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ZAPISNIK

13. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 20. 5.2021 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihalid
- 6lani ob6inskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar, Anton Budek,
Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, Jolica 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,
radunovodja, Nataia Ha5aj, strok.delavka in Simona Jani6 strok. sodel.

Ostali prisotni: Edit ZiZek Sapad - direktorica ZD M. Sobota, Daniel Kalamar - JP Vodovod
sistema B d.o.o., Aleksander Mencigar - ravnatelj OS Sv. Jurij, Damjana Neme5 -
predstavnica medijev - Vestnik

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Ob6inskega sveta Obdine

Roga5ovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Ob6inskega sveta

Ob6ine Roga5ovci.
5. Pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seje Obdinskega sveta

Obdine RogaSovci.
6. Potrditev lnvesticijskega programa >Nadgradnja vodovodnega

sistema B<<.

7. Program dela in finan6ni nadrt za leto 2021 Zdravstvenega doma Murska
Sobota ter seznanitev in poziv k podaii soglasja k spreietim sklepom sveta
zavoda ter vloga za podajo soglasja k zadoliitvi ZD M. Sobota za nabavo
osnovnega sredstva.

8. Predlog sprememb Pravilnika o spreiemu otrok v vrtec pri Osnovni Soli
Sveti Jurij (UL RS 5t. 14111, 171181. Predlog sistemizacije delovnih mest v
vrtcu pri JVIZ OS Sv. Jurij.

9. lmenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna Sola Sveti
Jurij.

10. Obravnava Zaklju6nega raEuna proraduna Obiine Roga5ovciza leto 2020.
11. Obravnava predloga Letnega programa kulture v Ob6ini RogaSovci za leto

2021.
12. Obravnava predloga letnega programa druStev izven podro6ia kulture,

Sporta in turizma za leto 2021.
13. Obravnava predloga Letnega programa turizma za leto 2021.
14. Obravnava predloga Letnega programa podjetniStva za leto 2021.
15. Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva 2021.
16. Obravnava letnega programa Sporta za leto 2021.
17. Pobude in vpra5anja.
18. Razno.
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Tc. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklep6en (prisotnih 15 6lanov
obdinskega sveta).

Tc. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal, da se bodo to6ke 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

sKLEP 5t. 101

Potrdi se dnevni red 13. seie obdinskega sveta v predlagani vsebini.

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

Te.3- Pregled in potrditev zapisnika 12. seje OS OR

Rihard Peurada je v imenu svetniSke skupine predlagal, da se spremeni oz. dopolni besedilo
pri obravnavi Odloka o proradunu, in sicer: >K projektu izgradnje sladilnic in tribune NK
Serdica naj se zapi5e, da mora izvajalec pred pridetkom Crpanja denarja iz proraduna na
obEino dostaviti dokondni finandni na6rt, skupna vrednost projekta ne sme biti vi5ja od
250.000 EUR, obdina pa bi financirala do 1/3 tega zneska. Financiranje mora biti fazno in
tudi dasovno enakomerno razporejeno med financerji.<
Zupan pa je pripomnil, da bi bil pravilni zapis: >Zupan se je pri nekaterih izvajalcih gradbenih
del okvirno pozanimal, kolik5na bi bila vrednost takSne investicije. Vrednost ponudnikov je
bila ocenjena na max 300.000 EUR, zato je Zupan predlagal, da se naj pridobi ponudba
gradbenega izvajalca, izdela ustrezen projekt in pripravi finandna konstrukcija (kdo in koliko
bo sofinanciral inve_sticijo). Ko bo vse to pridobljeno, se bo vsa dokumentacijo predstavila
obdinskemu svetu. Sele takrat bo obdina pristopila kot sofinancerka v znesku 1i3 ponudbene
vrednosti.<

lupanje dal na glasovanje

SKLEP 5t.102

Potrdi se zapisnak 12. seje OS v predlagani vsebini in predlagano dopolnitvijo.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.
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T6. 4 - Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje OS OR

Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.103

Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje OS v predlagani vsebini.

