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Številka: 032-1/2014-8 
 

ZAPISNIK 
 
7. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 22. 10. 2015 ob 18.00 uri v 
prostorih Kulturne dvorane Občine Rogašovci,  ki jo je vodil župan občine, Edvard Mihalič. 
 
Prisotni:  

- župan občine Edvard Mihalič 

člani občinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanič, Martin Ficko, Julijana Meckar (prišla ob 
18.07), Anton Buček, Agata Recek,  Marjan Gider,  Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton 
Perša, Slavko Haužar, Marija Mekiš, Karel Horvat, Matej Horvat, Uroš Ficko (prišel ob 
18.50), Simon Kranjec (prišel ob 18.02). 
Ostali prisotni: 

- Marija Saje tajnica občine, Simona Janič strok. sodel. VI, Dragica Tomović, 

računovodja, Nataša Hašaj, sam. strok. sodel. 

- Slavko Buček, član nadzornega odbora 

 

 
 
DNEVNI RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine 

Rogašovci. 
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje. 
5. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje. 
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju 

2015. 
7. Rebalans proračuna Občine Rogašovci za leto 2015. 
8. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center. 
9. Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega 

študija Občine Rogašovci. 
10. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih vzgojno 

varstvenih enotah pri Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu 
Osnovna šola Sveti Jurij. 

11. Sklep o določitvi cene za uporabo Kulturne dvorane Rogašovci. 
12. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci. 
13. Izvajanje ukrepa o odpustu dolgov - določitev limita. 
14. Seznanitev s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 
2015-2020. 

15. Pobude in vprašanja.  
16. Razno. 
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Tč. 1 – Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih 12 članov 
občinskega sveta).  
 

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

 

S K L E P   št. 74 
 
Sprejme se dnevni red 7.  seje občinskega sveta. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 6. seje občinskega sveta občine 
Rogašovci 
 
Andrej Kisilak je predlagal, da se naj pri 6. točki dnevnega reda pri glasovanju glede cene 
storitve oskrbe s pitno vodo poimensko zapiše rezultat glasovanja. Župan je na ta predlog 
povedal, da za to ni potrebe.  
Pripomb na zapisnik tako ni bilo, zato je bil na glasovanje dan  
 

S K L E P  št. 75 
 
Potrdi se zapisnik 6. seje občinskega sveta v zapisani vsebini. 
 
Ob 18.02 je na sejo prišel Simon Kranjec. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 76 
 

Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje v zapisani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 11 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 5 – Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje 
 
Na zapisnik 2. dopisne seje ni bilo pripomb, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 77 
 

Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje v zapisani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
  
Ob 18.07 je na sejo prišla Julijana Meckar. 

 
 
Tč. 6 – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju 
2015 
 

Uvodne besede k polletnemu poročilu je podal župan Edvard Mihalič. Povedal je, da država 
varčuje in v sled temu tudi ni razpisov za dodatna sredstva, kar za občine pomeni, da ni na 
razpolago dodatnih sredstev, s katerimi bi se lahko izvajali določeni investicijski projekti.  
Polletno poročilo je predstavila Dragica Tomović. Povedala je, da je polletno poročilo 
pripravljeno v skladu z 63. členom Zakona o javnih financah. Realizacija prihodkov je bila v 
prvem polletju tega leta 35,9 %, realizacija odhodkov pa 25,1%. V nadaljevanju je izpostavila 
nekatere večje prihodke in odhodke. Povedala je tudi, da je občina v mesecu marcu odplača 
kredit in da se ni več zadolževala.  
 
Julijana Meckar kot predsednica odbora za proračun, finance in premoženje je povedala, da 
so člani pripravljeno poročilo obravnavali in niso imeli nobenih pripomb. Izpostavila je že 
povedano, da je bila polletna realizacija relativno nizka. 
 
Razprave ni bilo. Občinski svet Občine Rogašovci se je seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju. 

