
Stevilka: 032-3t2018-16
Datum: 2. 12.2021

ZAPISNIK

15. seje Obdinskega sveta obcine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 18. 11.2021 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 Peura6a, Julijana Meckar, Anton Bu6ek,
Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko HauZar,
Karel Horvat, Stanko Baranja, Karmen Madjar in dr. Slavko Budek
- ostali prisotni - vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Dragica Tomovi6,
radunovodja, Nata5a Ha5aj, strok.delavka in Simona Jani6 strok. sodel.
- odsoten Simon Kranjec, dlan OS

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Obdinskega sveta Obdine

Roga5ovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje ObEinskega sveta

ObEine Roga5ovci.
5. Porodilo o izvrSevanju proraduna Obiine Roga5ovci v prvem polletju

2021.
6. Spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji obdinskih cest v

Obdini Roga5ovci.
7. Sklep o doloEitvi cen programov in Stevila otrok v oddelkih v WE pri

JVIZ OS Sveti Jurij.
8. Elaborat o oblikovaniu cene izvajanja obvezne ob6inske GJS Zbiranja

dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obiini RogaSovci za leto
2021.

9. Pobude in vpraSanja.
10. Razno.

Te. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupan je pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepcen (prisotnih 14 dlanov
obdinskega sveta).

Te. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal, da se bodo todke dnevnega reda, h katerim so vabljeni razpravljavci,
obravnavale prednostno, ko bodo leti prisotni na seji.
Clani OS niso imeli pripomb, zato je bil dan na glasovanje

SKLEP 51.129

Potrdi se dnevni red 15. seje obdinskega sveta v predtagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dtanov obdinskega sveta, od tega je 14 6tanov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL sprejet.
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T6. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 14. seie OS

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

SKLEP 5t.130

Potrdi se zapisnik 14. seje OS v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega je 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 4 - Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne se1'e OS OR

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

sKLEP 5t. 131

Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje OS v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Clanov obdinskega sveta, od tega je 14 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet

T6. 5 - Poroiilo o izvr6evanju proraiuna OR v pruem polletju 2021

Dragica Tomovid je v uvodu na kratko podala porodilo o izvr5evanju proraduna za prvo
polletje 2021. Povedala je, da so bili prihodki ob polletju nadrtovani v viSini 5.243.358,59
EUR, realizirani pa v viSini 1.758.809,90 EUR oz. 33,5 % naErtovanih celoletnih prihodkov
proraduna kar je zelo nizka realizacija. Realizacija transfernih prihodkov je odvisna od
realizacije nadrtovanih projektov, sklenjenih pogodb, dogovorjene viSine sofinanciranj
projektov in dinamike izgradnje nadrtovanih investicijv proradunu Obdine Roga5ovci.
Odhodki so v prvem polletju bili nadrtovani v vi5ini 6.019.364,81 EUR, realizirani pa v vi5ini
1.567.599,76 EUR oz. 26 % nadrtovanih celoletnih odhodkov proraduna.
lz polletnega porodila o izvr5evanju proraduna Obdine Roga5ovci je ugotovljeno, da je
poslovanje ob6ine v prvem polletju potekalo nemoteno, likvidnostnih te2av ni bilo. Na dan 30.

6. 2021 obdina nima zapadlih neporavnanih obveznosti.
Pridakuje se, da bo tudi letos vedji del proradunske porabe realiziran prav v drugi polovici

leta, kar je vezano na realizacijo sredstev iz naslova javnih razpisov ter z izvaianjem
investicij. Na samo realizacijo pa vplivajo tudi pla6ilni roki, saj je del planiranih projektov Ze

fizidno izveden, ni pa 5e finandno, kar je vezano na pla6ilne roke izvajalcem (30. dan od

datuma prejema raduna skladno z Zakonom o izvr$evanju proradunov RS).

Razprave ni bilo.

