Stevilka: 032-312018-1 5

Datum: 1.7.2021
ZAPISNIK

14. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 17.6.2021 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil 2upan Edvard Mihali6.
Prisotni:

- Zupan obdine Edvard Mihalid
- 6lani obdinskega sveta: Andreja

Sadl, Rihard Peura6a, Julijana Meckar, Anton Budek,
Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, Joilica FUkaS, Anton Per5a, Slavko Haular,
Karel Horvat, Stanko Baranja, Simon Kranjec, Karmen Madjar (pri5la ob 18.40) in dr. Slavko
Budek

-

ostali prisotni

-

vabljeni: Marija Saje, direktorica ob6inske uprave, Dragica Tomovi6,

radunovodja, Nata5a Ha5aj, strok.delavka in Simona Jani6 strok. sodel.

Ostali prisotni: Klaudija Sek Skafar - direktorica PlSf M. Sobota, Drago Dervarid
Saubermacher&Komunala d.o.o., Alen Dominid - direktor Domanie Puconci.

- direktor

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seie in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Obdinskega sveta Obdine
RogaSovci.

4. Porodilo o delu PISK za l. 2020 in Program deta PISK s finandnim
5.
6.
7.
8.
9.

in

kadrovskim nadrtom za l. 2021.
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne ob6inske GJS Zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov v OR za 1.2021 s porodilom o
delu za leto 2020.
Doloditev cene storitve Pomo6i druiini na domu.
Rebalans proraduna Obdine RogaSovci za I. 2021.
lzvedba volitev dlanov Razvojnega sveta Pomurska regue 2021-2027.
Pobude in vpra5ania.

10. Razno.

Tc.

1

- Otvoritev seie in ugotovitev

sklepdnosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 14 dlanov
ob6inskega sveta).

T6. 2 - Obravnava

in potrditev dnevnega reda

Zupanje predlagal, da se bodo todke dnevnega reda, h katerim so vabljeni razpravljavci,
obravnavale prednostno, ko bodo le{i prisotni na seji.
elani OS niso imeli pripomb, zato ie bil dan na glasovanje

sKLEP

5t.

121

Potrdi se dnevni red 14. seie obdinskega sveta v predlagani vsebini.
pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Elanov obdinskega sveta, od tega ie 14 dlanov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL sprejet.
I

Te

. 3 - Pregled

in potrditev zapisnika f3. sele OS

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je Zupan je dal na glasovanje

SKLEP

5t.122

Potrdi se zapisnik 13. seje OS v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Elanov obdinskega sveta, od tega je 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Poroiito o delu PISK za l. 2020 in Program dela PISK s finaninim in
kadrovskim naiftom za 1.2021
Tc. 4

-

Direktorica Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota (PISK) Klaudija Sek Skafar je
predstavila Porodilo o delu PISK za 1.2020 ter Program dela in finan6ni in kadrovski nadrt za
leto 2021. Program je bil poslan dlanom obdinskega sveta tudi z gradivom za sejo.
Razprava

Riharda Peura6a je zanimalo, kak5en je kljud financiranja po obdinah, saj podatki glede
izradunov na Stevilo prebivalcev niso realni.
Klaudija Sek St<afar je odgovorila, da del sredstev gre iz naslova Ministrstva za kulturo ostalo
pa sofinancirajo obdine po kriteriju glede na Stevilo prebivalcev. Dejstvo pa je, da se tako
ministrstvo kot nekatere obdine ne drZijo tega kljuda in ne sofinancirajo v vi5ini, kot so po
izra6unu dolZni prispevati zaizvajanje dejavnosti PISK.

dr. Slavko Bu6ek je vpra5al, kolik5en je odstotek izposoje dlanov iz na5e obdine v primerjavi
z drugimi obdinami in ali knji2nica zaradunava uporabo oz. najem prostorov zunanjim
subjektom, ki koristijo te prostore za svoje namene oz. prodaja vstopnic?
Klaudija Sek Skafar je odgovorila, da za prvi del vpraSanja ne more dati podatka, lahko pa ga
naknadno posreduje. Za drugi del vpra5anja pa je povedala, da prodaja vstopnic v knjiZnici ni
dovoljena, glede najema prostorov za imajo izdelan cenik, ki je za vse zunanje uporabnike
enak.
Zupan je poudaril, da se tudi na5a obdina v prihodnje ne
kolikor bodo ostale obdine 5e naprej sofinancirale po svoje.
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bo dr?ala kljuda financiranja, v