 
 
Tč. 7 – Rebalans proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 
 
Uvod je podala Dragica Tomović. Povedala je, da je Rebalans proračuna Občine Rogašovci 
za leto 2015 pripravljen na podlagi Zakona o javnih financah in drugih podzakonskih 
predpisih navedenih v uvodnih obrazložitvah.  
S predlogom rebalansa se v  Bilanci prihodkov in odhodkov povečujejo prihodki in enako tudi 
odhodki za 23.073,24 EUR oz. 0,6 % glede na veljavni proračun. V Računu finančnih terjatev 
in naložb  in v Računu financiranja ni sprememb.   
Do sprememb na strani prihodkov prihaja pri dohodnini in finančni izravnavi. Glede na novelo 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, kjer je določena 
povprečnina 519,00 EUR za drugo polletje 2015, bo občina iz tega naslova do konca leta 
prejela dodatnih 31.909,00 EUR. 
Povečujejo se tudi prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od drugih najemnin in 
prihodki od upravnih taks. 
Povedala je še, da se je Občina Rogašovci, ponovno kot že leta 2013, v imenu občin 
ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota, prijavila na javni razpis Ministrstva za 
zdravje za sofinanciranje nabave prenosnega urgentnega ultrazvoka za nujno medicinsko 
pomoč v Zdravstvenem domu. V ta namen se pričakuje sofinanciranje Ministrstva za zdravje 
v višini 19.980,00 EUR, s strani Zdravstvenega doma Murska Sobota pa razlika v višini 
davka na dodano vrednost, kar znaša 4.396,00 EUR. 
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Med načrtovanimi prihodki proračuna 2015 so bila tudi sredstva za energetsko sanacijo 
zdravstvene postaje v Rogašovcih. Občina je načrtovala, da bo upravičena do prihodkov v 
višini 85 % upravičenih stroškov celotne vrednosti investicije. Ker javnega razpisa ni bilo, se 
predlaga črtanje tega prihodka (105.960,00 EUR), posledično se zmanjšujejo tudi odhodki. 
Črtajo se prejete donacije v višini 10.000,00 EUR, ker jih ni za pričakovati. 
Glede na prihodke, se posledično povečujejo tudi odhodki, prav tako za 0,6 %. Največje 
odstopanje oz. zmanjšanje je pri postavki Energetska sanacija zdravstvene postaje v 
Rogašovcih. Ocenjena vrednost projekta je znašala cca 152.000,00 EUR – ker pa javnega 
razpisa ni bilo, je občina pristopila le k vgradnji novih oken z zunanjimi žaluzijami in 
okenskimi policami. Vrednost te investicije je znašala cca 20.000,00 EUR. 
 
Za izgradnjo vodovodnih priključkov po posameznih gospodinjstvih (Oskrba Pomurja s pitno 
vodo – sistem B) se z rebalansom proračuna predlaga dodatnih 58.180,00 EUR, glede na 
ponudbo izbranega izvajalca del.  
Do sprememb prihaja tudi pri nakupu zemljišč v skladu s spremembami letnega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
Vključene so še nove postavke kot so Nabava prenosnega ultrazvoka za nujno medicinsko 
pomoč v Zdravstvenem domu Murska Sobota v vrednoti 24.376,00 EUR, Zasteklitev terase 
MV Ocinje v višini 6.200,00 EUR, Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za nadstrešnico stopnišča pri zdravstveni postaji v Rogašovcih in za nadstrešnico 
požarnega stopnišča pri OŠ Sv. Jurij… 
Za nepredvidene namene pa se predlaga splošna proračunska rezervacija v višini 30.000,00 
EUR. 
 
Julijana Meckar je povedala, da je predlog rebalansa obravnaval tudi Odbor za proračun, 
finance in premoženje. Predmet razprave so bile postavke pri nabavi prenosnega ultrazvoka 
za nujno medicinsko pomoč v ZD M. Sobota, obračun okoljske dajatve in vodarine, ki jo od 
meseca junija 2015 za občino izvaja podjetje AGJ Rebernik Goran s.p., možnost izgradnje 
skupinskih čistilnih naprav in pa nakup nepremičnin v Fikšincih in Rogašovcih, vendar pa do 
realizacije nakupa nepremičnin v letošnjem letu ne bo prišlo.  Pripomb člani odbora na 
predlog rebalansa niso imeli.  
 
Ob 18.50 uri je na sejo prišel Uroš Ficko. 
 
Sledila je splošna razprava iz klopi, zato se le ta ne zapiše v zapisnik.  
 
Po končani splošni razpravi je župan dal na glasovanje sklep 
 

S K L E P št. 78 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme rebalans proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2015 v prvi obravnavi v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta (Horvat Karel je bil med 
glasovanjem odsoten), od tega je 14 članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Glede na to, da ni bilo nobenih sprememb in dopolnitev v prvi obravnavi, je župan predlagal, 
da se na tej seji opravi tudi druga obravnava rebalansa. 
 
