetka Slnko - nanj se ugodi njeni zahtevi.
T6. 10 - Razno
Ni bilo ruzprave.
Seja

je bila zakljudena ob 20.30 uri

Zapisala
Simona Jani6

Zupan ob6ine
Edvard Mihalid

Zapisnik ie bil zakliu6en s sklepom Stevilka 99.
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