Po kondani razpravi, je Zupan dal na glasovanje

sKLEP

5t. 123

Obdinski svet Obdine RogaSovci podaja soglasje k Programu dela PISK s
finan6nim in kadrovskim nadrtom za leto 2021. Glede sofinanciranja ze
prihodnje teto pa naj PISK pripravi pregled obremenitev po obdinah po Stevilu
obdanov.
Ob6inski svet Ob6ine Roga5ovci se je seznanil s poroEilom o delu PISK za leto
2020.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

-

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obiinske GJS Zbiranja
doloienih vrst komunalnih odpadkov v OR za l. 2021 s porodilom o delu za leto

TC. 5

2020
Predstavitev je podal Drago Dervarid direktor podjetja Saubermacher-Komunala d.o.o. in
povedal, da mora izvajalec v skladu s 6. dlenom Uredbe o metodologli za oblikovanje cen
storitev obveznih obdinskih gospodarskih sluZb varstva okolja enkrat letno pripraviti Elaborat
ter za preteklo obradunsko obdobje ugotoviti razliko med potrjeno in obradunsko ceno glede
na dejansko kolidino opravljenih storitev v preteklem obradunskem obdobju ter v elaboratu
upo5tevati izra6un predradunske cene za naslednje obdobje. Predlagana cena za leto 2020
je bila potrjena Sele meseca novembra 2020 in tako zaradunana obdanom le v mesecu
decembru 2020, kar pomeni, da v bistvu potrditev nove cene v letu 2020 ni imela u6inka na
zmanjSanje zaostanka iz preteklih obdobij.
Ker se izradunani predradunski ceni opravljanja storitev zbirarya dolodenih vrst komunalnih in
biolo5kih odpadkov od potrjenih cen razlikujeta manj kot 10 o/o v skladu s 6. dlenom Uredbe
potrditev nove cene ni obvezna.
Ker so bile v elaborat vnesene nove cene za rumene in drne vrede, ki pa so bile za kar 48 o/o
vi5je od dosedanjih cen, so vsi prisotni na seji bili mnenja, da se elaborat ne potrdi in naj se
pripravi obrazloZitev, zakajje pri5lo do tak5nega zvi5anja.
Med razpravo je bil podan predlog, da bi bila naSim obdanom dana moZnost za nabavo
manj5ih kontejnerjev za bioloSke odpadke (poleg 120 I 5e 80 l).
Direktor komun. podjetja je povedal, da se bo to uredilo. Povedal je tudi, da v podjetju
razmiSljajo, da bi uvedli odvoz stekla po principu od vrat do vrat. Prisotnim na seji se ta
predlog ni zdel ustrezen, saj je v naSi obdini 5e kar nekaj gospodinjstev, ki morajo svoje
kontejnerje voziti od hi5e do ceste, kjer komun. vozilo odpadke prevzame za nadaljnji odvoz.
Glede na podane ugotovitve, da ob6inski svet predlaganega elaborata ne potrdi, je Zupan dal
na glasovanje

SKLEP
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Odlo6anje o Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS
zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Roga5ovci se odloii do
naslednje seje ob6inskega sveta.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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T6. 6

