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Številka: 032-3/2010-16 
ZAPISNIK 

 
15. redne  seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 28. 9. 2012, ob 18. 
uri  v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b, ki jo je vodil župan občine, Edvard 
Mihalič. 
 
Prisotni :  
-  župan občine Edvard Mihalič 
- člani občinskega sveta:, Branko Novak (prišel ob 18.08), Suzana Turha, Julijana Meckar, 

Anton Buček, Stanko Baranja, Marija Mekiš, Majda Bunderla, Karel Horvat, Andrej 
Kisilak, Drago Kikec, Jožef Bagar, Andreja Nemec,  Martin Ficko  

- tajnica občine Marija Saje, poslovna sekretarka Simona Janič,  

Odsotni:   - Simon Kranjec, Jožica Fükaš člani OS (opravičeno). 
 
 
Tč. 1– Otvoritev seje in ugotovitev sklepč nosti 
 
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 le ta potrjen in izglasovan s sklepom: 
 

S K L E P   št. 156 
 

Sprejme se naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep čnosti. 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Ob činskega sveta Ob čine 

Rogašovci. 
4. Obravnava postopkov zbiranja kandidatur za volitve predstavnika v 

volilno telo za volitve članov državnega sveta in dolo čitve kandidata za 
člana državnega sveta ter predstavitev že znanih kand idatov. 

5. Obravnava kon čnih poro čil Nadzornega odbora ob čine Rogašovci. 
6. Poro čilo o izvrševanju prora čuna Občine Rogašovci v prvem polletju 

2012. 
7. Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Sistema-B d.o.o.- 2. 

obravnava 
8. Investicijski projekt (IP) »Izgradnja kanalizacije-2. Faza (Sveti Jurij-

Rogašovci zahod) 
9. Predlog ekonomske cene za vzgojno-varstvene programe. 
10. Predhodno soglasje za delo zdravstvenega delavca v drugem 

zdravstvenem zavodu. 
11. Pobude in vprašanja. 
12. Razno. 
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 članov 
glasovalo ZA . DNEVNI RED   JE BIL POTRJEN. 
 
 
Tč. 3– Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Ob činskega sveta Ob čine 
Rogašovci 
 
Julijana Meckar je predlagala, da se naj zapiše njena izjava pri 7. točki dnevnega reda:  
Julijano Meckar je zanimalo ali bo režijski obrat opravljal storitve z mulčarjem za vse občane 
in ali je to v skladu z zakonom ? 
Župan je pojasnil, da samo v primerih, ko režijski obrat ne bo imel drugih zadolžitev.  
  
Drugih pripomb na zapisnik 14.  redne seje občinskega sveta ni bilo, zato je bil dan na 
glasovanje 
 

S K L E P  št. 157 
 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Ob činskega sveta Ob čine Rogašovci s 
predlagano dopolnitvijo. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 12 članov  občinskega sveta, od tega je 12 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
 
 
Tč. 4 – Obravnava postopkov zbiranja kandidatur za vol itve predstavnika v 
volilno telo za volitve članov državnega sveta in dolo čitve kandidata za člana 
državnega sveta ter predstavnikov že znanih kandidatov 
 
Marija Saje, je v začetku predstavila postopek  zbiranja kandidatur in izvolitev predstavnikov. 
Celotni postopek je zapisan v Pravilih za izvolitev predstavnika Občine Rogašovci  v volilno 
telo za volitve člana DS ter za določitev kandidata za člana DS, in jih je občinski svet Občine 
Rogašovci sprejel v prejšnjem mandatu (leta 2007).  
 
Ob 18.08 uri je na sejo prišel član OS, Branko Novak. 
 
V nadaljevanju je sledila predstavitev kandidatov. Predstavili so se Marjan Kardinar, župan 
občine Dobrovnik, Marjan Maučec, tajnik v Državnem svetu RS ter Alojz Glavač, župan 
občine Moravske Toplice. 
 
