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Številka: 032-3/2010-32 
 ZAPISNIK 

 
24.  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 27. 3. 2014, ob 18. uri v 
prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo  je vodil župan občine, Edvard Mihalič. 
 
Prisotni:  
- župan občine Edvard Mihalič 

- člani občinskega sveta: Suzana Turha, Julijana Meckar, Anton Buček, Marija Mekiš, 

Jožica Fükaš, Karel Horvat, Andrej Kisilak, Simon Kranjec, Drago Kikec, Majda Bunderla, 

Jožef Bagar, Stanko Baranja, Branko Novak, Martin Ficko ; 

- Marija Saje tajnica občine, poslovna sekretarka Simona Janič, Dragica Tomović, 

finančnik II, Nataša Hašaj- sam. strok. delavka 

Odsotni: Andreja Nemec. 
 

Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ( prisotnih 14 članov 
občinskega sveta).  

 
Tč. 2–Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil le ta potrjen in izglasovan s sklepom: 
 

S K L E P   št. 252 
 

Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Občinskega sveta Občine Rogašovci. 
4. Pregled in potrditev zapisnika 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Rogašovci. 
5. Obravnava Zaključnega računa  proračuna Občine Rogašovci za leto 2013. 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v času volilne 

kampanje na območju Občine Rogašovci 
7. Obravnava letnega programa kulture v občini Rogašovci za leto 2014. 
8. Obravnava letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma 

za leto 2014. 
9. Obravnava Letnega programa sofinanciranja športa v občini Rogašovci za leto 

2014. 
10. Obravnava Letnega program Kmetijstva 2014. 
11. Obravnava predloga cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014- Zavod 

Domania. 
12. Obravnava predloga cene storitve opravljanja strokovnih del v zvezi z 

dodeljevanjem socialnih denarnih pomoči in strokovnih del v zvezi s kritjem 
pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom v letu 2014. 

13. Obravnava Akcijskega načrta- socialna vključenost Romov v Občini Rogašovci 
2014-2017. 

14. Pobude in vprašanja. 
15. Razno. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA. DNEVNI RED  JE BIL POTRJEN. 
 

 
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine 
Rogašovci 
 
Vsebinskih pripomb na zapisnik 23.  redne seje občinskega sveta ni bilo, zato je bil dan na 
glasovanje 
 

S K L E P  št. 253 
 
Potrdi se zapisnik  23. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

Andrej Kisilak je pripomnil, da se naj pri posameznih točkah dnevnega reda  razprava 
zapiše bolj podrobno. 
 
Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Rogašovci 
 
Na zapisnik  9. dopisne seje Občinskega sveta ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 

 

S K L E P  št. 254 
 
Potrdi se zapisnik  9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov 
glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

 
Tč. 5 – Obravnava Zaključnega računa  proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 
 
Uvodne obrazložitve k tej točki je podal župan. Povedal je naslednje: 
 
- oba kanalizacijska sistema sta bila predana v uporabo,  
- občina je v letu 2013 namesto asfaltiranja cest izvedla investicijo Most čez Ledavo v 

naselju Serdica,  
- začela se je gradnja Pomurskega vodovoda 
- med letom so se pojavile likvidnostne težave, zaradi plačila izvajanih investicij ukrepa 

322 Obnova in razvoj vasi. Sredstva iz tega ukrepa je občina za investiciji Ureditev trga 
Svetega Jurija in Prostori za medgeneracijsko druženje v gasilskem domu na Pertoči 
dobila šele 30. 12. 2013. 

Dragica Tomović v nadaljevanju  poda zakonske podlage za pripravo Zaključnega računa. 
Izpostavi sprejeta rebalansa v letu 2013 in sicer prvega, ki je bil predlagan in sprejet zaradi 
prijave na razpis Ministrstva za zdravje glede nabave ultrazvočnega aparata in drugi 
rebalans, ki je bil potreben zaradi nekaterih prerazporeditev, predvsem pa zaradi povečanja 
postavke Most čez Ledavo v naselju Serdica. Sledila je predstavitev in realizacija prihodkov, 
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odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V nadaljevanju 
izpostavi še finančno nerealiziranost projekta Izgradnje kanalizacija 1. faza, katere plačilo je 
bilo predvideno v letu 2013, v letu 2014 pa za ta namen posebej na postavki v proračunu ni 
zagotovljenih sredstev, saj se bo finančno nerealiziran projekt pokril z ugotovljenimi 
presežnimi sredstvi. Nadalje poda tudi ugotovitve inventurne komisije, ki je v popisu ugotovila 
stare terjatve do podjetja VIBIS d.o.o. v tožbi in predlagala odpis teh terjatev. Takšen je bil 
tudi predlog odvetnika, saj firma več ne obratuje.  
 

