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ZAPISNIK

18. seje Obdinskega sveta obdine Roga5ovci, ki je bila v 6etrtek, 9. 6. 2022 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihali6.

Prisotni:
- Zupan obdine Edvard Mihalid
- dlani obdinskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peura6a, Julijana Meckar, Anton Budek, Agata
Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoLica FUkaS, Anton Per5a, Slavko HauZar, Karel Horvat,
Stanko Baranja, Karmen Madjar, Simon Kranjec in dr. Slavko Bu6ek,
- ostali plsotni- vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Dragica Tomovi6, finandnik,
Andreja SteslviSja svet., Laura Munih, strok. sodelavka, Anja Cigut strok. sodelavka in Simona
Jani6 strok. sodelavka
- ostali prisotni vabljeni: Alenka Sumak - predstavnica podjetjaZEU d.o.o. Sobota, Aleksander
Mencigar - ravnatelj OS Sv. Jurij,
- Damjana Neme5- predstavnica Vestnika,
- zainteresirana javnost.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep6nosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 17. seie Ob6inskega sveta Obdine

Roga5ovci.
4. Zaklju6ni radun proraduna Obdine RogaSovci za leto 2021.
5. Odlok o spremembah in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem

nadrtu za kamnolom Sotina.
6. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OsnovniSoli Sveti Jurij.
7. Finandni nadrt in Program dela JVIZ OS Sveti Jurij za lelo 2022.
8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Genter za ravnanje z odpadki

Puconci d.o.o.- 1. obravnava.
9. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Zdravstveni

dom Murska Sobota -1. obravnava.
10.Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

-1. obravnava.
ll.Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja

dolodenih vrst komunalnih odpadkov v ob6ini RogaSovci za leto 2022
s poro6ilom o delu za letu 2021.

l2.Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva za leto 2022.
l3.Obravnava predloga Letnega programa podjetni5tva za leto 2022.
l4.Obravnava predloga letnega programa turizma za leto 2022.
15. lmenovanje Obdinske volilne komisije.
16. lmenovanje Posebne obdinske volilne komisije.
lT.Energetska skupnost Roga5ovci - samooskrba z elektridno energijo

iz obnovljivih virov energije- elektrarna na strehi Kulturne dvorane
RogaSovci.

18.Podaja soglasja oziroma mnenja k imenovanju Direktorja pokrajinske
in Studijske knjiZnice (PISK).

19. Pobude in vpra5anja.
20.Razno.
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Tc. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je obdinski svet sklepden (prisotnih 15 dlanov
obdinskega sveta).

Tc. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

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

SKLEP 5t.146

Potrdi se dnevni red 18. seje ob6inskega sveta v predlagani vsebini.

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

Tc. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 17. seje OS

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

SKLEP 51.147

Potrdi se zapisnik 17. seje OS v predlagani vsebini.

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

Ti. 4 - Zakljudni raiun proraduna Ob6ine Roga5ovci za leto 2021

Uvodne obrazloZitve je podala Dragica Tomovi6. Pojasnila je, da je realizacija prihodkov
proraduna Obdine Roga5ovci za leto 2021 65 o/o, realizacija odhodkov pa 54 %. Ob tem je takoj
izpostavila dva najvedja nerealizirana projekta in sicer Nadgradnjo vodovodnega sistema B in
lzgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoda. Raduna finan6nih terjatev in naloZb ni bilo,
radun financiranja paizkazuje le odpladilo dveh obrokov glavnic kreditov, ki ju je obdina najela
v letih 2016 in 2017 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti. Dodatnega zadolZevanja v
letu 2021 ni bilo.
Med prihodki je izpostavila najvedji davdni prihodek, t.j. dohodnina, ki predstavlja kar 68 %
vseh prihodkov in je bila v letu 2021 realizirana v vi5ini 2.386.143,00 EUR. Omenila je 5e
nekatere ve6je transferne prihodke in sicer prejeta sredstva za uravnoteZenje razvitosti ob6in
v vi5ini 335.019,00 EUR, sredstva za sofinanciranje uresnidevanja ustavnih pravic - ROMI v
viSini20.879,00 EUR, ki se bodo porabila zaizgradnjo kanalizacije v romskem naselju Perto6a,
dodatna sredstva za druZinskega pomodnika, sredstva po2arne takse, dodatke za nevarnost
in posebne obremenitve, prejeta sredsfua za projekt >Sport na prostem< in sredstva za
sofinanciranje javnih del.
lzpostavila pa je nizko realizacijo investicijskih odhodkov iz 2e znanih razlogov, ti so bili
realizirani le v viSini 24 o/o. Omenila je tudi nekatere ve6je investicijske odhodke.
lupan je dodal, da je potrebno sredstva nerealiziranih projektov nujno prenesti v naslednje
leto. Dodal je 5e, da bo v kratkem priSlo do realizac[e projekta Nadgradnja vodovodnega
sistema B, 6aka pa se tudi na razpis za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoda.
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Predlog zakljudnega raduna je obravnaval tudi pristojni odbor, ki pa ni imel posebnih
pripomb in predlagal obdinskemu svetu, da ZR za 1.2021 sprejme.