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

T6. 5 - Pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seJe OS OR

Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je Zupan dal na glasovanje

sKLEP 51.104

Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje OS v predlagani vsebini.

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

76.7 - Program dela in finanini nadrt za leto 2021 Zdravstvenega doma Murska
Sobota ter seznanitev in poziv k podaji soglasja k sprejetim sklepom sveta
zavoda ter vloga za podajo soglasja k zadolZitvi ZD M. Sobota za nabavo
osnovnega sredsfva

Zaradi prisotnosti direktorice Zdravstvenega doma M. Sobota Edit ZiZek Sapad, se je
pristopilo k obravnavi to6ke 7. Direktorica je dlanom obdinskega sveta predstavila program
dela in finandni nalri za lelo 2021 (vsebina nadrta je razvidna iz gradiva za sejo). Podana je
bila tudi vloga za podajo soglasja k zadolZitvi za nabavo OS vozila Volkswagen GV Caddy 5,
2.0 TDI in pa pro5nja za potrditev sklepov sveta zavoda.
Clani obdinskega sveta niso imeli pripomb oz. dopolnitev, razprave tako ni bilo, zato je Zupan
predlagal v sprejem naslednje sklepe:

SKLEP 5t.105

Ob6inski svet Ob6ine Roga5ovci daje soglasje k zadoliitvi Zdravstvenega
doma Murska Sobota za nabavo osnovnega sredsWa za vozilo Volkswagen GV
Caddy 5,2.0 TDI na podlagi finandnega najema.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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sKLEP 5t.106

Obdinski svet ObEine RogaSovci daje soglasje k sklepu 5t. 3.

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

SKLEP 5t.107

Obdinski svet Ob6ine RogaSovci se je seznanil s programov dela in finandnim
na6rtom Zdravstvenega doma Murska Sobota za Ieto 2021.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih f 5 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 6 - Potrditev Investicijskega programa >Nadgradnja vodovodnega sistema
B(

Marija Saje, direktorica OU je v uvodu povedala, da je vloga, ki bo vloZena na MOP
pripravljena, obdine morajo 5e potrditi investicijski program in predinvesticijsko zasnovo,
obdinski sveti pa sprejeti sklepe o potrditvi.
V nadaljevanju je Daniel Kalamar, direktor Vodovoda sistema B obdinski svet seznanil, da v
investicijskem programu ni ve6 aktivnosti projektiranja in gradnje vodarne v tem letu, zato je
celotna vrednost investicije manj5a za pribliZno 6 mio EUR. Tako je nova rednost investicije
cca29,7 mio EUR.
Ob6ina RogaSovci bo po novem iz obdinskega proraduna za projekt prispevala 588.977
EUR. Zgrajen bo transportni cevovod, primarni cevovod ter vodohran v Sotini s
predrpali5dem in predrpaliS6e Serdica/Bu6ek v Ocinju ter sekundarni cevovod. Dograjen bo
telemetrijski sistem na pre6rpali56ih v vodohranih Nuskova in Ve6eslavci ter zgrajeni
pripadajo6i objekti na obstojedem primarnem cevovodu.
Zupan je pojasnil, da se je na postopek izbire izvlalca del zapletlo, saj je bila vlo2ena
revizija, zato se dela ne bodo mogla zadeti pred odloditvijo DrZavne revizijske komisije.
Na javni vodovod se bodo v na5i obdini po nadgradnji lahko prikljudila vsa gospodinjstva .

Ker ni bilo pripomb s strani ob6inskega sveta, je Zupan dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 5t.108

Potrdi se predinvesticiiska zasnova za investicijo: >Nadgradnja vodovodnega
sistema B, ki ge izdelalo podjetje SL Consult d.o.o., december 2020.

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

SKLEP 5t.109

Potrdi se investicijski program (lP) za investicijo: >Nadgradnja vodovodnega
sistema B, ki ga je izdelalo podjetje SL Consult d.o.o, marec 2021.
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov ob6inskega sveta, od tega je 15 6lanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

SKLEP 5t.110

Obdinski svet Obdine Roga5ovci pooblasti iupana Obdine Roga5ovci, da v
imenu ob6inskega sveta sprejme morebitne spremembe oz. novelacije
investicijskega programa.