Obdinski svet Obdine RogaSovci se je seznanil s Porodilom o izvrSevanju
proraduna Obdine Roga5ovci v prvem polletju 2021.
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Tc. 6 - Spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji obcinskih cesf v OR

Andreja Stesl je v uvodnih obrazloililvah povedala, da j veljavni Odlok o kategorizaciji
obdinskih cest v OR bil sprejet na 23. seji dne 8. 11. 2018. V dasu uporabe odloka po letu
2018 so bila ugotovljena manj5a neskladja, ki jih obdina odpravlja, s dimer se malenkost
spreminjajo dolZine obstojedih kategoriziranih cest. Kategorizacija obdinskih cest prikazuje
dejansko rabo javnih cest na obmodju obdine, ki se s potrebami in skladno zrazvqem ob6ine
spreminja. Obdina je zato pripravila spremembo odloka, ker Zeli evidentirati spremembe na
obdinskem cestnem omreZju, ki so nastale po letu 2018. Vse spremembe se bodo po
potrditvi odloka na seji ter objavi v uradnem glasilu vpisale tudi v banko cestnih podatkov.
lzvedel pa se bo tudi vpis osi cest v ZK GJl. Predlagane spremembe so bile posredovanje
6lanom OS z gradivom za sejo.
V razpravo iz klopi so se vklju6ili Karmen Madjar in Milan Frdko. Prva je povedala, da je
gradivo pomanjkljivo oz. premalo pregledno ter da se naj v bodode priloZijo vsi izrisi oz. karte
in z vedjim grafiCnim prikazom.
Milan Fr6ko pa je povedal, da je obdina naredila napako pri odkupu zemlji5da za cesto proti
Gjergjeku. Le ti niso bili seznanjeni s pladilom davka, ki so ga morali pladati, sajje bil ta zelo
visok in biga lahko pladala obdina.
Zupan je odgovoril, da je 5lo za prikljudno cesto do njegove hiSe, ki pa je dalj5i od 30 m.
Obdina odkupa v takih primerih ne izvfa, zahteva pa, da lastniki te dele zemlji5d brezpladno
prenesejo v last obdine.

Ker ni bilo drugih pripomb s strani obdinskega sveta, je 2upan dal na glasovanje naslednji
sklep:

SKLEP 5t.132

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji obdinskih cest v Obdini Roga5ovci v predlagani vsebini
v prvi obravnavi.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Clanov obdinskega sveta, od tega je 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Te. 7 --Sf"p o doloiitvi cen programov in Stevila otrok v oddelkih v WE pri
JVIZ OS Sv. Jurij

Predlog ekonomske cene vrtca je pripravila radunovodska slu2ba JVIZ OS Sv. Jurij.
Predlagana nova ekonomska cena vrtca po izradunih za 5ol. leto 202112022 znaia 448,86
EUR pri Stevilu otrok 123. V sklepu, ki ga je pripravila obdinska uprava je upo5tevana
predlagana cena s subvencijo obdine 13,42 mesedno za otroka., kar pomeni, da bi bila cena
za pladilo star5ev 435,44 EUR.
Slavko Haular je povedal, da sei naj 5e enkrat preveri 5. dlen sklepa, saj naj cena in Stevilo
otrok po oddelkih ne ustreza izradunom.

Druge razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

sKLEP5t.133

Obdinski svet Obiine RogaSovci potriuje cene programov in Stevila otrok v oddelkih v
vzgoino varstvenim enotah pri JVIZ Osnovna Sola Sveti Jurij v predlagani vsebini.
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Clanov obdinskega sveta, od tega je 14 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 8 - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obiinske GJS zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov v OR za leto 2021