Ker morajo občinski sveti izvesti postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo in  predložiti 
pristojni volilni komisiji sezname izvoljenih predstavnikov najkasneje do 21. 10. 2012, je 
župan predlagal, da Komisija za volitve in imenovanja zbere kandidature ter na podlagi 
predlogov pripravi seznam kandidatov za predstavnike ter jih pošlje županu občine. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednja dva sklepa: 
 

S K L E P  št. 158 
 
Predlogi za kandidata za elektorja se predložijo Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja do 5. 10. 2012, tako da le-te predlaga skupina 
najmanj 3 (treh) članov ob činskega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi 
soglasje kandidata za elektorja.  
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Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
ter  
 

S K L E P  št. 159 
 
Predlogi za kandidata za člana državnega sveta  se predložijo Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do 5. 10. 2012, tako da le-te 
predlaga skupina najmanj 3 (treh) članov ob činskega sveta. Predlogu morajo 
predložiti tudi soglasje kandidata o sprejemu kandidature.  
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 

 
 
Tč. 5 – Obravnava kon čnih poro čil Nadzornega odbora Ob čine Rogašovci 
 
Prisotna člana nadzornega odbora Gita Sever in Tomas Gider sta predstavila  
Končno poročilo o skladnosti proračuna OR za l. 2011, Končno poročilo o pregledu 
Zaključnega računa OR za leto 2011in Končno poročilo o pregledu javnih naročil večje 
vrednosti v skladu z Zakonom o javnih naročilih in pregled izvedbene dokumentacije za leto 
2011 (obnova lokalnih cest in javnih poti v OR, ureditev prostorov občinske uprave v 
mansardi OŠ Sv. Jurij, Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju OR v šol. l. 
2011/12). 
 
Člani nadzornega odbora pri pregledu niso ugotovili nobenih nepravilnosti. 
 
Razprave pod to točko ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 160 
 

Občinski svet se je seznanil s kon čnimi poro čili nadzornega odbora Ob čine 
Rogašovci. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 6 – Poro čilo o izvrševanju prorač una Občine Rogašovci v prvem polletju 
2012 
 
Polletno poročilo je predstavila Dragica Tomović: Povedala je da je polletno poročilo 
pripravljeno v skladu z 63. členom Zakona o javnih financah. V nadaljevanju je na kratko 
povzela vsebino poročila:  
 
Realizacija prihodkov  proračuna v prvem polletju - 1.197.815 EUR oz. 26 % glede na 
veljavni proračun 

- davčni prihodki  50% načrtovanega – 1.131.495 EUR (dohodnina) 
- nedavčni prihodki v višini 15 %  - 31.861 EUR (prihodki od najemnin za poslovne 

prostore, stanovanj, podeljenih koncesij, obresti, razni prispevki občanov – za 
izgradnjo MV, tudi za grobove..) 

- kapitalski prihodki v višini 4 % - 1.800 EUR (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, 
rabljenega tovornega vozila TAM) 

- transferni prihodki –32.659 EUR oz. 1,5% (finančna izravnava, požarna taksa, 
sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave..) 
 

Odhodki  pa so realizirani v višini 1.502.563 EUR oz. 29 % načrtovanega: 
- tekoči odhodki so realizirani v višini 40 % - 393.230 EUR  
- tekoči transferi v višini 46 % oz. 521.580 EUR,  
- investicijski odhodki – ti so realizirani v višini 20% oz. 545.309 EUR (izgradnja 

kanalizacije  - 1. faza, izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije -2. 
faza, za ureditev prostorov občinske uprave, plačilo projektne dokumentacije za 
izgradnjo javne razsvetljave, nakup zemljišča, nakup druge opreme za potrebe 
občinske uprave, režijskega obrata  

- investicijski transferi – ti so realizirani v višini 14% oz. 42.444 EUR in se nanaša na 
prenakazilo sredstev požarnega sklada gasilski zvezi, sofinanciranje obnove 
evangeličanske cerkve G. Slaveči, sofinanciranje investicij športnim društvom. 