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

T6. 8 - Predlog sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni Soli
Svefi Jurij (UL RS 5t 14/11, 17/18). Predlog sistemizacije delovnih mestv vrtcu
pri JVIZ OS Sv. Jurij

Ravnatelj Aleksander Mencigar je v uvodu povedal, da je razlog za spremembo pravilnika
zadrya novela Zakona o vrtcih, kije vkljudila spremembo Zakona o celostni zgodnji obravnavi
pred5olskih otrok s posebnimi potrebami, ki od 1 .1.2019 ureja celostno zgodnjo obravnavo
otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizidnimi dejavniki v pred5olskem obdobju.

Razprave ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

S K L E P 5t. 111

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

Glede predloga sistemizacije je ravnatelj v nadaljevanju seznanil 6lane obdinskega sveta z
nadrtovanjem oddelkov vrtca in normativov za 3ol. 202112022, predlogom sistemizacije ter z
nadstandardnimi dejavnostmi. Ker je bilo v leto5njem letu nekaj manj vpisov novincev v
vrtec, je v nekaterih oddelkih 5e nekaj prostih mest.

Pripomb na sistemizacijo ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

SKLEP 5t.112

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci potrjuje predlog sistemizacije delovnih mest v
vrtcu pri Osnovni Soli Sveti Jurij za Solsko lelo 202112022, nadstandard in
poslovni 6as v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dtanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tc. I - lmenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna Sola
Sveti Jurij

Uvod je podala Marija Saje in povedla, da je predloge obravnavala Komisija za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja. predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje v
svet, zato se obdinskemu svetu predlaga potrditev teh kandidatov, in sicer: Stanko Baranja,
Marijana Lapo5a in Andrej Kisilak.

Razprava

Slavka Budeka je zanimalo, kako je bil izveden postopek zbiranja kandidatov, saj obdinski
svet o tem ni bil seznanjen oz. bi lahko bil pozvan k podaji predlogov.

Julijana Meckar je bila mnenja, da sam postopek za imenovanje dlanov v Svet zavoda OS
Sv. Jurij, ni bil 6asovno usklajen.
Marija Saje je odgovorila, da je bila sklicana dopisna seja, ki je potekala od 19. do 24.4.
2021 in so bili postopki izvedeni v dolodenih rokih.

Slavka Hauiaria pa je pri zbiranju oz. predlaganju kandidatov zmotilo to, da so vsi
predlagani kandidati iz zgornjega dela obdine.

Po kondani razpravije Zupan dal na glasovanje

sKLEP 5t.113

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci v Svet zavoda Osnovne Sole Sveti Jurij za
predstavnike ustanovitelja imenuje Baranja Stanka iz Serdice 114, Andreia
Kisilaka iz Serdice 1d in Marijano Lapo5a iz RogaSovec 20.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 13 dlanov
glasovalo A,1ie bil PROTI.
Sklep JE BIL spreiet.

T6. 10 - Obravnava zakljudnega raduna proraiuna OR za leto 2020

Uvodne obrazloZitve je podala Dragica Tomovi6. Povedala je, da so bili prihodki prora6una
Obdine Roga5ovci v letu 2O2O v Bilanci prihodkov in odhodkov realizirani v vi5ini
3.158.695,23 EUR oz. 53 % nadrtovanega, odhodki pa so bili realizirani v 46 % vi5ini oz.

3.146.352,84 EUR. Ra6un finandnih terjatev in naloZb v letu 2020 ne izkazuje nobenih danih
posojil oz. povedanja ali zmanj5anja kapitalskih dele2ev.