Člani OS so se s predlogom župana strinjali, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P št. 79 
 

Občinski svet Občine Rogašovci na isti seji opravi tudi drugo obravnavo. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta (Horvat Karel je bil med 
glasovanjem odsoten), od tega je 14 članov glasovalo ZA.  
Sklep  JE BIL sprejet. 

 
Na glasovanje je bil dan še tretji sklep, in sicer: 
 

S K L E P št. 80 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme rebalans proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2015 v predlagani vsebini v drugi obravnavi. 

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

Tč. 8 –  Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center 
 
Marija Saje je pri tej točki povedala, da je bil ta zavod ustanovljen že leta 2007 in že od leta 
2012 ni bil več aktiven oz. ni več deloval. Glede na to, da je tudi naša občina 
soustanoviteljica JZ Romski zaposlitveni center, mora sedaj potrditi prenehanje tega zavoda. 
Glede postopka potrditve oz. sprejema Odloka o prenehanju JZ Romski zaposlitveni center 
je potrebno najprej opraviti splošno razpravo, tako, da je bil občinski svet na današnji seji  
seznanjen z vsebino, na naslednji seji pa bo se bo izvedel postopek potrditve predmetnega 
odloka z glasovanjem. Celotna vsebina po objavljena na spletni strani in tako dostopna 
javnosti, ki lahko v času 30 dni poda pripombe.  
Razprave ni bilo. 
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Tč. 9 – Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega 
študija Občine Rogašovci 
 
Uvod je podala Marija Saje in povedala, da je občina leta 2007 sprejela predmetni pravilnik, 
vendar pa je v vmesnem času prišlo do nekaterih sprememb, ki niso bile jasno opredeljene v 
pravilniku in pa spremembe izplačila nagrad za vsako dokončano stopnjo (1. in 2. bolonjska 
stopnja), kar pa ni bil namen pravilnika, zato se v osnutek pravilnika vnašajo te spremembe, 
ki so po obsegu takšne, da je primerno pravilnik sprejeti na novo. 
 
Julijana Meckar, kot predsednica Komisije za statut in vprašanja, je podala vsebino razprave 
članov komisije. Izpostavila je naslednje vsebine: 

- do nagrade bi naj bili upravičeni vsi diplomanti dodiplomskega in podiplomskega 

študija, ne glede na status zaposlenosti, zaradi ugotavljanja brezposelnosti, 

- skrajšanje roka za uveljavljanje nagrade iz enega leta na šest mesecev od 

opravljenega posameznega programa, 

- k vlogi se obvezno predloži potrdilo o stalnem prebivališču, 

- v pravilniku se izrecno opredeli, da posamezni vlagatelj ne more dobiti nagrade 

dvakrat za isto raven izobrazbe, 

- višine nagrad bi se naj zmanjšale za 100,00 EUR za vsako posamezno raven 

izobrazbe, 

- vlagatelj bi bil upravičen do nagrade, v kolikor ima poravnane vse obveznosti do 

občine. 

Jožica Fükaš je predlagala, da bi se naj v 4. točki 3. bolonjska stopnja znesek povišal za 100 
EUR (iz 700 na 800 EUR). 
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlog pravilnika, ki je bil 
posredovan članom OS v gradivu za sejo. 
 
Na glasovanje je bil dan  

S K L E P  št. 81 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Pravilnik o nagradah diplomantom 
dodiplomskega in podiplomskega študija v Občini Rogašovci v predlagani 
vsebini. 

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

 
 

Tč. 10 – Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih vzgojno 
varstvenih enotah pri Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovna šola 
Sveti Jurij  
 
Marija Saje je uvodoma povedala, da je predlog JZ OŠ Sv. Jurij za obe starostni obdobji v 
višini 334,96 EUR (prej 353,07 EUR) ali pa za 1. starostno obdobje (1-3 let) 503,24 EUR 
(prej 456,22 EUR) za 2. starostno obdobje (3-6 let) in kombinirani oddelke (2-4 let) pa 281,42 
EUR (prej 311,09)). Subvencionirana cena programov vrtca za občane pa je v preteklem letu 
znašala za 1. starostno obdobje (1-3 let) 390,65 EUR in za 2. starostno obdobje (3-6 let) in 
kombinirani oddelek (2-4 let) 294,00 EUR. 
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Župan in občinska uprava pa predlagata, da se uvede enotna cena za obe starostni obdobji, 
ki bi znašala 334,96 EUR. Posebna subvencija za občane, ki je blažila prehod med v 
preteklosti določeno ceno in izračunano ekonomsko ceno, se ukine.  
Še naprej pa se upošteva reševanje osnovnega stanovanjskega problema, tako, da se 
dodatno zniža plačilo za en dohodkovni razred, pod nekoliko strožjim pogoje, da bruto 
dohodek na družinskega člana ne presega 82% povprečnega mesečnega dohodka na osebo 
v RS. Iz tega izhaja, da lahko dodatno znižanje plačila vrtca uveljavljajo tisti prosilci na 
zgornji meji, ki bi bili uvrščeni v 7. dohodkovni razred oz. tisti starši, ki plačajo 53% cene 
programa vrtca, višje uvrščeni (8. in 9. razred) pa ne.  
 