Julijana Meckar kot predsednica odbora za proračun je povzela razpravo seje odbora za 
proračun, na kateri so bili prisotni tudi predsedniki ostalih delovnih teles. Izpostavljenih je bilo 
nekaj nejasnosti, na katere so župan in predstavnice občinske uprave podali pojasnila.  
 
Sledila je razprava o zaključnem računu proračuna občine Rogašovci za leto 2013. 
 
 Andrej Kisilak: 

- za namen Spodbujanja razvoja malega gospodarstva je bilo v letu 2013 namenjenih in 
razpisanih 5.000 EUR in sicer le za ukrep Nova delovna mesta in samozaposlovanje, vendar 
ni bilo nobene prijave Kot razlog navaja dejstvo, da je bil razpis odprt zelo kratek čas in 
podjetniki  niso bili zainteresirani za ta razpis, 

- zdi se mu sporno, da je čas odprtja javnega razpisa za kmetijstvo in sicer za shemo de 
minimis prekratek  ter tudi dodatna določila razpisa, ki so se nanašala na to, da do sredstev 
niso upravičeni upravičenci, ki so že prejeli sredstva iz tega razpisa. 

 
Nataša Hašaj: 
razpis za de minimis je bil odprt en mesec, določila, ki so bila vključena v razpis so bila preverjena na 
pristojnem ministrstvu, saj je razpis je vseboval določilo, da do sredstev po tem razpisu niso 
upravičeni vlagatelji, ki so v preteklih dveh proračunskih letih prejeli sredstva iz Razpisa za dodelitev 
državnih pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Rogašovci, ki se dodeljujejo na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Rogašovci (Ur. l. RS, št. 113/2007). 

 
Pripomb na zaključni proračun ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 255 
 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 v 
predlagani vsebini. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
in 

S K L E P  št. 256 
 

Odpiše se dolg podjetja VIBIS d.o.o. v višini 1.494,13 EUR. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 6 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v času volilne 

kampanje na območju Občine Rogašovci 

 
Marija Saje je povedala, da je potrebno v odlok dodati možnost plakatiranja v času volilne 
kampanje za volitve poslancev v Evropski parlament, saj tega določila v obstoječem odloku 
ni bilo.  
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem sklep: 
 

S K L E P  št. 257 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v času 
volilne kampanje na območju Občine Rogašovci v predlagani vsebini. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
 

Tč. 7 – Obravnava letnega programa kulture v občini Rogašovci za leto 2014 
 
V uvodu te točke je kratko obrazložitev podala Nataša Hašaj. Povedala je, da pri pripravi 
letnega programa kulture ni bilo nobenih sprememb in da je  v proračunu za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2014 namenjeno 10.000,00 EUR.   
 
Predsednica odbora za družbene dejavnosti je povedala, da so člani odbora na seji program 
obravnavali in niso podali nobenih pripomb. 
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 258 
 

Potrdi se Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2014 v predlagani 
vsebini. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Točka 8 – Obravnava letnega programa društev izven področja kulture, športa in 

turizma za leto 2014 
 
NatašA Hašaj je povedala, da je Letni program društev izven področja kulture, športa in 
turizma za leto 2014 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev 
izven področja kulture, športa in turizma in da so v proračunu za ta namen v letu 2014 
zagotovljena sredstva v višini 6.500,00 EUR. Tudi program in merila za vrednotenje 
programov so ostala enaka  kot v lanskem letu 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 259 
 

Potrdi se Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za 
leto 2014 v predlagani vsebini. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 9 – Obravnava Letnega programa sofinanciranja športa v občini Rogašovci za leto 

2014 
 
Marija Saje je povedala, da je predsednik Športne zveze občine Rogašovci, po pozivu 
občinske uprave, predložil predlog programa sofinanciranja športa za l. 2014. Predlog 
program športa je ostal enak kot v lanskem letu, v nadaljevanju pa je navedla programe 
športa po posameznih vsebinah, ki se bodo sofinancirale iz sredstev proračuna občine.  
 