Radun financiranja, ki predstavlja zadolZevanje pa izkazuje le odpladila glavnic dveh
brezobrestnih kreditov, ki ju je obdina najela v letih 2016 in 2017 za namen obnove lokalnih

cest in javnih poti. V letu 2020 je obdina odplada 24.428,10 EUR dolga. Dodatnega

zadolZevanja ni bilo.

Povedala je, da obdini v letu 2020 ni uspelo uresniditi vseh ciljev, ki so bili zastavljeni s

spreletjem proraduna, je pa realizirano vedino ciljev in to na vseh podrodjih, ki niso bila

odvisna od zunanjih dejavnikov oz. ustreznih razpisov. lzpostavila je dva najvedja

nerealizirana projekta in sicer Nadgradnja vodovodnega sistema B in lzgradnja kanalizacije v

romskem naselju Pertoda. Med prihodki je izpostavila najve6ji davdni prihodek, t.j.
dohodnina, ki predstavlja kar 94 o/o vseh davdnih prihodkov in v letu 2020 zna5a

2.407 .214,00 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vi5ja za 15 %. Povedala je, da je obdina

s temi sredstvi dosegla primerno porabo, zato ni bila upravidena do finandne izravnave.
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Omenila je 5e nekatere vedje transferne prihodke in sicer preleta sredstva za sofinanciranje
investicij v lokalno javno infrastrukturo (po 21. 6lenu Zakona o financiranju ob6in), dodatna
sredstva za druZinskega pomodnika, sredstva za sofinanciranje javnih del in skupne
obdinske uprave. Ob6ina pa v lanskem letu ni prejela odobrenih sredstev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano AKTRP za projekt >Sport na prostem< v vi5ini 30.000,00
EUR, ampak Sele v letu 2021. V nadaljevanju se je dotaknila 5e odhodkov in predvsem

izpostavila nizko realizacijo investicijskih odhodkov izZe znanih razlogov.

Nadaljeval je Zupan in dodal, da je razlog za nizko realizacijo dejstvo, da se v prora6un

uvr56ajo investicije, za katere potem ni ustreznih razpisov.

Julijana Meckar, predsednica Odbora za javne finance je v nadaljevanju podala vsebino

ruzprave s seje odbora. lzpostavljena je bila predvsem naslednja problematika: visoka

realizacije pladila razlike med ceno programov v vrtcih in pladili star5ev, prenizko Stevilo

vgradnje malih 6istilnih naprav (3 MeN v letu 2O2O), visoki stro5ki vzdrievanja lokalnih cest

in javnih poti, lopa v Serdici - barva lope povsem zgreSena, primernej5a bi bila naravna

barva. Predlagala je tudi zasaditev visokostebelnih dreves okrog kmedke hiSe.

Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t. 114

Obdinski svet Obeine RogaSovci sprejme Zaklju6ni raiun proraduna ob6ine
RogaSovci za leto 2020 v predlaganivsebini.

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

76. 11 - Predlog Letnega programa kulture v Obdini Roga5ovci za leto 2021

V uvodu te todke je kratko obrazloZitev podala Nata5a Ha5aj. Povedala je, da pri pripravi
letnega programa kulture ni bilo nobenih sprememb in da je v prora6unu za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2019 namenjeno 14.000,00 EUR.
Predlog programa je obravnaval in potrdil tudi pristojni odbor.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.115

Obdinski svet ob6ine Roga5ovci sprejme letni program kulture v Obdini
Roga5ovci za leto 2021, v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Ti. 12 - Predlog Letnega programa dru5tev izven podrodja kulture, Sporta in
turizma za leto 2021

Nata5a Ha5aj je povedala, da je Letni program dru5tev izven podrodja kulture, Sporta in
turizma za leto 2021 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov dru5tev
izven podroEja kulture, Sporta in turizma in da so v prora6unu za ta namen v letu 2021
zagotovljena sredstva v viSini 6.700,00 EUR. Predlog programa je obravnaval in potrdil tudi
pristojniodbor.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.116

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

Tc. 13 - Predlog Letnega programa turizma za leto 2021

Nata5a Ha5aj je povedala, da program pripravljen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na podrodju turizma v OR v letu 2021. Vi5ina sredstev zna5a 2.500,00 EUR
proradunskih sredstev. Predlog programa je obravnaval in potrdil tudi pristojni odbor.