 
Nizka realizacija v prvem polletju pa je posledica planiranih sredstev iz naslova dveh 
razpisov ter izvajanjem investicij. V tem času pa smo že prejeli sklepe o odobritvi 
sredstev iz teh dveh razpisov, tako da se bo tako večji del proračunske porabe realiziran 
v drugem polletju oziroma v letu 2013. 
 
Župan je k temu dodal, da se kljub mali realizaciji  veliko dela tako na kanalizaciji, kot na 
cestah ter prijavah na razpis iz ukrepa 322 (pozitivni sklepi), režijski obrat z 6 javnimi 
delavci ureja vse javne površine v občini – lahko smo zadovoljni. 
 

 
 
RAZPRAVA 
 
Julijana Meckar , kot predsednica Odbora za proračun in finance je povedala, da je v 
mesecu avgustu po elek. pošti kontaktirala vse člane odbora, potrebe po redni seji ni bilo, saj 
je poročilo pripravljeno korektno za obravnavo na občinskem svetu.  V nadaljevanju je 
predlagala, da bi se odbori lahko večkrat odločali za dopisne seje (v kolikor ne gre za 
zahtevnejše gradivo) iz razloga varčevanja.  
Zanima jo tudi, kdaj se predvideva selitev v nove občinske prostore? 
Odgovor je podala Marija Saje – selitev se predvideva v mesecu novembru oz. takoj po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja. 
 
Andreja Nemec  je zastavila več vprašanj: 

- katera športna društva so vrnila neporabljena sredstva za ne realizacijo programa 
2011 in koliko sredstev je bilo vrnjenih v občinski proračun; 
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- ali se za prostore v gasilskem domu Rogašovci  plačevala najemnina tudi takrat, ko 
se bo občinska uprava preselila v nove prostore; 

- kako je z  vlogo oz prijavo na razpis glede javne razsvetljave 
- nadometni habitati – podrobnejša finančna struktura in kaj to pomeni za nas 
- invest. vzdrževanje vrtcev zakaj niso v celoti realizirana sredstva za investicijsko in 

tekoče  vzdrževanje za  vrtec pri OŠ Sv. Jurij  
- študija o odvajanju in čiščenju odpadnih voda – je pripravljena tako daleč, da se bo v 

kratkem o njej razpravljalo na seji OS 
- Zakaj smo iz razpisov dobili manj sredstev kot pa je celotna vrednost prijavljene 

investicije – Ureditev trga Sv. Jurija in Prostori za medgeneracijsko druženje v 
gasilskem domu na Pertoči in kdo bo prispeval razliko 

 
 
Odgovore sta podala Dragica Tomović in župan: 

- društva, ki so vrnila finančna sredstva so: NK Serdica 48,00 EUR, TD Rogašovci 
267,00 EUR, ŠKTD Mladost Pertoča 78,00 EUR, KTD Sončnica Pertoča 76,00 EUR 
ter Strelsko društvo 416 Serdica 202,81 EUR; 

- planirali smo da bomo to uspeli v letošnjem letu, razpisni pogoji so bili taki, da je bila  
vsota prevelika da bi se moralo več občin združiti in podati skupno prijavo, vendar ni 
prišlo do skupne prijave, DIIP tako imamo, ne moremo pa se prijaviti in čakmo na 
naslednji razpis 

- firma OIKOS je pripravila za našo  občino vlogo in podala prijavo na razpis, zdaj 
moramo čakati, ali bo naša vloga uspešna 

- šola za namen investicijskega vzdrževanja še ni izvedla teh del, zato zahtevka nismo 
prejeli in ostaja ta postavka nerealizirana, 

- prihodki za trg in prostore v Pertoči bodo realizirani v letu  2013 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 161 
 

Občinski svet Ob čine Rogašovci se je seznanil s Poro čilom o izvrševanju 
proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju 2012. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
 
 
Tč. 7 – Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Si stema –B d.o.o. – 2. 
obravnava  
 
Obrazložitve je podala Marija Saje:Obravnavani odlok, ki ga je pripravila Odvetniška 
pisarna Mužina in partnerji d.o.o.,  je predpogoj za prijavo na Kohezijska sredstva in  
se sprejema zaradi ustanovitve javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o., 
katerega ustanoviteljice so  ob čine: Ob čina Beltinci, Ob čina Cankova, Ob čina Gornji 
Petrovci, Ob čina Grad, Ob čina Hodoš, Ob čina Kuzma,  Ob čina Moravske Toplice, 
Mestna ob čina Murska Sobota, Ob čina Puconci, Ob čina Rogašovci, Ob čina Šalovci, 
Občina Tišina. 
 