- Doloiitev cene storitve Pomodi dru1ini na domu

Direktor zavod Alen Dominid je v uvodu predstavil izvajanje dejavnosti v lanskem letu tako
finandno kot storitveno. Povedal je, da so zaradi prisotnosti covida morali za zaposlene
nabaviti dodatno za5ditno opremo, da so lahko svoje delo opravljali v skladu z predpisi in
navodili NIJZ. Ob6ina Roga5ovci je imela v letu 2020 v povpre6ju 15 uporabnikov teh
storitev, 5 uporabnikov je pladila te storitve v celoti opro56eno. Predlagajo zvi5anje cene
socialne storitve na domu, 18,24 EUR na uro na delavnik (do sedaj 17,36), medtem ko se
cena za delo v nedeljo, praznik ali dela prost dan ne bi spremenila.
Ker ni bilo pripomb s strani ob6inskega sveta, je Zupan dal na glasovanje naslednji sklep

sKLEP
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Obdinski svet Obdine Roga5ovci potrjuje predlagane cene storitve Pomo6i
druiini na domu v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc.7

- Rebalans proraduna Obiine Roga5ovci za leto 2021

Uvodne obrazlo2itve je podala Dragica Tomovi6 in povedala, da je glavni razlog za pripravo
rebalansa proraduna projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B zaradi uskladitve Nadrta
razvojnih programov.

V nadaljevanju je Julijana Meckar, predsednica Odbora za)avne finance povedala, da so na
seji Odbora za javne finance predlog rebalansa obravnavali. lzpostavila je najpomembnejSe
projekte, pri katerih je pri5lo do spremembe financiranja, in sicer:
- povedanje sredstev: ureditev Dajdevega mlina, sofinanciranje obrambe pred todo,
izdelava sprememb OPN, izgradnja SnC Roga5ovci in vzdrZevanje prostorov
reZijskega obrata;
zmanjSanje sredstev: nadgradnja vodovoda sistem a B, vzdrievanje gozdnih cest, mrli5ko
ogledna slu2ba in skakalni center Pertoda.
Nov projekt, kije vkljuden v rebalans pa je postavitev kolesarskega podivali5da v Ropodi.

-

Razprava

Milan Fr6ko je pripomnil, da je povedanje sredstev pri SRC Roga5ovci znatno previsoko, saj
je ta investicija je 2e sedaj zelo draga. Prav tako se ne strinja z dodatnimi sredstvi pri ureditvi
Dajdevega mlina, saj ima tudi ta projekt visoko ceno. Zanimalo ga je tudi, zakaj se
zmanj5ujejo sredstva za gozdne ceste. lzgradnja sladilnic in tribun pri igri5du NK Serdica je
prav tako previsok, moti ga tudi, zakaj ne bodo dela izvajali domadi gradbeniki.
Zupan je odgovoril, da so pri SRC-ju nastali dodatni stro5ki zaradi pomanjkljive izdelave
projektov. Napaka projektantov, saj se ne poglobijo dovolj v projekte ali pa ne vedo, kaj vse
potrebno narediti. Ob koncu projekta pa potem nadzorniki ugotovijo dolodene
pomanjkljivosti. Pri Dajdevem mlinu gre samo za zameryavo lesenih oken, pri izgradnji
sladilnic in tribun pri igri5du NK Serdica pa se spreminja dinamika financiranja, kar pomeni,
da obdina ne bo financirala po tretjinah (kot je bilo sklenjeno prvotno), ampak bo znesek
nakazan enkratno v celoti.
Dragica Tomovi6 je podala odgovor glede sredstev za gozdne ceste: obdina je prejela manj
sredstev s strani drZave.

je

4

elani ob6inskega sveta so v gradivu za sejo prejeli del projekta izgradnje sladilnic in tribun pri
igriScu NK Serdica, sajje bilo to zahtevano na prejSnji seji OS.
V nadaljevanju so se v razpravo glede investicije NK Serdica vkljudili Rihard Peurada,
Julijana Meckar, Karel Horvat, Andrej Kisilak, dr. Slavko Bu6ek, JoZica Ftrka5 in Anton
Per5a. Glede na povedano, da se oba kluba nagibata k zdruZitvi in, da mlajSe selekcije Ze
trenirajo in nastopajo skupaj, so svetniki pohvalili idejo o zdruZitvi, so pa bili nekateri 5e
vedno v dvomih glede predra6unske vrednosti investicije (znesek ne bo ostal na 300.000
EUR). V kolikor bi se kluba zdruZila, se tudi sredstva za namen delovanja na Sportni ravni ne
bi ved delila in bi tako en klub dobil ved sredstev za delovanje.
Po kondani razpravije 2upan dal na glasovanje