Uvod k tej todki je podala Nata5a Ha5aj in povedla, da je bila vsebina te todke
obravnavana 2e na prej5nji seji, ker pa obdinski svet elaborata takrat ni potrdil, je
tocka ponovno v obravnavi na dana5nji seji. Ker se je takrat pojavila dilema okrog nove
cene za rumene in 6rne vre6e, ki so bile zakar 48 % vi5je od dosedanjih cen, so vsi prisotni
na seji bili mnenja, da se elaborat ne potrdi in naj se pripravi obrazlo2itev,zakalje pri5lo do
tak5nega zviSanja. Direktorja se je pozvalo, da pripravijo odgovor do naslednje seje OS.
Odgovor so v podjetju Saubermacher&Komunala pripravili in posredovali na obdinsko
upravo:
>V okviru potrjenega standarda ravnanja z odpadki in cene zbiranja komunalnih odpadkov
vsako gospodinjstvo v ob6ini Roga5ovci, ki je vkljuceno v odvoz komunalnih odpadkov z
zabojnikom za meSane komunalne odpadke, prejme letno rolico s 24 vre6kami za zbiranje
me5ane embalaZe (povpredno 2 vre6i na mesec). tak standard velja tudi v drugih obdinah. v
kolikor posamezno gospodinjstvo porabi ved vre6 kot je predvideno v standardu, lahko le-te
dokupi med letom po potrjeni ceni, ki je v vseh obdinah, razen v obdini Roga5ovci, 0,9125
eur/kom (0,8333 eur/kom brez ddv). gre za dodatno storitev, za katero se obdani odlodijo
prostovoljno. za gospodinjstva, ki so vklju6ena v odvoz odpadkov z vredami namesto z
zabojnikom za me5ane komunalne odpadke, odlok o nadinu izvlafia obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja doloCenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju obdine
Roga5ovci doloca: >povzroditelji komunalnih odpadkov, ki bodo za zbiranje dolo6enih vrst
komunalnih odpadkov uporabljali tipizirane vredke za prepuSdanje meSanih komunalnih
odpadkov, bodo letno od izvajalca javne slu2be zbirarya dolodenih vrst komunalnih odpadkov
prejelitudi dvakratno Stevilo tipskih posebnih namenskih vre6,za me5ano embala2o.<

V obdini Roga5ovci je cena vrede za me5ano embalaZo od leta 2013 dalje 0,6250 eur/kom
(0,5708 eur/kom brez ddv). ker je v preteklosti (ko so storitev ob6ine pla6evale iz obdinskega
proraduna in 5e ni bila vkljucena v sistem ravnanja z odpadki in s tem ceno za obdane) bil
sistem odvoza me5ane embalaZe v obdini Roga5ovci malce drugaCen kot v ostalih obdinah,
je bila niZja tudi cena dodatne vredke, ki vse do danes ni bila spremenjena, standard in na6in
zbiranja pa je sedaj povsod enak (dodatne vredke za meSane embalaZo niso del
gospodarske javne slu2be). Da bi pri tej dodatni storitvi za vse na5e odjemalce nastopali
enotno, moramo ceno dodatne vredke korigirati, saj so v nasprotnem primeru obdani obdine
Roga5ovci v privilegiranem poloZaju. po razgovoru z vami smo se v letu 2020 dogovorili, da
uskladitev naredimo v elaboratu za leto 2021, kar smo letos tudi storili. Vsak posameznik se
za nakup dodatnih vredk odlodi po svoji volji. v kolikor ima gospodinjstvo ve6 meSane
embalaZe kot dobi vre6k v okviru standarda (24 kom letno), lahko dodatne kolidine lete
preda v zbirnem centru za lodeno zbiranje frakcij v Serdici. Glede zbiranja biolo5kih
odpadkov uredba o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi zbirafia komunalnih odpadkov
doloda, da prostornina zabojnikaza to vrsto odpadkov ne sme biti manj5a od 80 litrov. odlok
obdine Roga5ovci prostornine zabojnika za biolo5ke odpadke ne predpisuje, minimalna
prostornina 120 litrov je predpisana zgolj za zabojnik za meSane komunalne odpadke. glede
na navedeno imajo obdani moZnost bioloSke odpadke prepu56ati v zabojnikih prostornine 80,
120 ali 240 litrov.<
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Razpravne ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

SKLEP5t.134

o novih cenah zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Nove cene
zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje
Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:

V cene ni vklju6en 9,5 % DDV.
ObEinski svet potriuje predloieni Elaborat o oblikovanju cene izvaiarya
obvezne obdinske gospodarske javne sluibe zbiranja dolo6enih vrst
komunalnih odpadkov v Obdini Roga5ovci zaleto 2021.

