OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 32a
2322 MAJŠPERK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-2/2010-5
Datum: 18. 11. 2010
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 18. novembra 2010,
ob 18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a.
PRISOTNI:
Županja Občine Majšperk, dr. Darinka FAKIN.
Podžupan Občine Majšperk, g. Cvetko PEPELNIK.
Člani: g. Branko KARNEŽA, g. Jože KOLARIČ, g: Adolf KOPŠE, g. Ludvik LAMPRET, g.
Edi LESKOVAR, ga. Ida LORBER, g. Dragomir MURKO, g. Marjan NOVAK, ga. Anica
REJEC, g. Vekoslav ŠIREC, g. Janez VEDLIN, g. Dejan VUK, g. Zlatko ŽNIDAR.
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave, g. Gorazd LADINEK.
Radio Tednik Ptuj, g. Martin OZMEC.
Večer, g. Uroš GRAMC .
Prisostvuje delavka občinske uprave Nataša LETONJA.
Seja se je pričela ob 18.00.
Predsedujoča županja dr. Darinka FAKIN je vse prisotne lepo pozdravila in predlagala
sprejem naslednjega dnevnega reda:

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta
2. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
3. Imenovanje članov v odbore:
- odbor za gospodarstvo
- odbor za gospodarsko infrastrukturo
- odbor za družbene dejavnosti
- odbor za zaščito in reševanje
4. Imenovanje članov v komisije:
- komisija za pripravo statuta in drugih aktov občine
- komisija za priznanja in odlikovanja
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. Imenovanje članov v nadzorni odbor
6. Imenovanje urednice in uredniškega odbora za občinsko glasilo »Majšperčan«
7. Sklep o načinu financiranju političnih strank v Občini Majšperk
8. Sklep o določitvi plakatnih mest
9. Soglasje k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Ptuj
10. Pobude in vprašanja
11. Razno
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad1) Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta
G. Vekoslav ŠIREC: »Pri sklepu št. 4 nismo glasovali, kdo je predsednik, zato se tako naj tudi
napiše.«
G. Branko KARNEŽA: »Enako je tudi v zapisniku komisije, saj smo imenovali le
predsednika in dva člana in ne predsednika, podpredsednika in člana.«

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 1. redne – konstitutivne seje s pripombo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Občinska volilna komisija Občine Majšperk se je zaradi
mojega sprejema funkcije županje Občine Majšperk ponovno sestala in podelila mandat v
občinskem svetu novoizvoljeni članici ge. Idi LORBER. Predlog sklepa zato podajam v
obravnavo in na glasovanje.«
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da dr. Darinki Fakin, stanujoči Breg 47b, preneha
mandat občinske svetnice, ker se je po izvolitvi za županjo odpovedala funkciji članice
občinskega sveta.
Mandat občinske svetnice dr. Darinke Fakin preide za preostanek mandatne dobe na
naslednjega kandidata SLS – slovenske ljudske stranke Ido Lorber, stanujočo Majšperk 62,
ki je Občinski volilni komisiji podala pisno izjavo, da sprejema funkcijo članice Občinskega
sveta Občine Majšperk za preostanek mandatne dobe.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ga. županja dr. Darinka FAKIN je ge. Idi LORBER čestitala ob izvolitvi in ji izročila potrdilo
OVK o izvolitvi.

Ad3) Imenovanje članov v odbore
G. Zlatko ŽNIDAR je podal predlagane sklepe o imenovanju članov v odbore s strani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predloge je predsedujoča podala v obravnavo in nato na glasovanje, in sicer:

-

Odbor za gospodarstvo:

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje ODBOR ZA GOSPODARSTVO v sestavi:
- predsednik Zlatko ŽNIDAR,
- podpredsednik Marjan NOVAK,
- član Ludvik LAMPRET,
- član Janez VEDLIN,
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-

član Vekoslav ŠIREC.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14,

-

PROTI: 0

Odbor za družbene dejavnosti:

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v
sestavi:
- predsednik Branko KARNEŽA,
- podpredsednica Anica REJEC,
- članica Ida LORBER,
- član Dragomir MURKO,
- član Dejan VUK.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

