Stevilka: 032-3t2018-18

Datum: 29.3.2022
ZAPISNIK

17. seje Obdinskega sveta obeine Roga5ovci, kije bila v detrtek, 17.g.2022ob 1g.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihalid.
Prisotni:

-

Zupan obdine Edvard Mihalid
sveta: Andreja Sadl, Rihard Peurada (pri5el ob 18.25) Julijana Meckar,
Budek,
Agata
Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, .t'oZica Ftika5, Anton per5a, Slavko
Intolt
HauZar, Karel Horvat, Stanko Baranja, Karmen Madjar, Simon Kranjec in dr. Slavko Budek
- ostali prJsotni- vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Drigica Tomovi6,
finan6nik,
Andreja Stesl vi5ja svet., Lauia trlunin, strok. delavka in Simona Janid strok. sodel.
prisotni: Gorjan Renata - predstavnieaZD M. Sobota, Damjana Neme5 predstavnica
:9sta1i
Vestnika
odsotni: Karmen Madjar - dlanica obCinskega sveta (opravi6eno).
-- 6lani_ob-6inskega

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Ob6inskega sveta Obdine

4.

Roga5ovci.
Program dela in finan6ni nadrt za leto 2022 in Letno porodito za leto
2021 ter podaja soglasja k sprejetim sklepom sveta zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota
Rebalans prora6una Obdine Rogaiovciza leto ZO2Z

5.
6. Odlok

o

kategorizaciji obdinskih cest

v

obEini Rogaiovci

-

2.

obravnava
7. Obravnava predloga Programa 5porta Obdine RogaSovci za teto 2OZ2
8. Obravnava predloga Letnega programa kulture vbUdini Rogasovci za
leto 2022
9. Obravnava predloga letnega programa dru5tev izven podrodja kutture,
Sporta in turizma za leto 2A22.
10. Pobude in vpra5anja.
11. Razno.

Te. 1

- Otvoritev seJ'e in ugotovitev sktepinosti

Zupan je pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 14
6lanov
obdinskega sveta).

76. 2

-

Obravnava

in potrditev

dnevnega reda

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

SKLEP 5t.138
Potrdi se dnevni red 17. seje obEinskega sveta v predtagani vsebini.

I

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

Ti.

3

- Pregled in potrditev zapisnika f6. seie OS

Pripomba Andreja Kisilaka pri todki Pobude in vpraSanja se naj pri njegovi pobudi doda
>ob6ina bi se naj prijavila 5e na kak5en drug razpis za dodatna sredstva<.

-

SKLEP 5t.139
Potrdi se zapisnik 16. seje OS v predlaganivsebini s predlagano spremembo.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov ob6inskega sveta, od tega ie 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.
2021
- Program dela in finanini nairt za leto 2022 in Letno poroiilo za leto
Murska
dom
Zdravstveni
Zavoda
Sveta
sklepom
podaja
sogtasja k sprejetim
ter

Te. 4

Sobota
Predstavnica Zdravstvenega doma Murska Sobota Renata Gorjan je predstavila Poro6ilo o
delu za l. 2021ter Program dela in finan6ni na6rt za lelo 2022. Program je bil poslan Clanom
obEinskega sveta tudiz gradivom za sejo.
Razprave ni bilo, zatoie po koniani predstavitvidal na glasovanje

SKLEP 5t.140
1

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci daje soglasie k Letnemu porodilu za leto 2021.
2.

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci daje soglasje k programu dela in finan6nemu
na6rtu ZdravsWenega doma Murska Sobota za leto 2022.
3.

Obiinski svet Ob[ine Roga5ovci daje soglasje k sklepu 5t. 3, spreietega na 100.
seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota dne 23-2-2022.
pred glasovanjem je bilo prisotnih

l4

dlanov obdinskega sveta, od tega ie 14 Elanov

glasovalo ZA.
Sklep JE BIL spreiet.