Slavko Budek je izpostavil slabo urejene pohodni5ke poti v ob6ini (slabo so vzdrZevane),
zanimalo pa ga je tudi, ali ima ob6ina kak5ne koristi od Pomurske turistidne zveze?

S strani Riharda Peura6e je bila dlanom OS podana informacija glede Komisije za pripravo
strategije turizma v obdini, ki jo je imenoval Zupan. Komisija je 6 6lanska in jo sestavljajo:
Rihard Peurada - predsednik ter 6lani Andrej Kisilak, Agata Recek, Karmen Madjar,
Gabrijela Gider in Brigita Cufar. elani komisije so Ze bili aktivni na terenu in pripravili popis
vseh kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti v ob6ini. V pripravi je predlog
strategije, ki bo predstavljen obdinskemu svetu.

Druge ruzptave ni bilo, zalo je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.117

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program turizma za leto 2021,v
predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Ob6inski svet Obdine Roga5ovci sprejme letni program druStev izven podrodja
kulture, Sporta in turizma za leto 2021, v predlagani vsebini.



T6. 14 - Predlog Letnega programa podjetniStva za leto 2021

Nata5a Ha5aj je predstavila oba ukrepa, viSino sredstev in na6in dodeljevanja sredstev ter
6as izvajanja ukrepov ter dodala, da je shema de minimis pomodi >Spodbujanje in razvoj
podjetni5tva v OR< podalj5ana do 31 . 12. 2023 v vi5ini 60.000 EUR (20.000 za vsako
posamezno proradunsko leto). Predlog programa je obravnaval in potrdil tudi pristojni odbor.

Razprave ni bilo. lupanje dal na glasovanje

SKLEP 5t.118

Obdinski svet Obdine RogaSovci sprejme letni program podjetni5tva za Ieto
2021, v predlagani vsebini.

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

Ti. 15 - Predlog Letnega programa kmetijstva 2021

Nata5a Ha5aj je predstavila Letni program kmetijstva za leto 2021, ki je pripravljen na podlagi
sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvqa kmetijstva in podeZelja v Obdini
Roga5ovci za programsko obdobje 2016-2020 in ki so ga 6lani odbora prejeli tudi v gradivu
za sejo. Tudi tu je podalj5ana shema de minimis pomodi v OR >Ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeZelja v OR< do 31 . 12. 2023 v skupni viSini 30.000 EUR. Shema
drZavne pomo6i po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu pa je bila podalj5ana do 30. 6.
2023 v skupni vi5ini 75.000 EUR.
Predlog programa je obravnaval tudi pristojni odbor, kjer so dlani podali predlog za
sofinanciranje apnenja tal. Obdinska uprava je pristojno ministrstvo zaprosila za mnenje, v
katerem ministrstvo pojasnjuje, da je smiselno financiranje tega ukrepa le, de je znesek vedji
od 1.000 EUR, saj v nasprotnem primeru ne gre za namen spodbujanja kmetijstva.

Druge razptave ni bilo, zato je 2upan dal na glasovanje

sKLEP 5t.119

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme letni program kmetijstva za leto 2021,
v predlagani vsebini.

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

76. 16- Predlog Program 5pofta Obiine RogaSovci za leto 2021

Marija Saje je povedala, da je program Sporta za leto 2021 pripravljen na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa Sporta v OR in doloda programe Sporta po posameznih
vsebinah, obseg sredstev in osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati dru5tvo za pridobitev
sredstev iz obdinskega proraduna. Posebej je izpostavila postavko Nakup Sportne opreme,
kjer gre za nakup Sportnih rekvizitov (in ne tekstila npr. trenerk ipd.). Druitva so skoraj v
celoti realizirala programe, kljub situaciji, kije bila v lanskem letu zaradi epidemije.
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Julijana Meckar je predlagala, da bi se naj zrazpisi 5e malo podakalo, sajjevpra5anje, kako
izvesti ob6ne zbore, ker 5e vedno veljajo dolodene omejitve glede zbiranja ljudi v zaprtih
prostorih.