Javno podjetje Vodovod Sistema B, bo primarno izvedelo projekt investicije v 
izgradnjo infrastrukture, izgrajene v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – 
Sistem B«.  
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Glavna dejavnost javnega podjetja je »Zbiranje, pre čiščevanje in distribucija vode  - 
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo« (7. člen) ostale dejavnosti so 
le tiste, ki so potrebne za izvajanje javne službe (6. Člen).  
 
Po izgradnji omrežja bo to javno podjetje izvajalo gospodarsko javno službo »oskrbe s 
pitno vodo« in upravljanje infrastrukture skupnega pomena (transportni  vodi, vodni 
viri)  v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« (7. Člen). Pri 
omejevanju na sistem B gre za interes ohranitve obstoje čih ob činskih javnih podjetij, 
ki že izvajajo GJS oskrba s pitno vodo. 
 
Župani ustanoviteljic sklenejo z javnim podjetjem najemno pogodbo oziroma pogodbo 
o uporabi, upravljanju  in vzdrževanju infrastrukture, zaradi ureditve razmerij pri 
uporabljanju in upravljanju (v smislu zakona, ki ureja stvarno premoženje lokalnih 
skupnosti) infrastrukturnih objektov, naprav oziroma omrežij ter mobilnih in drugih 
sredstev (10. Člen).  
 
V 11. Členu je dodana pristojnost ob činskim svetom do dajanja mnenj k predlogom in 
odlo čitvam skupš čine ter sveta ustanoviteljic ter dajanje mnejn k predlogu cen 
storitev javne službe. 
 
Na novo oziroma poenoteno je dolo čen način odlo čanje sveta ustanoviteljic ( 17. Člen) 
in skupš čine (28. Člen). Pri odlo čanju morata biti kumulativno izpolnjena oba pogoja 
in sicer: z ve čino glasov iz naslova kapitala (po deležih) in trič etrtinsko ve čino (po 
številu ob čin) glasov navzo čih družbenikov iz naslova ustanoviteljstva, pri čemer ima 
vsak družbenik en glas. Število glasov iz naslova kapitala pa je dolo čenih v 25. členu. 
 
Na novo je dolo čena tudi sestava skupš čine, (pri 1. Obravnavi so bili člani skuš čine 
župani), ki jo po novem predlogu sestavljajo direktorji ob činskih uprav ali druga 
oseba, ki jo imenuje ob činski svet posamezne ob čine ustanoviteljice – družbenika. 
 
Novost je tudi ta, da je odlok po prvem predlogu bil hkrati tudi pogodba o ustanovitvi 
javnega podjetja z omejeno odgovornostjo, po tem predlogu pa je podlaga za 
sklenitev pogodba o ustanovitvi javnega podjetja z omejeno odgovornostjo (družbene 
pogodbe-44. člen). V odloku pa je tudi nekaj redakcijskih ali drugih manjših popravkov 
oziroma dodatkov. 
 
Razpravljala je Julijana Meckar, drugi člani OS se niso vključili v razpravo.  
 