2

Tc.5 - Rebarans proraiuna obiine Rogasovci za reto
2022

v

uvodu te todke je Zupan povedal, da.je razlo gov za
rebalans bilo ved. Glavni je bil projekt
vodovodnesa sistema ri. v tit, 2o2i niprisio oo zacetka
srdfi;zato se prenasa
)il!r!siJ,:
Predlog rebalansa Proraduna je predstavila Dragica
Tomo^vi6. uvodoma je navedla, da je bil
Proradun obdine Roga5ovci ja teto 2022 s.prejJt
*riobdinskela
dne 4. februarja
da se je v tem tetu marsikaj spremenilo, zato tudi ia predlog
?02.1,
rebalansa.
Dodala je, da se s predtogom rebalansa spreminjata
Bilanca prihodkov in odhodkov in Ra6un
financiranja, Raduna
in
nat#o
p,
ni proracun obdine s predraganim
lerlatlv
znasa 1.1u.184,83
LuR. oo naGeiin
prihaja pri investicijskih

."

.rli"

lrr:ltn

,pr"r"rb

:"at*[,i:,

Neka.tere inve-sticije se.p.rena5ajo iz preteklega leta
in sicer: izgradnja kanalizacije v romskem
naselju Pertoda (predvidena izgradnja v leti[. zozz-iozsj,
izgradnja javne razsvegjave sveti
Jurij vedeslavci, ureditev plrriri5da v rixtirrcin, - r-dLr"rbe
in dopolnitve ob6inskega
prostorskega nadrta in obnova lokalnih cest in
poti 10"t" so bita izvedena v preteklem
lavnin
letu, pladilo pa v l. 2022).
Zmanjsujejo oz' drtajo se sredstva za: sofinanciranje
izgradnje sladitnic in tribun priigrisdu NK
serdica ( za namen sofinanciranja navede!.e ilygat[iieie
im6la obcina v obdobju odteta2o2l
do vkljudno 2023 nacrtovana sredstva v vi5ini 100.000,d0
EUR skupaj, rer pa ;e z rebalansom
proraduna za leto 2021 preSlo celotno financiranje
, plo*irnsr<o rdto lori,;Lsredstva v tetu
izgradnja
SRc,
ki
se
zmanjSuj"
or. o"i,io [ienasa v t.2023 in skakalni center
1022. lrtalo)
Pertoda - vedji del prenos v 1.2023 .
Povedujejo se sredstva za: ureditev vednamenskih
udnih prostorov oS Sv. Jurij(sofinanciranje
MIZS bo izvedeno v letih 2022'2023,
prav. tako izgradnja), dejavnost javnih vrtcev
- pla6ilo
ra-zlixg med.ceno programov v vrtcih in pla6ili
rL"rs*,'plade'delavcev obcinske uprave in
re2ijskega obrata, upravljanje in tekode vzozevanp
in Jp, stroski urejanja zemljii6
geodetske zadeve, tekoda proradunsk a rezent
actja.

-

ii

-

V predlog rebalansa pa se vkljudujejo noviprojekti: projekt pRo-Go
(avnipoziv LAS Gori6ko)
predstavlja nabavo samoPosheinega aparita
piodalo lokalnih produktov, izgradnja
za
plo6nika Ropoca (zgoraj od kapele Jo avtobusne postapy,
izgradnja plodnika sv. Jurij - od
pokopali56a do Ledave, postavitev kolesarskih podivalisiv
solini, ttusrovi in Veeestavcin,
izgradnja javne razs^vetljave v Sotini, ureditev parkirisda
pri potopalisdu v sotini, nakup
zemljisd (za plodnik Sv..Jurij od pokofali56a do Ledave,
zemlji56e za pumptrack v Svetem
Juriju, za ureditev plodnikov v sotinioo cialtevega.-l,nr);ltry
novega traktorja, sof. nakupa
kombiniranega vozila -.Dru5tvo paraplegiko, irer<mufil
in en"r.i;e (v kolikor bo sofinanciralo
vseh 30 obdin), postavitev.tesenega nadltre5ka priD;jA;"m
mtinu, odvodnjavanje meteorne
vode v Nuskovi in zamenjava vhodnih vrat (spodaj)
v 2p-nogasovci. predlog rebalansa pa
vkljuduje tudi Na6rt ravnanja s premidnim premozenje,
oR, Spremembe in dopolnitve na6rta
ravnanja z nepremidnim premozenjem obline in
radrovsrinacrt.
RAZPRAVA:

Julijana Meckar, predsednica odbora za finance je
na kratko povzela razpravoseje odbora
Andrej Kisitak
Kdo bo upravljalec skakalnice na Perto6i in kako
ie z realizacijo skalnice, glede na to
da je bilo ustavljen smudarski skakarni krub
Goridko?
Kako je z investicijo izgradnje vodovoda in kdo
bo nosil stroske, ki bodo nastali zaradi
povedanja cen gradbenega mate riala?
Kje so lokacije za kolesarska postajalisda?
Kje je predvidena izgradnja javne razsveiljave
v Sotini?

J

problematika na
Kako je z izgradnjo plocnikov v sotini proti kamnolomu in zakaj ni ta
dnevnem redu?

2upan

2023 nacrtuje
lzgradnja skakalnice na Pertodi niv prioritetnem programu, zato se v letu
pripravilo
iztradnja le ene skakalnice. Glede upravljanja 5e ni nid dolodeno, druStvo bo
tekmovanj'
pr"Otog za odlo[anje v prihodnje. Skakalnica pa ne zgrajena z namenom
ampak za rekreac'tjo.
Moravske
lzgradnja vodovoda se je 2e pri6ela, in sicer v spodnjem delu (Ti5ina,
le
tega, saj
Toplice). Tezave so se pojavile glede izbire ustreznega materiala in dobave
pa je dobava trenutno
so bile cevi, ki so bile predlagane v ponudbi, iz Rusije, od koder
ni mogo6a. Glede dodatnih stro5kov se 5e ni odloCalo'
v dogovoru z
Lokacije za kolesarska postajali5da 5e niso doloiena, ampak se bodo
predstavn iki vaski h skupnosti izbrala naj pri mernejsa mesta.
se je dogovorila, da bo stroske za izgradnio plocnikov prevzel koncesionar,

obdina

stro5ke prenosa zemlji5d od ob6anov pa obdina'
Stevilke 23.
Javna razsveljava v Sotinije nacrtovana v smeriod gostilne Souttoo hi5ne
Sv. Jurija do
Javna razsveljava pa bo zgrajena tudi ob plo6nikih in kolesarski stezi od
Ve6eslavec.

Slavko Budek
je pripomnil, da izvedba
Glede ceste in izgradnje plodnikov v sotini proti kamnolomu
le tega ni v korist obdine, ampak v korist koncesionarja'
,rd; i" LOg"r"ril, da ne gre samo za izgradnjo plo6nikov, temved tudi za Siritev in
rekonstrukcijo obdinske lokalne ceste.

Andrei Kisilak pa je 5e dodal, da je 10 let predolgo obdobje za dodelitev koncesije'
P kondani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP

5t.141

obcinski svet obdine Rogasovci spreime Rebalans proraEuna Obdine
Roga5ovci za leto 2022v predlagani vsebini'

14 Elanov
Pred glasovaniem je bilo prisotnih 14 clanov obcinskega sveta, od tega ie
glasovalo ZA. Sklep JE BIL spreiet.

T6. 6

-

Odlok

o kategorizaciii obeinskih cest v obiini Roga5ovci -

2' obravnava

podala mnenje k
Marija saje je v uvodu povedala, da je Direkcilg TS ,? infrastrukturo
je bila podana
vsebini odloka,
fri enem'odslku v Vedeslavcih (dovozna pot)k pripravljenemu
piipomba, ki pa ;e Uita'Ze urejena. DRI je zato izdalo tudi soglasje
gradivom za sejo.
6Oiot u, ki so ga Shni ob6inskega sveta prejeli z

,^i"

Pripomb ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP

4

itt.142

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
obcinskih cest v obiini Rogasovci v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dtanov obdinskega sveta,
od tega je 14 ilanov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL sprejet.