Ker je Andrej Kisilak izpostavil slabo obve5cenost clanov ob6inskega sveta o izgradnji
vodovoda s strani Zupana in obcinske uprave, je Zupan v nadaljevanju povedal, da se
je gradnja vodovoda 2e zalela, in sicer na Ti5ini in Moravskih Toplicah z cevmi, ki so
na razpolago. Do zamude pa je pri5lo zaradi dobave ustreznih cevi in po tak5ni ceni,
kot so bile ponujene v ponudbi v javnem narodilu in katerih izvajalec naj ne bi mogel
dobaviti zaradi vojne situacije v Ukrajini. Ponujalje sicer ustrezne cevi, vendar so bile
cene znatno vi5je od ponujenih.
Glede izgradnje optidnega omreZja pa je Rihard Peurada povedal, da projekt zamuja
Ze dve leti, vendar se bo gradnja zatela sodasno zizgradnjo vodovoda.

Druge razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t. 148

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci sprejme zakljudni radun Ob6ine Roga5ovci za
leto 2021, v predlagani vsebini.

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

T6. 5 - Odlok o spremembah in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem
nafirtu za kamnolom Sotina

Uvodne obrazloZitve je podala Alenka Sumak, direktorica podjetja ZEU d.o.o. iz M. Sobota.
Povedla je, da je na obmo6ju obdine le eno aktivno obmo6je izkori5danja podzemne mineralne
surovine, kijo izkori5da nosilec rudarske pravice, Pomgrad - CP d.d. Greza ureditev, za katero
je potrebno, da se prostorsko ureja preko obdinskega podrobnega prostorskega nadrta in da
mora tisti, ki obmo6je izkori5da, za le-to pridobiti rudarsko pravico. Obmodje izkori5danja je
prostorsko urejeno z Odlokom o podrobnem prostorskem nadrtu za Kamnolom v Sotini,
surovino pa eksploatira nosilec rudarske pravice, Pomgrad - CP d.d. Sprejem sprememb in

dopolnitev je potreben zato, da bo Pomgrad - CP d.d. lahko pricel z nadaljnjim izkori5danjem
surovine v kamnolomu. Roki, predvideni za izkori56anje, dolodeni v OPPN iz leta 2010 s
spremembo iz leta 2012, niso bili realno zastavljeni . Zaradi dolgotrajnosti upravnih postopkov,
potrebnih zaradi pridobitve koncesije oziroma odloditve o tem, daza nadaljnje izkoriSdanje in
sanacijo, kakor je bilo sprejeto in uveljavljeno s sprejemom in uveljavitvijo Odloka o Obdinskem
prostorskem nadrtu za Kamnolom v Sotini (Uradni list RS, 5t. 54/10) in Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o podrobnem prostorskem nadrtu za Kamnolom v Sotini, ni potrebno

opraviti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, se rok za izkori56anje

izteka.

