OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 32a
2322 MAJŠPERK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-3/2010-4
Datum: 06.12 2010
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 2. decembra 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.
Predsednik sveta KS Majšperk, g. Marjan KORŽE.
Predsednik sveta KS Ptujska Gora, g. Milan KLAJNŠEK.
Radio Tednik Ptuj, g. Martin OZMEC in ga. Majda FRIDL.
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana VARŽIČ KOREZ.
Seja se je pričela ob 18.00.
Ga. županja, predsedujoča 3. redne seje, je po uvodnem pozdravu
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 13 svetnikov.

vseh prisotnih

Predlagala je sprejem naslednjega dnevnega reda:

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
2. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Majšperk – skrajšan postopek
3. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk
4. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 – 1. obravnava
5. Potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta za:
- »Obnova OŠ Ptujska Gora«
- »Rekreacijski park Majšperk«
- »Parkirišče ob pokopališču Majšperk«
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Seji občinskega sveta se je pridružil g. Marjan Novak ob 18.10.

Ad1) Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
G. Zlatko ŽNIDAR: »Predlog sklepa na strani 5 naj se vsebinsko pravilno korigira.«

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

Ad2) Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovna šola Majšperk – skrajšan postopek

Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk so pripravljene zato, ker sta ustanovljena dva
nova oddelka vrtca, in sicer na Ptujski Gori in v Majšperku. Zadeva se tako le usklajujejo z
dejanskim stanjem. S strani sindikata vzgoje in izobraževanja smo bili opozorjeni, da je 4.
odstavek 19. člena v nasprotju z veljavno zakonodajo. Zato ta stavek črtamo.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal vse predložene
spremembe odloka in predlaga občinskemu svetu, da jih v predlagani obliki potrdi po
skrajšanem postopku.«
Razprave ni bilo.

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Na sprejete spremembe v 1. obravnavi ni bilo vloženih nobenih amandmajev.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad3) Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Majšperk

Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev je pripravljen v skladu z novo zakonodajo, ki je sedaj veljavna. Vrednosti
sejnin se s predlaganim pravilnikom ne spreminjajo.«
G. Zlatko ŽNIDAR je pojasnil, da se odbor za gospodarstvo s predloženim pravilnikom
strinja. Imel pa je eno pripombo v 7. členu, in sicer da je namesto besede ali zapisana beseda
2

in. Zato predlaga občinskemu svetu, da sprejeme predloženi pravilnik o plačah, sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih organov Občine Majšperk s predlagano spremembo.
Razprave ni bilo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov
Občine Majšperk s predlagano spremembo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad4) Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 – 1. Obravnava