SKLEP
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Obiinski svet Obdine RogaSovci sprejme Rebalans proraduna

Obdine

Roga5ovci za leto 2021.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 8 - lzvedba volitev dlanov Razvoinega sveta Pomurske regije 2021-2027

V uvodu je direktorica OU Marija Saje povedla, da je v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja potrebno ustanoviti nov Razvojni svet Pomurske regle za
obdobje (RSPR) 2021-2027, ker se je teko6e programsko obdobje izteklo 31 12. 2020.
Razvojni center M. Sobota je tako izvedel postopek oblikovanja in predlaganja Skupne liste
kandidatov za volitve dlanov RSPR in ga posredoval obdinskim svetom v obravnavo in
potrditev.
V nadaljevanju je bil izveden postopek tajnega glasovanja dlanov obdinskega sveta, katerega
je vodila 3 Clanska komisija, imenovana na sami seji v naslednji sestavi: Edvard Mihali6
predsednik, Julijana Meckar in JoZica FUkaS 6lanici. Po kondanem tajnem glasovanju je
komisija ugotovila izid glasovanja (razviden iz zapisnika o glasovanju), Zupan pa je v sprejem
predlagal naslednji

-

-

SKLEP
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Potrdi se skupna lista kandidatov za volitve Elanov Razvojnega sveta Pomurska regije
2021 -2027.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tc. 9 - Pobude in vpraianja
Slavko Budek
- Na naslednjo sejo obdinskega sveta se naj uvrsti todka
aktivnostih Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora.

o delu in izvedenih

Milan Frdko

-

Zadeva glede zahtev ob6anke Cvetke Sinfo 5e vedno ni re5ena oz. ni bila izvedena v
skladu z zahtevami in dogovorom.
Zupanje povedal, da bo ob6ina uredila stvari, ko bo 6as primeren temu.

Agata Recek je predlagala, naj se uredi parkirni prostor na Pertodi pod cerkvijo

pri

Turmanovih.

Per5a Anton je ponovno izpostavil cesto v Fik5incih, saj se zadeva nikamor ne premakne
Vse je ostalo pri obljubah.

Stanko Baranja je vpra5al, kako je s postavitvijo igral v romskem naselju?
Zupan je odgovoril, da je potrebno zbrati p-onudbe in po izvedbi postopka izbrati
najugodnej5ega ponudnika, izvesti narodilo, jih dobaviti in jih umestiti v prostor.
Te. 10 - Razno

lupanje povedal, da ja Cerop d.o.o. obdine v mesecu juniju 2021 ob upoStevanju dolo6il
veljavnega Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki d.o.o. v
povezavi z veljavnim Zakonom o integriteti in prepredevanju korupcije, v izogib kr5itvam
omenjenega zakona o nezdruZljivosti funkcij, zaprosil za podatke o imenovanju
predstavnikov obdin v Svet ustanoviteljic, dlanih in njihovih namestnikov v skup5dino CEROP
d.o.o. V ta namen je torel potrebno imenovati predstavnika v svet ustanoviteljic ter 6lana in
namestnika skup5dine CEROP d.o.o.

Zupanje predlagal v potrditev naslednji

SKLEP
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Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci za predstavnika obdine v Svet ustanovitetjic
GEROP d.o.o. imenuje Nata5o Ha5aj, strok. delavko obdinske uprave Obdine
Roga5ovci, za namestnika dlana pa Danijelo Kodar, strok. delavko obdinske
uprave Ob6ine RogaSovci.

Obdinski svet Obdine Roga5ovci imenuje Elana v skup5dino CEROP d.o.o.
Marijo Saje, direktorico ob6inske uprave Ob6ine RogaSovci.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
NRO
Sklep JE BIL sprejet.
Seja je bila zakljudena ob 21. uri.

o
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Zapisala
Simona Janid

SK\

Zapisnik ie bil zakliuden s sklepom Stevilka f 28.

6

Edva