RAZPRAVA 
 
Julijana Meckar je bila mnenja, da bi se naj črtala točka, glede dodatne subvencije zaradi 
stanovanjskega kredita, saj za to ni zakonske podlage. Poleg tega se ne strinja z enotno 
ceno, saj so materialni stroški v jaslih dosti višji. 
 
Drugih razpravljavcev ni bilo, zato je župan dal predlog Julijane Meckar glede ukinitve 
dodatne subvencije zaradi stanovanjskega kredita na glasovanje, in sicer: 
 

S K L E P  št. 82 
 
Črta se 3. člen sklepa glede pravice uveljavljanja dodatne subvencije za tiste 
starše, ki odplačujejo stanovanjski kredit. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 5 članov 
glasovalo ZA, 6 članov je glasovalo PROTI. 
Sklep  NI BIL sprejet. 
 
 
Drugih predlogov ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlog za enotno ekonomsko ceno 
vrtca, v višini 334,96 EUR.  
Sprejet je bil 
 

S K L E P  št. 83 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o določitvi cen programov in 
števila otrok v oddelkih VVE pri JVIZ Osnovna šola Sveti Jurij v predlagani 
vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 11 – Sklep o določitvi cene za uporabo Kulturne dvorane Rogašovci 
 
Glede na to, da se v kulturni dvorani izvajajo različne dejavnosti in prireditve, župan 
predlaga, da se za uporabo teh prostorov določi cenik.  
V razpravi, ki je sledila, so člani občinskega sveta bili mnenja, da so predlagane cene 
prenizke. Ker je bilo predlogov več, je po končani razpravi župan dal na glasovanje vse 
predloge, in sicer v obliki naslednjih sklepov: 
 

S K L E P  št. 84 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o določitvi cene za uporabo 
Kulturne dvorane Rogašovci v predlagani vsebini, in sicer  
 
Koristnik  Cena brez DDV 

na uro oziroma 
prireditev 

Športna in plesna društva oz. organizacije za izvajanje 
svoje redne dejavnosti -  vadbe (v primeru, da je 
telovadnica OŠ zasedena) 

 15,00 €/ na uro 

Organizator  komercialne prireditve  100,00 € 
Promocije raznih organizacij s sedežem izven občine   40,00 € 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 5 članov 
glasovalo ZA.  

 

 S K L E P  št. 85 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o določitvi cene za uporabo 
Kulturne dvorane Rogašovci v predlagani vsebini, in sicer  
 
Koristnik  Cena brez DDV 

na uro oziroma 
prireditev 

Športna in plesna društva oz. organizacije za izvajanje 
svoje redne dejavnosti -  vadbe (v primeru, da je 
telovadnica OŠ zasedena) 

 40,00 €/ na uro 

Organizator  komercialne prireditve  150,00 € 
Promocije raznih organizacij s sedežem izven občine 150,00 € 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega so 4 člani 
glasovali ZA.  

 
S K L E P  št. 86 

 
Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o določitvi cene za uporabo 
Kulturne dvorane Rogašovci v predlagani vsebini, in sicer  
 
Koristnik  Cena brez DDV 

na uro oziroma 
prireditev 

Športna in plesna društva oz. organizacije za izvajanje 
svoje redne dejavnosti -  vadbe (v primeru, da je 

 40,00 €/ na uro 
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telovadnica OŠ zasedena) 
Organizator  komercialne prireditve  100,00 € 
Promocije raznih organizacij s sedežem izven občine   50,00 € 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega sta 2 člana 
glasovala ZA.  

 
Sprejet je bil sklep številka 84. 
 