RAZPRAVA:

Andrej Kisilak
Glede javne razgrnitve OPPN za Kamnolom v Sotini je bila javnost oz. obdani preslabo

informirina, zato na sami razgrnitvi ni bilo nikogar,razen dveh svetnikov s straniSDS A. Kisilak

in A. Per5a. V odloku, ki se bo sprejemal piSe, da se bo izkoriSdanje mineralne surovine v

kamnolomu v Sotini zakljudilo 31.12.2035, sanacija pa najkasneje do 31 . 12.2036. V SDS
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Roga5ovci so se odlodili, da odloka ne bodo podprli, saj posega v mandat novega Zupana in
novega obdinskega sveta. Mogode pa bi kdo v naslednjih letih Zelel razvitituristi6no dejavnost
na najvi5jem hribu v Prekmurju ali kaj podobnega in bi bila lahko to ovira. V kolikor se nov
obdinski svet tako odlodi, se lahko 2e naslednje leto podalj5a za dalj5e obdobje, ni pa to v
pristojnosti sedanjega obdinskega sveta oz. pet mesecev pred lokalnimi volitvami. Zadrye
podalj5anje je bilo za 3 leta, zakal zdal do 2036?
V njihovi stranki niso proti izkori5danju te surovine, moti pa jih obdobje Crpanja do l. 2036, kar
je predolgo za to dejavnost, saj se v tako dolgem obdobju lahko zgodi, daizvalalec ne bo ved
izvr5eval svojih obljub in potem spet pride do teZav.

Slavko Budek
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora in povedal, da
se so dlani odbora strinjali z izkori5danjem te surovine v Sotini, saj so parcele, ki sluZijo za
namen izkori5danja v lasti koncesionarja. Dilema se postavlja pri sanaciji, ki pa se ne bo
kondala v l. 2036, ampak bi se naj izvajala sproti (po etapah), kar mora koncesionar v neki
obliki tudi zagotoviti in pa kje se nabirajo sredstva iz sanacije in kakSen je trenutni znesek tega
fonda. Seveda ostaja vpra5anje glede izgradnje plodnikov, kar pa je nujno potrebno urediti, saj
se prebivalci, ki Zivijo ob tej cesti, pritoZujejo nad transportom, ki poteka mimo njihovih hiS.
Seveda pa se pridakuje, da bo korist od vsega tega imela tudi obcina tako finandno
(odSkodnina) kot materialno (kamen). Lastnikom parcel, kjer bodo zgrajeni plodniki pripada
od5kodnina oz. je to dolZnost izvajalca, da lastnikom zagotovi ustrezno nadomestilo za
odstopljene parcele, tako da bi bilo potrebno razmi5ljati tudi v tej smeri. Njegova svetni5ka
skupina ni proti izkori5danju surovine seveda s pogojem, da imajo pri tem korist tako obdina
kot obdani.
Milan Friko je izpostavil naslednje:

- koristi obdine od tega tako finandno kot materialno (zapisati v pogodbi),
- ureditev makadamskih cest v ob6ini
- koliko materiala dobi od tega obdina letno
- urediti laguno za spiranje tovornih vozil
- koncesionar naj najprg izpolni vse pogoje (terminska opredelitev, doloditi pravila igre),

Sele takrat lahko obdinski svet odlodi.

Alenka Sumak je povedala, da vse zadeve glede problematike Skode, ki nastaja pri
izkori5danju kamnoloma, nadzira rudarska in5pekcija. Sanacija pa se izvla Ze ves das po
vsaki etapi (tri etape), predvidena je enoletna sanacija na najsodobnej5i nadin. Zadnja etapa
bo v letu 2035, izvedla pa se bo v letu 2036 in to je naloga oz. obveza samega investitorja.

Julijana Meckar prav tako ni proti izkori5danju kamna, se pa tudi strinja, da je onesnaZevanje
glavni razlog za nelagodje ob6anov. Se pa pojavlja dilema, ali bo izgradnja plodnikov re5ila ia
problem, sajje tu cesta zelo ozka, poleg tega pa so hi5e samo v zadetku, naprej pa hi5e niso
neposredno na cesti oz. ob cesti, prav tako ni skoraj nid sprehajalcev.

Zupan je podal odgovore:
- polovico koncesije dobi obdina in sicer cca 18.000,00 EUR letno
- letno dobi obdina od koncesionarja 20.000,00 EUR donacije
- koncesionar se ie zavezal, da bo do konca leta zgradil plodnik in cesto, seveda pod

pogojem, da obdina v najkraj5em moZnem dasu pridobi soglasja oz. dovoljenja od
lastnikov parcel ob tej cesti

- cene kamna so obdino zelo ugodne oz. ugodnej5e, kot pa de bi se vozilo od drugod.