Župna je predlagal v sprejem  
 

S K L E P  št. 162 
 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega podjetja vodovod sistema B v drugi 
obravnavi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Točka 8 – Investicijski projekt (IP) »Izgradnja kanaliza cije – 2. faza (sveti Jurij-
Rogašovci zahod) 
 
Za omenjeni IP je uvodne obrazložitve podal župan: 
 

- vrednost investicije po tekočih cenah je 849.014,20 EUR; 
- Delež Evropskega sklada za regionalni razvoj  je 597.847,50 EUR, 109.664,34 EUR 

je delež občine (251.166,70 EUR z DDV; DDV je neupravičen strošek); 
- koriščenje evropskih sredstev 104.917,00 EUR za sekundarni vodovod 1. faza, 

1.537.085,00 EUR za kanalizacijo, ostanek kvote je 156.565,00 EUR, 441.282,50 
EUR dobljeno s strani drugih občin; 

- sredstev še nimamo, razpis je odprt do konca leta, je pa projekt dobil predhodno 
soglasje; 

- glavni kanal bo potekal ob trasi ceste Sv. Jurij – Fikšinci od Hrvatovega brega do 
Ledave, nanj pa se priključijo stranski kanali, omrežje bo zajemalo 50 gospodinjstev s 
140 prebivalci 

- Nadaljevanje faze: čistilne naprave in kanalizacija v Serdici, 2. faza Pertoča, male 
čistilne naprave. 

 
Ker se bomo prijavili na razpis (vlogo pripravlja RRA Mura), ki je odprt do 31. 12. 2012 
moramo čim prej oddati vlogo, saj se bodo sredstva dodeljevala glede na datum prispetja 
vloge in zato je danes na dnevnem redu potrditev IP-ja. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem 
 

S K L E P  št. 163 
 

1. Potrdi se Investicijski program (IP) za projekt Izgradnja kanalizacije – 2. Faza 
(Sveti Jurij – Rogašovci zahod), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., 
avgust 2012. 
 
2. Dokument je pregledala Komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom 
štev. 012-1/2011-2 dne 25.11.2011, ki je podala oceno investicije štev. 411-
7/2011-6 dne 21.9.2012. 
 
3. Vrednost investicije po teko čih cenah znaša 849.014,20 EUR (z vklju čenim 
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim terminom 
od 2013 do 2014. 
 
4. Vire financiranja zagotavljajo: 

• OBČINA ROGAŠOVCI  v znesku 251.166,70 EUR 
• MGRT –Evropski sklad za regionalni razvoj v znesku 597.847,50 EU. 

 
5. Odobri se izvedba investicije. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Točka 9 – Predlog ekonomske cene za vzgojno-varstvene pr ograme 
 
Tajnica občine, Marija Saje je pripravila obrazložitve k predlogu cene, ki so ga člani OS 
prejeli z gradivom za sejo. Na kratko pa je zadevo predstavila in povedala, da glede na to, da 
Občina Rogašovci še ni dosegla znižanega izračuna ekonomske cene programov predšolske 
vzgoje se predlaga, da ostane v veljavi dosedanja cena programov predšolske vzgoje. Glede 
na navedeno pa se bodo znižali stroški financiranja Občine Rogašovci. 
 
Razpravljali so: Julijana Meckar, Andrej Kisilak in Andreja Nemec 
 
Pripomb ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 

S K L E P  št. 164 
 

V veljavi ostane dosedanja cena za vzgojno varstvene programe, in sicer: 
prvo starostno obdobje (1-3 let) 390,65 EUR 
drugo starostno obdobje (2-4 let) 294,00 EUR. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet 
 
 
 
Tč. 10 – Predhodno soglasje za delo zdravstvenega delav ca v drugem 
zdravstvenem zavodu 
 
Mestna občina Murska Sobota je zaprosila za predhodno soglasje za delo v drugem 
zdravstvenem zavodu in sicer za opravljanje strokovnega nadzora v Kliničnem 
laboratoriju Zdravstveni dom Lendava.  
 
Člani OS Občine Rogašovci so se s predlaganim strinjali, zato je župan dal na 
glasovanje  
 

S K L E P  št. 165 
 
Občinski svet Ob čine Rogašovci daje predhodno soglasje za delo 
zdravstvenemu delavcu Editi Ruži č, mag. farm. spec.med.biokem. v drugem 
zavodu ali drugi pravni ali fizič ni osebi. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 13 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 
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Tč. 11 – Pobude in vprašanja 
 
Župan je povedal, da je avtobusno postajališče v Nuskovi urejeno in da se bodo 
prevozi šolskih otrok začeli izvajati. 
 