Jožica Fükaš kot predsednica odbora za družbene dejavnosti je povedala, da je bil program 
športa obravnavan na seji odbora. Ker v lanskem letu ni bilo zadosti snega, smučarski skoki 
na Pertoči niso bili izvedeni. Sredstva za ta namen so ostala neizkoriščena, zato je bil na 
odboru podan  predlog, da društvo teh sredstev v višini 1.000,00 EUR ne bi vračalo, ampak 
bi  razporedila na drug program oziroma za namen investicij v zimski šport.  
 
Župan je povedal, da je to možno, vendar se naj predloži konkreten predlog, za kateri namen 
bi se ta sredstva potem namenila. 
 
Razprave ni bil, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 260 
 

Potrdi se Program  sofinanciranja športa v Občini Rogašovci za leto 2014 v 
predlagani vsebini.  
1.000,00 EUR v programu ostane ne dodeljenih vse do predložitve konkretnega 
predloga za namen zimskega športa. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 10 – Obravnava Letnega programa kmetijstva 2014 

 
V uvodu je Nataša Hašaj povedala, da je s koncem leta 2013 potekla veljavnost obstoječih 
shem po katerih je potekalo dodeljevanje sredstev za namene kmetijstva. Ministrstvo za 
finance in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta posredovali obvestilo o podaljšanju 
obstoječih shem državnih pomoči, kar pomeni, da se šteje, do so vse obstoječe sheme, ki so 
bile s strani pristojnih ministrstev potrjene in ki se vsebinsko ne spreminjajo, samodejno 
podaljšane do 30. 6. 2014. Glede na to, mora biti do tega datuma izdan sklep o dodelitvi 
pomoči oz. podpisana pogodba s prejemnikom sredstev, izplačila pa lahko potekajo po tem 
datumu. 
V programu kmetijstva za leto 2014 je predvidenih skupno 20.000,00 EUR in sicer za 
skupinske izjeme 15.000,00 EUR in za de minimis 5.000,00 EUR. V programu je tako 
predvideno sofinanciranje Naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 
Posodabljanje kmetij in sicer samo za upravičene stroške nakupa nove kmetijske 
mehanizacije. Predlog programa pa predvideva tudi dodelitev državnih pomoči – de minimis 
in sicer za Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko 
dejavnost, Promocijo in trženje proizvodov in storitev ter Izobraževanje in usposabljanje na 
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.  
 
Simon Kranjec kot predsednik Odbora za kmetijstvo in prehrano je k že povedanemu v 
uvodu dodal, da se člani odbora niso strinjali z višino sredstev, ki so namenjena za 
dodeljevanje sredstev državne pomoči in upravičenih ukrepov, potrebnih za uresničevanje 
programa kmetijstva.   
 
Andrej Kisilak pa je predlagal, da bi se naj določila neka zgornja meja upoštevanih 
upravičenih stroškov investicije.  
 
Razprava je tekla tudi o tem, da v razpisne pogoje vključiti določilo, da do sredstev ne bodo  
upravičeni vlagatelji, ki so v proračunskem letu 2013 prejeli sredstva iz Razpisa za dodelitev 
državnih pomoči – skupinske izjeme na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Rogašovci za leto 2013. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 261 
 
V javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014 se vključi 
določilo, da do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v proračunskem letu 
2013 prejeli sredstva iz Razpisa za dodelitev državnih pomoči – skupinske 
izjeme na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 
2013, ki se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na 
področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Ur. list RS, št. 
113/2007) ter določilo, da zgornja vrednost upravičenih stroškov za odobritev 
nepovratnih sredstev znaša 6.000 EUR predračunske vrednosti. 

 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

 
 
 



 7 

Tč. 11 – Obravnava predloga cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014-      
                Zavod Domania 
 
Uvod je podala Nataša Hašaj in povedala, da je cena enaka kot v lanskem letu, in 
sicer 14,88 EUR na efektivno. Ceno je potrebno potrditi za leto 2014. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 262 
o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014 

 

Občinski svet Občine Rogašovci soglaša, da bo ekonomska cena storitve Pomoči 
družini na domu od 1. 1. 2014 znašala 14,88 EUR na efektivno uro. V ekonomsko 
ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški 
neposredne socialne oskrbe) v višini 12,00 EUR na efektivno uro in stroški strokovne 
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, vodenja in koordiniranja neposrednega 
izvajanja storitve v višini 2,88 EUR na efektivno uro. 

 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu 
se določi cena v višini 6,00 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 
14,88 EUR prizna Občina Rogašovci kot subvencijo v višini 6,00 EUR za neposredno 
izvajanje storitve na domu uporabnikov in subvencijo v višini 2,88 EUR za stroške 
strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroške vodenja in koordiniranja 
neposrednega izvajanja storitve in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna 
na področju socialnega varstva.  