Rihard Peurada je podal svoje razmiSljanje in povedal, da se mu ne zdi smiselno, da bipodelitev koncesije omejevali na mandat obdinskega sveta, saj tudi ostalive6ji projekti nimajo
omejitvenega roka. Podaja soglasja k dalj5emu roku izkori5dinja te surovine,'daje izvajalcu
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tudi laZjo izvedbo in moZnost izvlanla te dejavnosti z laljim nadrtovanjem. Glede na izradune
do sedaj prejetih finandnih sredstev, kijih obdina dobi v ta namen na tak in drugaden nadin, ne
moremo redi, da obdina dobi premalo. Poleg tega pa bo projekt izgradnje ceste in plodnikov
tudi velika investicija v prid obdine. Glede turizma in gospodarstva in ekoloSke neokrnjenosti
pa moramo vsi v obdini poskrbeti za sobivanje le tega.

Anton Per5a pa je povedal, da se mora ob6inski svet zavzemati za Zelje in dobrobit vseh
obdanov, izvqalca pa pozove, da poskrbi za sanacijo kamnoloma in izpolni vse zahteve do
obdine. Sele takrat lahko obdinski svet potrdi ta odlok.

Po kon6ani razpravije Zupan predlagal, da se odlodanje prestavi na naslednjo sejo, na katero
se povabi izvai,alca, da poda zagotovila glede izpolnitve vseh zahtev in dal na glasovanje

sKLEP 51.149

Obdinski svet Obdine Roga5ovci spreime sklep, da se odlodanje o Odloku o
spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem nadrtu za kamnolom
Sotina prestavi na naslednjo sejo in se povabi koncesionarja, da poda zagotovila glede
izpolnitve vseh mu zadanih zahtev.

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

Te . 6 - Predlog sistemizacije delovnih mesf v vrtcu pri Osnovni Soli Sveti Jurij

Predlog sistemizacije, ki ga je pripravil JVIZ OS Sv. Jurij in na sami seji predstavil ravnatelj
Aleksander Mencigar, so dlani obdinskega sveta prejeli z gradivom za sejo.
V vrtec pri OS Sv. Jurij bo tako v 5ol. Letu 2022123 skupaj z vsemi novinci, vkljudenih
114otrok. Venoti WE Roga5ovci ne bo prostih mest, vWE Sv. Jurij bo 5 prostih
mest v WE Pertoda pa 4 prosta mesta.

Pripomb ni bilo, zato ie Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.150

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci potrjuje predlog sistemizaciie delovnih mest v
WE pri JVIZ OS Sveti Jurij za Solsko leto 202212023 v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA. Sklep JE BIL spreiet.
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Te.7 - Finandni nadrt in Program dela JVIZ OS Sveti Jurij za leto 2022

Finandni na6rt in program dela je bil posredovan dlanov obdinskega sveta z gradivom za sejo.
Ravnateljje na kratko povzelvsebino nadrta in programa ter povedal, da so stro5kiv primerjavi
z lanskim letom nekoliko viSji.

Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t. 151

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci daje soglasje k finandnemu nadrtu in programu
deta JVIZ OS Sv. Jurij.

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

T6. I - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o.- 1. obravnava

V uvodu te todke je kratko obrazloZitev podala Laura Munih. Povedala je, da je predlog odloka
pripravila posebna strokovna skupina predvsem zaradi ugotovljenih nepravilnosti zapisanih v
revizijskem porodilu, ki ga je pripravilo Radunsko sodi5de na podlagi revizije poslovanja JP
CEROP v l. 2019 in 2020. Predlog odloka je obravnaval tudi pristojni odbor.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.152

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odtok o ustanovitvi JP center za
ravnanie z odpadki Puconci d.o.o , v predlagani vsebini v prvi obravnavi.

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

76. 9 - Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobofa -7. obravnava

Predlog odloka kot tudi obrazlolitve k so dlani obdinskega sveta prejeli z gradivom za sejo.
Marija Saje, direktorica OU je k Ze zapisanemu dodali, da se ta 

-odloli 
sprejema zaradi

izvr5evanja ustanoviteljskih pravic 12 obdin in zagotavljanja javne sluZbe v ZD M. Sobota.