Te.7

-

Predlog Program sporta obline Rogasovci za teto 2022

Marija Saje je povedala, da je program Sporta za leto 2022 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
drusfuo za pridobitev
sredstev iz obdinskega proraduna. Pri s-q1e1n predlogu ni sprememb,
visina sredstev ostaja
enaka, kov lanskem letu, to je 49.000,00 EUR.
Pripomb ni bilo, zalo je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t. 143
obiinski svet ou^d!19 RogaSovci sprejme
Roga5ovci za leto 2022, v piedtagani vsebini.

retni program sporta

Pred glaso-vanjem ie bilo prisotnih 14 dlanov obdinskega sveta, od tega
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
76. 8

-

v obdini

je 14 6lanov

Predlog Letnega Programa kulture v Obdini Rogasovc i za leto 2OZ2

V uvodu te.toike je kratko obrazlo2itev podala Laura Munih. Povedala je,
da pri pripraviletnega
programa kulture ni bilo nobenih sprememb in da je v proradunu
za slfinantirin;b ljubiteljslir'h
kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2022 namenjeno 14.OOO,O0
EUR. predlog
programa je obravnaval in potrdil tudi pristojni odbor.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.144
Obdinski svet obd!ry Roga5ovci sprejme letni program kulture
Roga5ovci za leto 2022, v predlagani vseLini.

v

Obdini

Pred glasovanjem ie bilo prisotnih 14 itanov ob6inskega sveta, od tega je 14
dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BtL sprejet.

Ti. 9 - Predlog Le-tnega Programa druitev izven podrodja kulture, ipofta in
turizma za leto 2022

Laura Munih je povedala, da je Letni program druStev izven podrodja kulture, Sporta
in turizma

za leto 2022 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov dru5tev izven
podrodja kulture, Sporta in turizma in da so v proradun u za ta namen v tetu
2022 zagotovljena
sredstua v vi5ini 6.700,00 EUR. Predlog programa je obravnaval in potrdil tudi pristojni od-bor.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagalv sprejem

5

SKLEP

5t.145

Ob6inski svet Obdine RogaSovci sprejme letni program dru5tev izven podrodia
kulture, Sporta in turizma za leto 2022, v predlagani vsebini.
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 dlanov obcinskega sveta, od tega ie 14 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sPreiet.

Te.

fi - Pobude in vPraiania

Milan Frdko
med
- Vpraialje, ali so stro5ki, ki bodo nastali pri izgradnji vodovoda, pravilno razdeljeni
vse obeine, ki so vklju6ene v projekt, da ne bina koncu zmanjkalo denarja oz. da bi se
katera od obdin izgovarjala, da nima denarja'
Marija Saje je odgovorilalda sL bodo dela izvaiala po finan6nem kot tudi kadrovskem na6rtu.
posredovane
Sredstva se bodo 6rpala po izstavljenih situacijah, ki bodo kot priloga zahtevka
na ministrstvo in ko bo zahtevek potrjen, bodo finan6na sredstva nakazana nosilni obcini'
- Kako je z izgradnjo Sirokopasovnega omreZia?
Zupan - se bo zadelo delativ sklopu izgradnje vodovoda'
je
V Serdici je Mura VGP d.d. izvajalo sanacijo jarka oz. kanala pri Daj6u. Ker pa na
parcelah oU te, kanalu nastala Ekoda, bi bilo potrebno, da se lastniku ta Skoda povrne
oz. da se Povrne v Prvotno stanje.
Zupanje odgovoril, da se bo uredilo.

Te.11

-

Razno

Zupan je predlagal, da se naj24.4.2022, kljub temu da 9o drZavnozborske voliWe, sejem
oz. pro56enle ni parkiri5du pod cerkvijo izvede in seznanilvse prisotne, da bo obdinski
praznika 1. maja 2022na igri5du OS Sv. Jurij.

V nadaljevanju je sledila ruzptava o Sest6lanski druZini iz Ukrajine, kije prispela v na5o
pa je to v
ob6ino in lijepotrebno zagotoviti bivali3de in urediti ostale nujne obveznosti..Ker
prvivrsti njtoga drZave, se podaka na njihova navodila in nadaljnje aktivnosti.
Seja je bila zakljudena ob 20. uri.

Zupan obdine
Edvard Mihali6

Zapisala
Simona Jani6

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom Stevilka 145.
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