Stevilka: 032-312018-17
Datum: 28. 12.2021

ZAPISNIK

16. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, kije bila v 6etrtek, 16. 12.2021 ob 18.00 uriv
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihalid.
Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid

- 6lani obdinskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peurada (pri5el ob 18.25) Julijana Meckar,
Anton Budek, Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko
HauZar, Karel Horvat, Stanko Baranja, Karmen Madjar, Simon Kranjec in dr. Slavko Budek
- ostali prisotni - vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Dragica Tomovi6,
radunovodja, Nata5a Ha5aj, strok.delavka in Simona Jani6 strok. sodel.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Obdinskega sveta

Obdine

RogaSovci.

4. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Roga5ovci
5. Pobude in vpraSanja.
6. Razno.

za leto 2021.

Te. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti

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

T6. 2 - Obravnava

in potrditev dnevnega reda

Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

SKLEP

5t.135

Potrdi se dnevni red 16. seje obdinskega sveta v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 Elanov obdinskega sveta, od tega je 14 Elanov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL spreiet.

Te. 3

- Pregled in potrditev zapisnika 75. seJ'e OS
-

Pripomba dr. Slavka Budka pri todki Pobude in vpraSanja se naj
besedna zveza >v leto5njem letu<

SKLEP

v drugi alineji

6rta

5t.136

Potrdi se zapisnik 15. seje OS v predlagani vsebini s predlagano spremembo.

I

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

Tc. 4

- Odlok o rebalansu proraiuna Obiine Roga5ovci za leto 2021

V uvodu te todke je Zupan povedal, da je razlogov za rebalans bilo ve6. Glavni je bil ponovnii
pregled in uskladitev na6rtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proraduna
in vkljuditev novih obveznosti v proradun. Drugi razloga pa je bila vkljuditev novega projekta v
proradun in sicer Sofinanciranje nakupa rabljenega gasilskega vozila - PGD Pertoda v viSini
20.000,00 EUR.
Dodatne obrazloZitve je podala 5e Dragica Tomovi6. Julijana Meckar pa je povedala, da je
predlog rebalansa bil obravnavan tudi na Odboru za javne finance.
RAZPRAVA:

dr. Slavko Budek je povedal, da bi pristojen odbor moral o predlogu razpravljati

5e

pred po5iljanjem gradiva za sejo obdinskega sveta oz. vsa delovna telesa bi morala
imeti seje pred po5iljanjem vabila in gradiva za obravnavo na sejah ob6inskega
sveta. elani obcinskega sveta niso pravodasno oz. sploh niso seznanleni z teko6imi
zadevami, o katerih pa morajo potem na hitro razpravljati in odlodati na sejah OS.
Posledica tega je, da imajo delovna telesa premalo sej.
Andrej Kisilak in Julijana Meckar sta bila podobnega mnenja - torej, da bi morala delovna
telesa imeti seje prej oz. bi morala o doloEenih zadevah razpravljati preden gre gradivo za
seje OS naprej. Julijana Meckar pa je 5e dodala, da pa del. telesa ne morejo imeti sej, 6e
nimajo gradiva za obravnavo.
Ob 18.25 je na sejo priSel Rihard Peura6a.

Milan Fr6ko
- Je pripomnil, da bi glede nabave gasilskih vozil morali reSevati znotraj obdinske

-

gasilske zveze, ne pa da o tem odloda obdina oz. obdinski svet.

Je mnenja, da bi lahko covid dodatke, ki jih je drZavna izpladala obdinam oz.
zaposlenim, obdina namenila npr. bolni5nici Murska Sobota
Ponovno je izpostavil cestno problematiko ter povedal, da bi se naj pripravil ustrezen
terminski plan po katerem bi se dela lahko za6ela dim prej. Dela se vedno za6nejo
prepozno, tako da zimsko vreme prekine izvajanje del (tudi za druge projekte) in zato
ne pride do realizacije oz. je le ta nizka v proradunskem letu, v katerem bi morala biti
dejansko realizirana.
Zimska slu2ba se opravlja zelo povr5no in neodgovorno, po viSjih delih ceste sploh
niso bile odiSdene, kar pa bi morala biti prioriteta.
Odgovore je podal iupan:
glede covid dodatkov ni odlodala obdina, ampak je tako dolodila drlava
za opravljanje zimske sluZbe ved ni ponudnikov oz. nihde ved node tega delati in je
tako tudi delo oteZeno
realizacija bi lahko bila 100%, vendar imamo projekte, ki bodo glede na terminski plan
izvedeni v naslednjih letih, rezenta pa mora biti zagotovljena, saj v nasprotnem
primeru obdina ne more delovati.

-

-

2

Po kondani razpravije 2upan dal na glasovanje

SKLEP

5t.137

ObEinski svet Obdine Roga5ovci sprejme rebalans proraduna Obdine
RogaSovci za leto 2021.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 13 Elanov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL sprejet.
Tc. 9

- Pobude in vpraianja

Anton Per5a
- Kdaj bodo kondana dela na obdinskih cestah? Zupan je odgovoril, da ima Cestno
podjetje preve6 dela in so zato zaprosili za podaljSanje roka. Obdina se je s tem

-

strinjala, saj v dani situaciji drugade niti ni moZno.
Ker tudi v leto5njem letu ni bilo prireditve sredanja starelSih obdanov, bi lahko vsem
starejSim od 70 let izkazali malo pozornost npr. z darilnimi boni in vo5dilom, ki bi jim
jih poslali po po5ti na dom.
Vedina svetnikov se je s predlaganim strinjala, zato je Zupan odlodil, da bo obdinska
uprava v prihodnjih dneh realizirala predlagano.

Andrej Kisilak
Glede prijave na razpis Fundacije za Sport je vpra5al, ali bi bilo mo2no, da obdina ne
prijavlja svojega projekta in namesto tega prijavi investicijo NK Serdica, da bi se na ta
nadin pridobila dodatna finanina sredstva, saj je gradnja zaustavljena, ker klub
trenutno nima razpoloZljivih sredstev. Predlagalje tudi, da bi se naj obdina prijavila na
kak5en drug razpis za pridobitev sredstev za ta namen.
Zupan je povedal, da je obdina 2e prijavila svoj projekt in svoje vloge ne bo umaknila.
Slavko Budek
- Predlaga, da naj delovna telesa ob koncu proradunskega leta podajo porodilo o

-

TE. 10

svojem delu.
na spletni strani je ob6ina objavila javno obravnavo glede OPN-ja, vendar je vsebina
dokaj nepregledna oz. nedosegljiva za dolodene posameznike. Poleg tega je v
besedilih kar precej napak oz. napadno zapisanih imen.
lzpostavil je slabo izvajanje nadzora nad obnovo in rekonstrukcijo obdinskih cest.
Nadzorniki bi morali bolj dosledni in odgovorni pri svojem delu, potem ne bi ve6
prihajalo tako slabo izvedenih del na ob6inski cestni in tudi drugi infrastrukturi.
V zadnjem 6asu prihaja do sprememb v zaposlitvah v obdinski upravi, zato bi bilo
primerno, da je o tem seznanjen tudi obdinski svet.
Zaradi vedno vedjega stanovanjskega oz. bivalnega povpra5evanja, bi lahko obdina
bila tista, ki bi pripravila kak5en predlog oz. se prijavila na razpis za doloditev naselij
za novogradnje stanovanjskih hiS v obdini.

- Razno

Nibilo ruzptave.
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Seja je bila zakljueena ob 19. uri.

Zapisala
Simona Janie

tusf.\

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom 5tevilka 137.
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Zupan
Edvard

,t