 
Domanii, Zavodu za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci, Puconci 
79, 9201 Puconci, se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu 
nakazovala mesečno, na podlagi sklenjene pogodbe. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 12 – Obravnava predloga cene storitve opravljanja strokovnih del v zvezi z 

dodeljevanjem socialnih denarnih pomoči in strokovnih del v zvezi s kritjem 
pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom v letu 2014 
 
Uvodne obrazložitve je podala Nataša Hašaj in povedala, da cena storitev za leto 2014 
ostaja enaka ko lani. Spremembe so edino pri upravičencih za kritje pogrebnih stroškov, kar 
pomeni, da se iz sredstev proračuna plačajo oz. doplačajo pogrebni stroški za pokojnika: 

-  ki je imel stalno prebivališče na območju občine Rogašovci in je bil prejemnik 

denarne socialne pomoči ali ni imel lastnih prihodkov, premoženja in zavezancev, ki 

bi bili dolžni kriti pogrebne stroške, 

- ki je imel stalno prebivališče na območju občine Rogašovci in je bil prejemnik 

denarne socialne pomoči ali ni imel lastnih prihodkov in zavezanci oz. dediči niso 

sposobni poravnati stroškov pokopa, 

- ki je bil najden oz. je umrl na območju občine Rogašovci in za njega ni bilo mogoče 
ugotoviti občine stalnega prebivališča. 
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Občina bo CSD plačala za dejansko izdane odločbe v letu 2014. 
 
Ker pod to točko ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 263 
 

Potrdi se predlog cene opravljanja strokovnih del v zvezi z dodeljevanjem 
enkratne denarne socialne pomoči in opravljanja strokovnih del v zvezi s 
kritjem pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2014, ki znaša 
za enkratne denarne socialne pomoči 5,00 EUR za izdano odločbo ter za 
pogrebne stroške socialno ogroženim občanom 5,00 EUR mesečno. 

 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 13 – Obravnava Akcijskega načrta – socialna vključenost Romov v občini 
Rogašovci 2014 - 2017 
 
Akcijski načrt je pripravila in predstavila Marija Saje. Področja na katerih občina prevzema 
aktivnosti in so kot poglavja prikazana v pripravljenem akcijskem načrtu so: 

 bivalne razmere in ureditev romskih naselij (okolje in infrastruktura); 

 izobrazbeno strukturo in vključenost v programe izobraževanja;  

 znižanje brezposelnosti pripadnikov romske skupnosti ter povečanje njihovega 
socialnega vključevanja in dostopa do trga dela (socialna integracija); 

 ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika, romske kulture, informativne in 
založniške dejavnosti (romska kultura),  

 izboljšanje zdravstvenega varstva (zdravstveno varstvo) ter osveščanje in  

 boj proti diskriminaciji. 
 
Največjo problematiko predstavlja neurejena infrastruktura, medtem ko je izobraževanje 
Romov na visokem nivoju v naši občini. 
 
RAZPRAVA 
 
Stanko Baranja je imel nekaj pripomb in predlogov, ki bi po njegovem mnenju lahko bili 
vključeni v akcijski načrt (ureditev divjih odlagališč, zagotovitev prostorov za delovanje 
romskega društva, pristop k ukinitvi plačevanja zdrav. zavarovanja za tiste, k i so zaposleni v 
Avstriji).  Julijana Meckar je pripomnila, da je v akcijskem načrtu predvidena ureditev 
prostorov v vsakem romskem naselju za medsebojno druženje in razvoj kulture. V 
nadaljevanju je Stanko Baranja predlagal še, da bi obe romski društvi lahko prejeli posebna 
sredstva iz proračuna občine (izven tistih iz razpisov). 
 
Župan in Marija Saje sta povedala, da za romska društva veljajo enaki pogoji za pridobitev 
proračunskih sredstev kot za ostala društva. Razlika je v tem, da ostala društva v občini 
delujejo, medtem ko romski društvi ne delujeta in ne dostavljata nobenih poročil o izvedenih 
aktivnostih. Občina pa ne bo financirala potovanja in sestanke, ki se jih predstavnik romske 
skupnosti udeležuje po različnih krajih Slovenije in izven nje, saj od tega nimamo konkretnih 
koristi. V kolikor pa dobi vabilo, lahko župan odloči, ali ga bo napotil na dogodek in v tem 
primeru bo stroške krila občina.  
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 264 
 
Potrdi se Akcijski načrt – socialna vključenost Romov v Občini Rogašovci 
2014-2017 v predlagani vsebini. 
 