Odbor za gospodarsko infrastrukturo:

6. SKLEP:
Občinski svet
Občine
Majšperk
imenuje
INFRASTRUKTURO v sestavi:
- predsednik Edi LESKOVAR,
- podpredsednik Janez VEDLIN,
- član Adolf KOPŠE,
- član Jože KOLARIČ,
- član Cvetko PEPELNIK.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 1

-

ODBOR

ZA

GOSPODARSKO

Odbor za zaščito in reševanje:

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
sestavi:
- predsednik Dragomir MURKO,
- podpredsednik Adolf KOPŠE,
- član Darko ZUPANC,
- član Edi LESKOVAR,
- član Branko KARNEŽA.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

v

Ad4) Imenovanje članov v komisije
G. Zlatko ŽNIDAR je podal predlagane sklepe o imenovanju članov v komisije s strani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predloge je predsedujoča podala v obravnavo in zatem na glasovanje, in sicer:
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-

Komisija za pripravo statuta in drugih aktov občine

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje KOMISIJO ZA PRIPRAVO STATUTA IN
DRUGIH AKTOV OBČINE v sestavi:
- predsednica Ida LORBER,
- podpredsednik Dejan VUK,
- član Zlatko ŽNIDAR,
- član Branko KARNEŽA,
- član Marjan NOVAK.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 1

-

Komisija za priznanja in odlikovanja

9. SKLEP:
Občinski svet
Občine
Majšperk
imenuje
ODLIKOVANJA v sestavi:
- predsednik Marjan NOVAK,
- podpredsednik Adolf KOPŠE,
- članica Frančiška JUS,
- član Dušan TOPOLOVEC,
- članica Anica REJEC,
- član Jože KOLARIČ,
- član Janez VEDLIN.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 1

-

KOMISIJO ZA PRIZNANJA IN

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU v sestavi:
- predsednik Ludvik LAMPRET,
- podpredsednik Peter KROŠEL,
- član Zdravko HALOŽAN,
- član Miroslav KUŽNER,
- članica Damjana PODGORŠEK,
- član Rado RODOŠEK,
- član Franc ŠALAMUN.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad5) Imenovanje članov v Nadzorni odbor
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G. Zlatko ŽNIDAR je podal predlog o imenovanju članov nadzornega odbora s strani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Branko KARNEŽA: »Tisti, ki predstavljajo opozicijo, jim po zakonu pripada večina v
Nadzornem odboru. Mi smo predlagali dva člana za nadzorni odbor in v kolikor je potrebno,
še imamo soglasja drugih kandidatov. V kolikor želite pošteno opravljati svoje delo, prosim
da omogočite opoziciji dva člana v nadzornem odboru. Predlagam, da se v nadzorni odbor
uvrsti tudi Nado AVGUŠTIN iz Preše, ki dela v Agisu Ptuj v marketingu.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »V nadzornem odboru imamo tri stranke. Istočasno naše
poslovanje in svetovanje pri delu opravlja še dodatna revizija s strani Skupne občinske
uprave. Namen Nadzornega odbora in tudi revizije je, da pomagajo in svetujejo županu in
Občinski upravi pri opravljanju dela. Iz preteklih let smo se že marsikaj naučili. Sestava se mi
zdi korektna, saj imamo v njem kar tri stranke in nobena stranka nima dveh članov. Ali morda
predlagate prekinitev seje, da se ponovno sestane komisija in obravnava vaš predlog?«
G. Branko KARNEŽA: »Da.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN je podala predlog za prekinitev seje na glasovanje.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet prekinja sejo, da se sestane komisija.
PRISOTNIH: 14; ZA: 4, PROTI: 10
Predlog sklepa ni bil izglasovan.

Nato je predsedujoča na glasovanje podala še predlog Nadzornega odbora s strani komisije.