Julijana Meckar 
 

- v informatorju je bilo objavljeno  o načinu odvoza kosovnih odpadkov po naročilu in 
da  mora biti naročnik ob odvozu odpadkov prisoten. To po njenem ni izvedljivo, 

- Glede ukinitve ekoloških otokov je mnenja, da bodo nastale težave glede odlaganja 
odpadkov. Bilo bi smiselno, da bi v občini uredili centralno odlagališče za odpadke. 

- Pozvala je vse prisotne člane občinskega sveta, da naj pripravijo korektne in 
konkretne predloge za proračun 2013 ter naj apelirajo tudi na ostale proračunske 
porabnike, saj bo tako lažje odločanje in s tem tudi sprejetje proračuna za naslednje 
proračunsko leto 

- vprašala je še ali so res potrebne hitrostne ovire v Sv. Juriji kar je razvidno iz 
zapisnika  SPVCP, ki je bil priložen h gradivu za sejo OS. Če bomo pustili, da se 
postavijo te hitrostne ovire na enem mestu, potem bo takih prošenj še več. 

Tudi ostali člani občinskega sveta so se z mnenjem Julijane Meckar strinjali, podali 
predlog, da se naj ta problematika reši na drugačen način (npr. s policijskim 
nadziranjem ali z omejitvijo hitrosti. 
 
Župan je glede na povedano, predlagal, da občinski svet sprejeme 

 

S K L E P  št. 166 
 
Hitrostne ovire v vasi Sveti Jurij v naselju Metlika se na postavijo. 
 
Pred glasovanjem je bilo prisotnih 13 članov  občinskega sveta, od tega je 11 
članov glasovalo ZA .  
Sklep  JE BIL sprejet. 

 

Odgovore je podal župan: 
 

- . v letošnjem letu je še bil organiziran odvoz kosovnih odpadkov po gospodinjstvih, v 
prihodnjem letu pa bomo videli, kakšen način bomo izbrali. Odvoz odpadkov po 
naročilu je smiseln zato, ker v času organiziranega odvoza kosovnih odpadkov 
občina javno obvesti o tem in tako lahko v tem času, ko so ti odpadki pred hišami, 
nepooblaščene osebe odberejo vrednejše surovine. 

- občina v Serdici že ureja skupno odlagališče za odpadke in bo to v kratkem dostopno 
vse občanom. 

Andreja Nemec 
 
- Volišče na Pertoči je v zadružnem domu in ni primerno zaradi dostopa. Predlaga se, da 

bi naj bilo volišče v vaško gasilskem domu. 
- Za kaj bodo namenjeni prostori sedanje občinske uprave? Predlaga, da bi lahko bila v teh 

prostorih info točka. 
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- Ali je rešena zadeva nevarne poti? 
- Na državni cesti iz Cankove je na Pertoči na ovinku zelo nepregledna cesta, pri zavijanju 

v levo – naj bi se uredila preglednost. 

 
Majda Bunderla   

 
- Pohvalila je delavce režijskega obrata, saj so zelo korektno opravili dela v vasi Fikšinci. 
- Zakaj je na tabli, kjer je označeno avtobusno postajališče v Fikšincih, odstranjen napis 

Kovač? Kdo je odgovoren za to? 

Župan  je odgovoril, da je dovolil odstranitev tega napisa zato, ker se je lastnica parcele, na 
kateri stoji ta tabla, prišla pritožit in zahtevala, da se napis Kovač odstrani. 
 
 
 
 
Tč. 12 – Razno 
 
Župan je povedal, da je Direkcija RS za ceste poslala odgovor glede ureditve ceste, 
pločnikov in avtobusnih postajališč  skozi vas Ropoča do Pertoče. Ker direkcija nima 
finančnih sredstev, je predlagala da projekt naroči naša občina.  
 
Seja je bila končana ob 19.30.  
 
 
Zapisala        Župan občine 
Simona Janič        Edvard Mihalič 
 
 
 
 
 
Zapisnik je bil zaključ en s sklepom št. 166.  