Razprave ni bilo, zato je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.153

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic
JZZdravstveni dom Murska Sobota v predlagani vsebini v prvi obravnavi.
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Ctanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 10 - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobofa -
7. obravnava

Marija Saje je povedala, da je Odlok o ustanovitvi JZZD M. Sobota zastarel, saj izhaja iz leta
1992 oz. 1993 in ga je potrebno novelirati. Ustanoviteljice zavoda so obdine (12), ki so
zastopane po deleZu prebivalstva. Odlok je bil 2e vedkrat v obravnavi, vendar pa do samega
odlodanja 5e ni priSlo, ker se nekatere obdine z vsebino niso strinjale.

Razprave kot tudi pripomb ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.154

Obdinski svet Obdine Roga5ovci spreime Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota v predlagani vsebini v prvi obravnavi.

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

Te. 11 - Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne obiinske GJS zbiranja
doloienih vrst komunalnih odpadkov v obiini Roga5ovci za leto 2022 s
poroiilom o delu za letu 2021

Laura Munih, strok. sodel. je v uvodu povedala, da je v primeru, ko se izradunana
predradunska cena opravljanja storitev zbirarya dolodenih kom. odpadkov od potrjene cene
razlikuje ve6 kot 10% (v naSem primeru 10,72 %), potrebna potrditev nove cene. Ker pa je
priSlo tudi do vi5jih stro5kov pri zbiranju in obdelavi bioloSkih odpadkov, podjetje
Saubermacher Komunala predlaga zviSanje cenza 3%. Na podlagi sklepa o novih cenah, se
potrdi elaborat kot tudi poro6ilo za l. 2021.

Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.155

t.

Ob6inski svet Ob6ine Roga5ovci potriuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja
obvezne ob6inske gospodarske javne sluibe zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov v Ob6ini Roga5ovci za leto 2022 ter cene zbirania
dolo6enih vrst komunalnih odpadkov v predlagani vsebini.

il.
Obdinski svet Obdine RogaSovci se je seznanil s porodilom o delu za leto 2021.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov obdinskega sveta, od tega ie 12 dlanov
glasovalo ZA,3 6!ani so bili PROTI.
Sklep JE BIL sprejet.
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Te. 12 - Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva za leto 2022

Laura Munih je na kratko predstavila letni program kmetijstva, za katerega so zagotovljena
finan6na sredstva v proradunuzal.2022v skupniviSini 40.000,00 EUR. Od tega je 30.000,00
EUR namenjenih za skupinske izjeme in 10.000,00 EUR zade minimis. Vnadaljevanju je 5e
povedala, da so 6lani na seji odbora predlagali, da bi ne neporabljena sredstva iz javnih
razpisov naj prenesla v naslednje leto (iz de minimsa na skupinske izjeme). Pristojno
ministrstvo pa je na te predlog podalo obrazloZitev, da to ni izvedljivo, ker ni v skladu z
zakonskimi dolodili.

Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.156

Ob6inski svet Ob6ine Rogasovci spreime letni program kmetijstva za leto 2022,
v predlagani vsebini.

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

Te. 13 - Obravnava predloga Letnega programa podjetniitva za leto 2022

Laura Munih je predstavila oba ukrepa, vi5ino sredstev in nadin dodeljevanja sredstev. Skupna
vrednost proradunskih sredstev zal.2Q22je 20.000,00 EUR. Predlog programa je obravnaval
in potrdiltudi pristojni odbor.

Razprave ni bilo. Zupanje dal na glasovanje

SKLEP 5t.157

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci spreime letni program podietniStva za leto
2022, v predlagani vsebini.

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

Ti. 14 - Predlog Letnega programa turizma za leto 2022

Laura Munih je povedala, da program pripravljen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na podrodju turizma v OR v letu 2022. Vi5ina sredstev zna5a 2.5OO,OO EUR
proradunskih sredstev. Predlog programa je obravnaval in potrdil tudi pristojni odbor.
Dr. Slavko Bu6ek je podal pripombo na delovanje oz. nedelovanje Tuiistidnega drustva
Roga5ovci, katero je po njegovem mnenju premalo aktivno oz. nezainteresirano ia izvajanle
turisti6ne dejavnosti v obdini.