11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje NADZORNI ODBOR v sestavi:
- Miran SMOLEJ,
- Zofija TOPOLOVEC,
- Slavica VUK.
PRISOTNIH: 14; ZA: 10, PROTI: 4

Ad6) Imenovanje urednice in Uredniškega odbora za občinsko glasilo »Majšperčan«
G. Zlatko ŽNIDAR je podal predlog o imenovanju urednice in Uredniškega odbora s strani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predlog je predsedujoča podala v obravnavo in na glasovanje.
G. Dejan VUK: »Glede na to, da Zlatka Lampret ni več naša občanka, me zanima, zakaj ne
more biti glavni urednik nekdo iz naše občine.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Delo glavnega urednika ne more prevzeti vsakdo. Naloga
glavnega urednika ni samo to, da pripravi gradivo, ampak zraven opravlja še delo lektorja,
urejanje gradiva in priprava gradiva za tisk. Da je ga. Zlatka Lampret sprejela to funkcijo,
smo bili izredno veseli, saj gre za celostno podobo našega časopisa. Z njenim delom smo bili
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do sedaj izredno zadovoljni. V uredniškem odboru pa ima tudi vsak svojega predstavnika, pri
čemer smo gledali tudi na pokritost po občini.«
G. Branko KARNEŽA: »Ona res dobro dela, vendar se moramo zavedati, da nihče ni
nenadomestljiv.«

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje UREDNIŠKI ODBOR v sestavi:
- Zlatka LAMPRET, Na jasi 38, Ptuj – odgovorna urednica,
- Dr. Peter KITAK, Stoperce 12a,
- Marjan KOKOT, Majšperk 32,
- Tanisa BEDENIK, Podlože 60,
- Natalija GAJŠEK, Majšperk 68
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 0

Ad7) Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Politične stranke so na osnovi volilnih rezultatov tudi
financirane iz občinskega proračuna, zato moramo sprejeti sklep o načinu financiranja.
Predlog sklepa je bil posredovan v obravnavo in v potrditev.«
G. Marjan NOVAK: »Tu so omenjene le stranke, zato prosim, da pripišete še »liste«. »

13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Majšperk, ki glasi:
1.člen
Političnim strankam, katerih liste so na lokalnih volitvah 10.10.2010 dobile najmanj
50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva
iz proračuna Občine Majšperk v višini 0,15 EUR mesečno za vsak dobljeni glas,
dosežen na volitvah za občinski svet.
2.člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu
za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta
ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki
urejajo financiranje lokalnih skupnosti, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.
3.člen
Sredstva se strankam nakazujejo vsake tri mesece na njihove transakcijske račune.
4.člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-2/2006-2 z dne 7.12.2006.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad8) Sklep o določitvi plakatnih mest
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Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Ker se bliža čas zakonodajnega referenduma o Zakonu o
Radioteleviziji Slovenije, moramo kot Občina sprejeti sklep o določitvi plakatnih mest.
Istočasno bi še opozorila, da krožišča niso plakatna mesta.«

14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi sklep o določitvi plakatnih mest, ki glasi:
I.
1. Na avtobusnih postajališčih:
Vsak organizator volilne kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o
Radioteleviziji Slovenije ima v naselju Majšperk na razpolago 1 plakatno mesto in 2
plakatni mesti v drugih naseljih občine Majšperk.
2. Na drogovih javne razsvetljave:
Za vsakega organizatorja volilne kampanje sta za izvedbo zakonodajnega referenduma
o Zakonu o Radioteleviziji Slovenije na razpolago 2 droga javne razsvetljave v naselju
Majšperk in 1 drog javne razsvetljave v drugih naseljih občine Majšperk.
3. Prenosne table (panoji):
Vsak organizator volilne kampanje lahko postavi največ 3 panoje v naselju Majšperk, v
ostalih naseljih pa do 10 prenosnih panojev, ki smejo biti postavljeni na javnih
površinah v lasti Občine Majšperk.
II.
Postavitev in odstranitev volilnih plakatov izvrši organizator volilne kampanje na lastne
stroške. Pred namestitvijo plakatov mora organizator vse plakate potrditi na občinski upravi
Občine Majšperk.
Namestitev plakatov na drogove javne razsvetljave je dovoljeno le ob prisotnosti vzdrževalca
javne razsvetljave.
Sklep o določitvi plakatnih mest se posreduje vsem organizatorjem volilne kampanje za
izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenije na območju
občine Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad9) Soglasje k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Ptuj
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »S strani JZ Zdravstveni dom Ptuj smo dobili predlog sklepa
o imenovanju direktorice. Kot soustanoviteljica moramo podati pozitivno soglasje k
imenovanju, zato podajam predlog v obravnavo in na glasovanje.«

15. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje soglasje k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni
dom Ptuj, ki glasi:
Občinski svet Občine Majšperk daje pozitivno soglasje za direktorico Javnega zavoda
Zdravstveni dom Ptuj na razpis prijavljeni kandidatki Metki Petek Uhan, dr.med.spec.
Metka Petek Uhan, dr.med.spec izpolnjuje vse v razpisu določene pogoje za imenovanje
direktorice Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj.
Občinski svet Občine Majšperk njeno kandidaturo ocenjuje za sprejemljivo in zato
prijavljeni kandidatki daje pozitivno mnenje za direktorico Javnega zavoda Zdravstveni
dom Ptuj.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad10) Pobude in vprašanje

7

G. Vekoslav ŠIREC: » Zanima me naslednje:
- kot predsednika gradbenega odbora me zanima končna vrednost investicije Slape –
Ptujska Gora;
- fotovoltaična luč ne gori celo noč, ampak le cca. 3 ure, zato v jutranjih urah ne sveti več;
- kdaj se predvideva sanacija mostu na Slapah.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Kakšna je končna vrednost investicije Slape – Ptujska
Gora, je natančno opredeljeno v sprejetem proračunu in je ne vem na pamet.
Problematika teh luči nam je že poznana, ker imamo enako težavo tudi v Koritnem. Naročili
smo že časovne regulatorje za te luči.
Sanacija mostu Slape se bo predvidoma pričela, ko bodo to dopuščale vremenske razmere,
končana pa bi naj bila prihodnje leto.«
G. Janez VEDLIN: »Zakaj gorijo luči celo noč? Predlagam, da se ponoči ugašajo, saj bomo
tako veliko prihranili.«
G. Edi LESKOVAR: »Kot prebivalec Skrbelj sem razočaran, da ne smemo več uporabljati
ceste. Ne vemo, zakaj gre, pa še ljudje ne vedo, kje je obvoz. Predlagam, da je prednostna
cesta tista cesta, ki povezuje naselja, in ne cesta, ki je namenjena industrijski coni.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »O tem, katera cesta je prednostna, bi lahko razpravljali,
medtem pa imajo strokovnjaki svoje mnenje.«
G. Janez VEDLIN: »Švarčnikov grob se je sesedel. Nekaj bi se moralo urediti.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »S strani Občine smo odvetnici lastnikov posredovali dopis
za popravilo groba. Ker ni bilo nobenega odziva, smo pisno opozorili tudi osebno g. Bažanta,
kasneje jih je opozorila še inšpektorica. Po vsej verjetnosti pa bomo morali v občinskem
proračunu najti sredstva, s katerimi bomo grob uredili.«
G. Dejan VUK: »V dolini od mostu v Stogovcih pa vse do Žetal nimamo signala za mobitel.
Prosim Občino, da nam pomaga.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Pred leti smo skupaj z vami peljali to zadevo. Mobitelu
smo ponudili tudi zemljišče za postavitev oddajnika, vendar s strani Mobitela ni prišlo do
realizacije.«
Ga. Ida LORBER: »Na Bregu okrog mostu je del pločnika nezavarovan in zelo nevaren.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Vemo, postavitev odbojne ograje je že naročena.«
G. Branko KARNEŽA: »Ne vem kako je pri nas urejena zimska služba. S katerim odlokom?
Problem je tudi čiščenje pločnikov s širokimi plugi, saj se tako uničujejo robniki. Primerno bi
bilo, da se pločniki čistijo z ožjim plugom ali frezo. Kako imamo v pravilniku?«
G. Gorazd LADINEK: »Posebnega pravilnika nimamo, le-to imamo urejeno samo v sklopu
zimskega pluženja. Kupili smo tudi frezo, da z njo čistijo javni delavci, vendar je težava ob
lokalnih cestah, ko nasipajo sneg s ceste, ta freza pa ni dovolj »močna«, da bi sčistila sneg.«