 

Tč. 12 – Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci 
 
Občina je za potrebe režijskega obrata nabavila bager in pa novi šotor, zato je potrebno 
sprejeti novi cenik storitev.  
Pripomb na cenik ni bilo, kot tudi ne razprave, zato je župan dal na glasovanje 

 

S K L E P  št. 87 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o ceniku storitev režijskega 
obrata Občine Rogašovci v predlagani vsebini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 13 – Izvajanje ukrepa o odpustu dolgov 
 
Občina je z pristojnim ministrstvom podpisala aneks, da pristopa k izvedbi tega ukrepa. 
Občinski svet pa je pristojen, da določi zgornjo mejo odpusta dolgov. OŠ Sveti Jurij je 
posredovala skupni znesek dolgov, ki bodo na podlagi vloženih vlog, vrnjeni v višini danes 
določenega limita. 
 
Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje 
 

S K L E P  št. 88 
 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o določitvi limita  glede ukrepa 
o odpustu dolgov, in sicer v višini 50,00 EUR. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 14 – Seznanitev s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v OR za programsko obdobje 2015-2020 
 
Obrazložitev k predlogu pravilnika je podala Nataša Hašaj in povedala, da pravilnik določa 
način in višino zagotavljanja sredstev, obliko pomoči, vrste pomoči in ukrepe, upravičence do 
pomoči in izvajalce storitev, način, pogoje in merila za dodeljevanje pomoči, izplačila 
sredstev, kumulacije pomoči, intenzivnost pomoči, obveznosti prejemnika pomoči in občine 
ter nadzor in sankcije. Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželje v OR se zagotavljajo iz proračuna občine. 
Perša Anton, kor predsednik Odbora za kmetijstvo in prehrano je povedal, da so člani odbora 
na svoji seji pregledali vsebino pravilnika in podali svoje pripombe. Največ dileme se je 
pojavilo okrog primerljivih površin, zato je občinska uprava bila zadolžena, da pridobi 
podatek, kaj se šteje v 1 ha primerljivih kmetijskih površin.  
 
Vsebino pravilnika je obravnavala tudi Komisija za statut in pravna vprašanja. Predsednica 
komisije Julijana Meckar je podala pripombe oz. dopolnitve, ki so jih predlagali člani komisije, 
in sicer:  

- občinska uprava pred priglasitvijo na pristojno ministrstvo preveri, ali je možno po 
izdaji pozitivnega mnenja s strani ministrstva na Občinskem svetu še spremeniti 
pogoj za upravičence do pomoči glede opravljanja dejavnosti primarne kmetijske 
proizvodnje na določenem obsegu primerljivih kmetijskih površin; 

- se v razpisni dokumentaciji podrobneje oziroma natančneje opredeli upravičenec do 
pomoči; 

- se v 4. členu natančneje pojasni, kaj pomeni 1 ha primerljive kmetijske površine; 
- se v razpisu določi spodnja meja upravičenih stroškov in ne pogoj upravičenca glede 

na primerljive kmetijske površine; 
- se preveri na pristojno ministrstvo, ali se lahko v petem odstavku 16. člena črta 

besedilo »ali do države ter davčni dolžniki«. 
 
V razpravi, ki je sledila, so tudi člani občinskega sveta največ vprašanj zastavljali o 
primerljivih površinah. Andrej Kisilak pa je omenil, da je tudi čebelarstvo primarna dejavnost, 
pa ni nikjer v pravilniku zajeta. 
 
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje  

 
S K L E P  št. 89 

 

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme sklep o določitvi primerljive 
kmetijske površine tako, da ta znaša 1 ha primerljive kmetijske površine v 
občini. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 10 članov 
glasovalo ZA.  

Sklep  JE BIL sprejet. 
 
Občinski svet se je seznanil z vsebino pravilnika. 
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Tč. 15 – Pobude in vprašanja 
 
Karel Horvat 

- kdaj se bodo nadaljevala dela na župnišču v Sv. Juriju? 

- očistijo se naj jarki, kjer se je izvajala košnja, saj so le-ti zapolnjeni s travo in vode ne 

more odtekati. 

Agata Recek 
- predlaga, da bi se naj pošiljanje položnic terminsko porazdelilo skozi leto, saj prihaja 

občina pošilja preveč položnic naenkrat, 

- postavitev košev ob klopeh v občini. 

Anton Perša 
- v bodoče se naj bolj natančno naredijo popisi del za obnovo del na občinskih cestah, 

da ne bo prihajalo do odstopanj pri sami izvedbi, saj do posameznih hiš niso urejeni 

dovozi, tako kot bi bilo potrebno. 

Jožica Fükaš 
 

- pri VGD Nuskova se naj odstrani posipni material, ki je tam deponiran. 

 

Tč. 17 – Razno 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila končana ob 20.40 uri. 
 
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič                   Edvard Mihalič 
 
 
 
Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 89. 