Druge razprave ni bilo, zalole Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.158

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Ietni program turizma za leto 2022, v
predlagani vsebini.
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 15 - lmenovanje Obiinske volilne komisije

Rihard Peura6a, kot predsednik KMVI je povedal, da je bil objavljen poziv za posredovanje
predlogov za imenovanje dlanov OVK in POVK za naslednji Stiri letni mandat. Komisija je vse
prispele predloge pregledala in pripravila predlog za imenovanje dlanov OVK in POVK.

Pripomb kot tudi razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.159
o imenovanju Obdinske volilne komisije Obdine Roga5ovci

V Obdinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Martina Recek, roi.6. 10. 1981, Roga5ovca8,9262 Roga5ovci- predsednica
2. Leon Rogan, roi. 12. 11. 1987, Nuskova 70, 9262 Roga5ovci- namestnik

predsednice
3. Anita Fartek, roi.27.6. 1981, Roga5ovcl25 9,9262 RogaSovci- Elanica
4. Danilo Vogriniii, roj. 25. 3. 1983, Perto6a 82,9262 Roga5ovci- namestnik 6!ana
5. JoZef Gider, roi. 19. 10.1971, RogaSovci 30, 9262 Roga5ovci- 6lan
6. Suzana Valec, roj. 16. 12. 1980, Sotina 68, 9262 RogaSovci, namestnica 6lana
7. SaSo Tomovi6, roj. 8. 8. 1988, SvetiJurij 29, 9262 Roga5ovci- dlan
8. Doris Ftika5, roi,4.7. 1988, Nuskova 2,9262 Roga5ovci- namestnica Elana.

Obiinska volilna komisija Obdine Roga5ovci se imenuie za Stiri leta, z dnem 14.7.2022.
Sedei Obdinske volilne komisije je na sedeiu obdinske uprave Obiine RogaSovci, Sveti
Jurij 13, 9262 Roga5ovci.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih obEin in za6ne veljati naslednji dan po
obiavi.

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

Ti. 16 - lmenovanje Posebne ob6inske volilne komisiie

Razprave ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.160
o imenovanju Posebne obEinske volilne komisije Obdine Roga5ovci

V Obdinsko volilno komisiio se imenujejo:
1. Tadeja Gider, roj. 31 .12.1987, Roga5ovca 33,9262 Roga5ovci- predsednica
2. UroS Bencak, roi. 25. 5. 1993, Vadarci 79, 9262 Roga5ovci- namestnik

gredsednice
3. Stefan Vouri, roj. 8. 6. 1963, SvetiJurij 17d, 9262 Roga5ovci - 6lan
4. Andreia Ficko Hanc, roj. 16.8. 1975, Roga5ovci25c,9262 Roga5ovci- namestnica

ilana
5. Anita Cener, roi.12.3. 1975, Serdica 112,9262 Roga5ovci 'dlanica
6. Matei Horvat, roi. 11.7. 1985, Sotina 119 b,9262 Roga5ovci- namestnik Elanice
7. Suzana Bokan, roj. 18. 3. f 970, Roga5ovca76,9262 Roga5ovci- dlanica
8. Marko Spari, roi. 4. 1. 1986, Sv. Jurij 12 c,9262 Roga5ovci - namestnik Elanice
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Posebna obdinska volilna komisija Obdine RogaSovci se imenuje za Stiri leh, z dnem
14.7.2022.
Sedei Posebne obEinske volilne komisije ie na sedeiu ob6inske uprave Obdine
Roga5ovci, SvetiJurii 13, 9262 Roga5ovci.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih obdin in za6ne veljati naslednji dan po
objavi.