G. Ludvik LAMPRET: »Proti pokopališču so na pločnik zrastle smreke, ki ovirajo prehod
pešcev. Kdo mora to očistiti in urediti?«
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G. Gorazd LADINEK: »Opozorili bomo lastnike zemljišča, da morajo smreke urediti tako, da
omogočajo nemoteno uporabo pločnika.«
G. Marjan NOVAK: »Pri pregledu ceste Medvedce – Sestrže je bilo ugotovljeno, da se
propusti močno posedajo. Prosimo, da nekdo od odgovornih to pregleda. Prav tako
predlagam, da se, morda z odločbo, lastnike opozori, da odstranijo vejevje s cestišča.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Predlagam, da se občane s strani Občine predhodno pismeno obvesti in
ne kar takoj preko inšpektorskih služb.«
G. Marjan NOVAK: »V Dvoršni je potrebno urediti križišče.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Pripravljajo se idejni osnutki, medtem ko je geodetski
posnetek že narejen. Idejne osnutke pripravljajo na Fakulteti za gradbeništvo Maribor.«
G. Janez VEDLIN: »Kako daleč smo glede izgradnje pločnika Majšperk – Lešje in kdaj je
gradnja predvidena?«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: «Trenutno smo v državnem proračunu uvrščeni v leto 2012,
čeprav bi morala biti investicija že v proračunu za leto 2010/2011. Vendar to še ne pomeni, da
bo prišlo tudi do realizacije, saj so vse investicije zaradi krize časovno zamaknjene. S strani
Občine bomo poskušali urediti, da bomo imeli v letu 2012 v proračunu postavke za pločnik v
Lešju, čaka nas še pločnik v Stopercah ter preplastitev ceste v Stanečki vasi.«
Ga. Ida LORBER: »Pošta se je preselila in sedaj krajani opozarjajo, da ni nobene oznake za
pošto. S strani pošte je bilo povedano, da to ni dolžnost pošte.«
G. Gorazd LADINEK: »Pošta mora sama poskrbeti za označitev svojih poslovnih prostorov.«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »S strani Občine smo pošto opozorili glede prestavitve
označevalne table, vendar ni odziva. Bomo poskrbeli za to, vendar se moramo zavedati, da bo
trajalo kar nekaj časa, saj gre za postavitev table ob regionalni cesti, kjer je potrebno pridobiti
tudi soglasje DRSC in izvesti spremembo projekta.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Potrebno se je opredeliti, čigav je most na Polskavi.«
G Gorazd LADINEK: »To se je potrebno dogovoriti z Občino Kidričevo, saj je parcela od
ARSO-ta oz. v upravljanju VGP-ja.«

Ad11 Razno
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Naslednja seja Občinskega sveta bo predvidoma v roku
treh tednov. Glavna tema te seje bo proračun Občine Majšperk za leto 2011. Za potrditev je
pripravljenih tudi nekaj DIIP-ov, ki so potrebni za prijavo na posamezne razpise.
Z modernizacijo ceste LC Poluce - Kosovo sedlo in JP Sitež – Jelovice smo se že prijavili na
razpis in upam, da bomo uspešni.
Kot ste že videli, na moji desni strani sedi na novo imenovani podžupan Cvetko PEPELNIK,
ki mu čestitam.
Ob martinovem je bilo veliko prireditev, medtem ko je še ena prireditev v soboto v Stopercah
ob 15. uri, ki jo pripravlja KPD Stoperce.«
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Predsedujoča ga. županja dr. Darinka FAKIN se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in
prisotnost na sami seji.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

Zapisala:
Nataša LETONJA

dr. Darinka FAKIN
Županja Občine Majšperk
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