Obdinski svet potrjuje cene zbiranja dolo6enih vrst komunalnih odpadkov.
Sklep zadne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih obdin. Cene
storitev se uporabljajo od 1.12.2021

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega je f 3 Elanov
glasovalo ZA, 1 6lan je bil PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.

Tc. 9 - Pobude in vpra5anja

Slavko Budek
- Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je na podlagi terenskega ogleda pripravil

prioritetni seznam za obnovo cest v ob6ini, vendar pa njihov seznam ni bil v celoti
upo5tevan prav tako tudi drugi predlogi, ki so bili sprejeti na seji odbora, niso bili
realizirani. lzpostavilje tudi, da izvajalec,kiizvaja obnovo in rekonstrukcijo cest, svoje
delo opravlja zelo slabo. lzvajalca oz. nadzornega se naj na to opozori.

- Kako je z projektom Sirokopasovno omreZje, saj nekatera gospodinjstva 5e vedno
nimajo dostopa do interneta?
Zupanje odgovoril, da se bo optika za6,ela graditi istodasno z vodovodom.

- Zakaj nadzorni odbor obdine ne opravlja svojega dela?
- lnvesticija gradnja sladilnic in tribun v Serdici je res velik projekt, vendar je potrebno

le tega speljati do konca in iskati dodatna sredstva iz razpisov, ki bodo odprti.

Andrej Kisilak
Glede na to, da se v naSi pokrajini nahajajo predstavniki Vlade RS in ker se bo tudi
sam udele2il sre6anja z njimi ga zanima, ali ima obdina kak5en predlog ali pobudo, da
se prenese predstavnikom vlade.
Zupanje odgovoril, da v tem trenutku nimamo pobud.
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Zbiranie dolodenih vrst komunalnih odpadkov: Gena v EUR/kq
1. Zbiranie komunalnih odpadkov 0,19455 €
2. Zbtranje biolo5kih odpadkov 0,21215€
3. Ravnanje z me5animi komunalnimi odpadki z
vredo 8,4808 €/kom
4. Vreda za zbiranie embalainih materialov 0,5708 €/kom



lupan je povedal, da je postopek javne obravnave OPPN glede nadaljnjega izkori56anja
rudnin v Kamnolomu v Sotini za6asno ustavljen, saj Cestno podjetje ni izpolnilo pogoja
izgradnje plo6nika in ureditev ceste od gostilne SOtitl Oo oljarne Dajd. V kolikor bodo pogoji
izpolnjeni, se bo postopek javne obravnave nadaljeval.

Te. 10 - Razno

Milan Fr6ko
- Ali ima obdina soglasja od vseh lastnikov parcel, kjer bo potekala trasa za vodovod?

Zupan je odgovoril, da ima, drugade ne bi mogli dobiti gradbenega dovoljenja.
- Obdanka Slavica Horvat se je potoZila glede zamakanja na njeni parceli, ki je

namenjena za pridelovanje kmetijskih pridelkov. Krivda za to bi naj izvirala iz jarka ob
cesti. Obdino je 2e obvestila o tem, vendar obdina problematike 5e ni re5ila.
Zupan je odgovoril, da je bil opravljen ogled na terenu in ugotovljeno je bilo, da
zamakanje ni posledica pronicanja vode iz 1arka. Obstaja moZnost, da je na njivi na
pri5la na povr5je podtalnica ali pa je napaka na vodovodni cevi.

Seja je bila zakljudena ob 19.30 uri

Zapisala
Simona Jani6

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom Stevilka 134.

Lupan ne
Edvard tid
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