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 

 

Tč. 14 – Pobude in vprašanja 
 
Jožica Fükaš je povedala, da so na Odboru za družbene dejavnosti predlagali podelitev 

priznanja za posebne dosežke na področju športa Nini Šinko iz Fikšinec.  
 
Župan je dejal, da je predlog že upoštevan. 
 

Andrej Kisilak je predlagal, da se naj čimprej pristopi k razpisu za turizem in 
podjetništvo oz. k spremembi pravilnikov, ki urejajo ta področja. 
 
Karla Horvata pa je zanimalo, ali je imenovana komisija, ki pregleduje porabo sredstev iz 
naslova kmetijstva pri kandidatih, ki so iz razpisov prejeli finančna sredstva. 
 
Nataša Hašaj je povedala, da je komisija imenovana in da svoje delo tudi opravlja. 
 
Majda Bunderla je ponovno izpostavila problematiko plazu na cesti v Fikšincih, saj do 
sanacije še vedno ni prišlo. Postavljen je prometni znak, ki prepoveduje vožnjo po tej cesti. 
Če želijo vaščani na svoje parcele, tega znaka ne morejo upoštevati, saj druge poti do teh 
zemljišč ni, jih pa kazni policija, ki je v zadnjem času pogosto prisotna na tem delu. 
 
Župan je dejal, da bo zadevo preveril na Policijski upravi.  
 

Tč. 15 – Razno 
 
Pod to točko je župan predlagal, da se sprejme sklep za potrditev Lokalnega energetskega 
koncepta, ki ga moramo v skladu z zakonom imeti občine. Pred kratkim se je na občini 
oglasil tudi pristojni inšpektor in nam naložil, da moramo ta koncept pripraviti. 
 
Ker ni bilo nobenih pripomb, je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 265 
 

Občinski svet Občine Rogašovci, na podlagi Lokalnega energetskega koncepta 
/ Energetske zasnove občine in v smislu določil Pravilnika o metodologiji in 
obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št. 74/09), podaja 
pooblastilo Lokalni energetski agenciji za Pomurje za izvedbo nalog, ki izhajajo 
iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine / Energetske 
zasnove občine, kar pomeni, da imenuje Lokalno energetsko agencijo za 
Pomurje za energetskega managerja in sicer za obdobje dveh let od sprejema 
sklepa. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 
članov glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Župan je prisotne člane seznanil s prijavo zaraščenih parcel v Ocinju. Odgovor inšpekcije je 

bil, da gre v vseh primerih za dolgotrajno zaraščena kmetijska zemljišča, ki jih v trenutku 
pregleda v celoti preraščajo drevesa in grmičevje in da zemljišča izpolnjujejo pogoje za 
uvrstitev v vrsto rabe »drevesa in grmičevje« .Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
razen kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje za vrsto rabe »drevesa in grmičevje«. 
Kmetijski inšpektor je tako pri pregledu na kraju samem ugotovil, da navedeno zemljišče ta 
izpolnjuje pogoj ter se uvršča v vrsto rabe drevesa in grmičevje, lastnik pa nima obveznosti 
odpravljati zarasti na tem zemljišču, niti nima kmetijska inšpekcija pristojnosti prisile. Edini 
zakonski način za odpravo takšen dolgotrajne zarasti je, da občina Rogašovci v prostorskem 
aktu celotno območje kamor spadajo navedena zemljišča, opredeli kot »območja za 
odpravljanje zaraščanja«. 
 
Marija Mekiš je povedala, da bale, ki se nahajajo že kar nekaj let na travniku v Nuskovi, 

nihče ni odstranil, zato predlaga, da naj bi občina nekaj ukrepala. 
 
Julijana Meckar je omenila gradivo, ki je bilo poslano v vednost glede plačila občin glede 
primanjkljaja Zdravstvenega doma Murska Sobota. Meni, da naj občina tega ne plača. 
 
Župan je odgovoril, da občina niti nima namena tega plačati in predlaga, da bomo apelirali na 
predstavnico, ki nas zastopa v svetu zavoda, da v našem imenu o takih zadevah ne odloča, 
razen če jo občina za to pooblasti. 
 

Seja je bila končana ob 20.30  
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič        Edvard Mihalič 
 
 
 
 

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 265. 