Drugih pripomb ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.120

Obdinski svet obdine Roga5ovci sprejme letni program Sporta v Ob6ini
Roga5ovci za leto 2021, v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Te. 17 - Pobude in vpraianja

Slavko Budek
- Zakal obdina ni podpisala pogodbe zZOTK za sofinanciranje izvqanja dejavnosti v

vi5ini 900 EUR za leto 2021, saj tudi udenci iz OS Sv. Jurij sodelujejo v teh projektih
in so na tekmovanjih zelo uspe5ni.

Zupan je odgovoril, da je bila pogodba prej5nja leta vedno podpisana, nikoli pa na obdino ni
pri5lo nobeno porodilo o izvedenih aktivnostih in porabi finan6nih sredstev. Sofinancira pa
obdina vse stro5ke povezane z udeleZbo in aktivnostmi na5ih udencev na teh tekmovanjih.

Kako je z izgradnjo parkiri56a pri pokopali5du v Sotini?
Zupan je povedal, da so priprave na izvedbo v postopku in sicer pridobivanja soglasij.
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Milan Frdko
- potek projekta izgradnje optidnega omreZja RUNE,
- kritika na obnovo cest v lanskem letu, dela so bila zelo slabo izvedene, zato naj

obdina vnovdi garancijo na izvedbo del, da se lahko te nepravilnosti odpravijo.
Rihard Peurada je glede Rune-ja povedal naslednje: po projektu RUNE, ki zajema izgradnjo
optidnega omre2ja tudi v naSi ob6ini, je bila podpisana pogodba z izvalalcem del. V mesecu
maju bo priCetek uvedbe v dela, rokza dokon6anje del pa je eno leto. Prihodnje leto bodo po
zagotovilih nosilca projekta vsi narodniki prikljudeni na optidno omreZje. Hkrati bo isti
izvajalec po enakih pogojih izvedel dela tudi na podrodju >belih lis<.
Meseca junija/julija bodo vsa gospodinjstva v obdini prelela obrazce za naro6anje priklju6kov.
Kot je bilo tudi v predhodnih obvestilih navedeno, bo izgradnja optidnega omrelja za
uporabnike brezpladna, optidni kabel bo pripeljan do parcele narodnika. Pladljiv bo prikljudek
na gospodinjstvo v vi5ini 150 EUR in morebitna dela na lastni parceli.
Nataninej5e informacije o samem poteku izgradnje bomo posredovali pred samim pridetkom
gradnje.

Slavko Hauiar kako daled jezizgradryo mostu v Ropodi?
Zupan je odgovoril, da je most popravljen, ker pa 5e nimamo soglasja za gradnjo
betonskega mostu, bo konstrukcija mostu do pridobitve dokumenta, lesena. Zadevo oteZuje
ARSO, zaradi vseh mogodih dokazil in soglasij.

Karmen Madjar je predlagala, da bi se naj na Pertodi ob regionalni cesti na ovinku pri hi5.5t.
29 uredil prehod za pe5ce.
Zupan je povedal, da zato niso izpolnjeni zakonski pogoji in da se v takem primeru cesto
lahko pre6ka kjerkoli. Ker pa je to drZavna cesta, je to v pristojnosti DRSC.



Julijano Meckar je zanimalo, ali se pri sofinanciranju investicij dru5tev tudi izvaja kontrola
(tako kot pri kmetijstvu). Bilo bi korektno, da tudi druStva izkai:qo upravidenost pri izvedenih
investicijah, zato predlaga, da se naj pri predloZitvi porodil priloZijo fotografije o izvedenih
delih.

Seja je bila zaklju6ena ob 21. uri

Zapisala
Simona Jani6 Edva

Zapisnik ie bilzakliuEen s sklepom Stevilka 120.
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