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

T6. 17 - Energetska skupnost Roga5ovci - samooskrba z elektriino energijo iz
obnovljivih virov energije- elektrarna na strehi Kulturne dvorane Roga5ovci

Anja Cigut strok. sodelavka je v uvodu predstavila projekt postavitve sondne elektrarne modi
23kW. Projekt bi izvedla Son6na zadruga z.b.o., so.p.. Povedala je, da bi sondna elektrarna
na kulturni dvorani predstavljala napravo za samooskrbo, kjer bi se nahaja tudi
transformatorska postaja. Na le to transformatorsko postajo bi se potem lahko 5e vezala
stanovanja, ki bi imela svojo merilno mesto in tako bi se tvorila energetska skupnost. V
nadaljevanju je predstavila stro5ek investicije na primeru Ob6ine Salovci, ki je primerljivi
projekt. Podala ugotovitev, da je stroSek elektridne energije iz elektrarne dosti manjSi, ter da ni
potrebno pladevati stroSka omreZnine ter, da ostane le stro5ek obradunske modi. Sondna
zadruga bi izvedla vse postopke za postavitev elektrarne. Obdina biv ta namen Sondnizadrugi
podelila odplaino sluZnost za postavitev son6ne elektrarne in sklenila skupnostno pogodbo za
zagotovitev niZje cene elektrike.

V splo5ni razpravi so se dlani obdinskega sveta nagibali k temu, da naj obdina sama zgradi
elektrarno in tudi sama trZi.

Po koncu razpraveje Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t. 161

Ob6inski svet Ob6ine RogaSovci sogla5a z vstopom ob6ine Roga5ovci v
energetsko skupnost Roga5ovci ter s tem zagotovi cenejSo elektriEno energijo
v lasti obdine Roga5ovci in da se v ta namen podeli odpladna sluinostna pravaca
za namen postavitve skupnostne sondne elektrarne na strehi stavbe 5t. 301, v
rabi kot kulturni dom.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov ob6inskega sveta, od tega je 14 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 18 - Podaja sog/as1g oziroma mnenja k imenovanju Direktorja pokrajinske in
Studijske knjiinice (PISK)

Svet knjiZnice je na obdino
za imenovanje direktorja Pl

posredoval poziv za podajo soglasja in mnenj k predlogu
SX ttl. Sobota, in sicer za kandidatko Klaudijo Sek Skafar.
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Ker dlani obdinskega sveta niso imeli pripombe na predlog, je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.162

Obdinski svet Obdine RogaSovci daje soglasje k imenovanju kandidatke
Klaudije Set< Statar, Trsteniakova ul. i2a,gob0 Murska Sobota, za direktorico
Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota.

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

T6. 19 - Pobude in vpraianja

Karel Horvat
Ob6inska uprava naj zaprosiza varnostno porodilo in naj se na sejo povabi predstavnika PP
Gornji Petrovci.

Karmen Madjar
Predlaga, da se naj v prihodnje seje sklicujejo bolj pogosto, saj pritak5nem dnevnem redu,
kot je danes, ni mogode predelati vsega gradiva.

Dr. Slavko Budek
Je enakega mnenja kot Karmen Madjar, da je dnevni red preobseZen.
Kako je s parkiri56em v Sotini?

Zupanje odgovoril, da je potrebno pridobiti ponudbo, izbrati izvalalca in pridobiti gradbeno
dovoljenje

Agica Recek
Podala je pobudo, da bi lahko obdina uredila dovozno pot do Kr.ijarovoga brejga, da bi se
lahko tam uredila turistidna todka in po6ivali5de s postavitvijo smerokaza ter postojanko pri
starem VGD.

Andrei Kisilak
Zanimalo ga je, ali sta dokondana projekta Dajdev mlin in kmedka iZa?

lupanje povedal, da 5e ni dokoncano, se pa ureja.

Anton Per5a
Zanimalo ga je, kako je z ureditvijo parkiri5da v Fik5incih?

Zupanje povedal, da gradbeno dovoljenje imamo, potrebno je pridobiti popise del, izvesti
razpis za izvajalca ter na podlagi ponudb izbrati najugodnej5ega ponudnika.
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T6. 20 - Razno

Marija Saje je povedala, da je pogodba s Cestnim podjetjem podpisana in da so se dela
glede obnove cest v ob6ini zaeeb.
Objavljen pa je razpis za rekonstrukcijo Soli Sv. Jurij.

Seja je bila zaklju6ena ob 20.15 uri

Zapisala
Simona Jani6

Zapisnik ie bilzakliu6en s sklepom Stevilka 162

t2