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je obrazložila predlog proračuna Občine Majšperk za leto
2011 in pojasnila, da so prihodki v proračunu planirani v višini 6.235.718 EUR, odhodki v
višini 7.701.660 EUR. Razlika med prihodki in odhodki naj bi se pokrila iz ostanka letošnjega
leta, predvideva pa se tudi zadolževanje v višini 800.000 EUR. Nato je proračun obrazložila
po posameznih postavkah iz posebnega dela. Po obrazložitvi je besedo naprej podala
predsednikom odborov.
G. Dragomir MURKO je podal stališče odbora za zaščito in reševanje, in sicer odbor predlaga
naslednje spremembe. V podpoglavju 07039002 se izpelje ločitev že planiranih sredstev za
nabavo gasilske opreme ter ureditev gasilskih domov, in sicer na naslednji način:
- da se črta postavka »Nakup gasilske opreme PGD Stoperce« v višini 8.000 EUR, namesto
nje pa se doda nova postavka »Obnova Doma gasilcev Stoperce« v enaki višini;
- da se postavka »Nakup gasilske opreme PGD Ptujska Gora« zmanjša za 500 EUR in znaša
2.500 EUR;
- da se doda nova postavka »Ureditev Doma gasilcev Medvedce« v višini 1.500 EUR;
- da se doda nova postavka »Ureditev doma gasilcev na Ptujski Gori« v višini 1.500 EUR.
G. Edi LESKOVAR: « Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predlog proračuna in
predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani obliki z naslednjo dopolnitvijo: V
poglavju 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se doda nova postavka »Čiščenje jarkov« v
višini 2.000 EUR.«
G. Zlatko ŽNIDAR je podal stališče odbora za gospodarstvo, in sicer da se sprejme
predloženi proračun Občine Majšperk za leto 2011 v predlagani obliki. Odbor je sicer imel
nekaj vprašanj glede nakupa zemljišč in načrtov razvojnih programov za Kulturno poslovni
center, vendar je občinska uprava podala ustrezne odgovore.
G. Branko KARNEJŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi proračun in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki potrdi.«
Nato je ga. županja odprla razpravo o Proračunu Občine Majšperk za leto 2011 v 1.
obravnavi.
G. Branko KARNEJŽA: »Zanima me, zakaj niso v proračun vključena sredstva za tamburaše.
Vemo, da so zelo uspešni in v letošnjem letu so tudi izdali zgoščenko.«
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Ga. županja je pojasnila, da so se pogovarjali za predvidena sredstva, vendar so izpadla iz
proračuna. Vsekakor pa jim Občina Majšperk vsako leto pomaga pri nakupu strun.
G. Zlatko ŽNIDAR: »S predloženim proračunom Občino zadolžujemo v višini 800.000
EUR. Pred sedmimi leti smo se zadolževali za telovadnico. Takrat je obstajal bojazen, da
bodo ostale investicije v Občini zanemarjene oziroma ostale v ozadju. Vendar se je skozi čas
videlo, da temu ni tako. Zato sedaj lažje glasujem za sprejem proračuna, v katerem se
predvideva zadolževanje. Upam, da bo do najema kredita ta znesek nižji in ga ne bo potrebno
najeti v takšni višini. Zato menim, da predvideno zadolževanje ni pretirano in bom glasoval za
predloženi proračun za naslednje leto.«
Ga. županja je pojasnila, da se je Občina prijavila na javni razpis, kjer smo bili uspešni in
dobili 650.000 EUR kredita. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 0,25 % in triletni
moratorij, kar je zelo ugodno. »Pred odobritvijo navedenih sredstev pa moramo dobiti tudi
soglasje Ministrstva za finance. Vsem pa je lahko jasno, da tako velikih projektov ni mogoče
izpeljati z lastnimi sredstvi.«
G. Edi LESKOVAR: »V proračunu je zajeta ureditev ceste Sestrže – Polskava. Zanima me,
kako je s sofinanciranjem.«
Ga. županja je povedala, da to še ne pomeni, da bo potrebno krajanom projekt sofinancirati. V
kolikor bi do tega prišlo, bo o tem odločal odbor za gospodarsko infrastrukturo in občinski
svet.
G. Janez VEDLIN: »Na Občino je bila posredovana prošnja družine Bezjak za ureditev ceste.
Zanima me, če bi bilo možno ureditev te ceste vključiti v proračun? Kako daleč je s
poplačilom kredita za šolo?«
Ga. županja je pojasnila: »V kolikor gre pri cesti za vzdrževalna dela, ne bo težav in se bo
cesta uredila, preplastitve ceste pa trenutno ni možno vključiti v proračun.
Glede poplačila kreditov, ki jih ima Občina, pa so podatki sledeči: vodovod poteče leta 2019,
cesta 2014 in šola 2015.«
Ker ni bilo več razprave, je ga. županja predlagala, da se o posameznih spremembah glasuje.

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
- da se črta postavka 25.1.1. »Nakup gasilske opreme PGD Stoperce« v višini 8.000 EUR,
namesto nje pa se doda nova postavka 25.1.8 »Obnova Doma gasilcev Stoperce« v enaki
višini;
- da se postavka 25.1.5.»Nakup gasilske opreme PGD Ptujska Gora« zmanjša za 500 EUR
in znaša 2.500 EUR;
- da se doda nova postavka 25.1.6. »Ureditev Doma gasilcev Medvedce« v višini 1.500
EUR;
- da se doda nova postavka 28.1.9. »Ureditev doma gasilcev na Ptujski Gori« v višini 1.500
EUR.
Razlika v sredstvih se bo zagotovila iz postavke 03.3.1. »Šolski prevozi«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
V poglavju 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se doda nova postavka 10.1.7. »Čiščenje
jarkov« v višini 2.000 EUR.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se tamburašem zagotovi 1.500 EUR sredstev.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
Odpre se nova postavka na področju turizma 11.1.5 »Strategija razvoja turizma« v višini
1.500 EUR.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se ohranja odprta postavka 01.4.3. »Stroški
lokalnih volitev« v višini 1.300 EUR.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Proračun Občine Majšperk za leto 2011 s
sprejetimi spremembami v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 0

Ad5) Potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta za:
- »Obnova OŠ Ptujska Gora«
- »Rekreacijski park Majšperk«
- »Parkirišče ob pokopališču Majšperk«

Ga. županja je na kratko obrazložila vse tri dokumente identifikacije investicijskih projektov
za obnovo OŠ Ptujska Gora, Rekreacijski park Majšperk in parkirišče ob pokopališču
Majšperk.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal vse tri predložene dokumente in
predlaga občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki potrdi.«
Razprave o predloženih dokumentih ni bilo.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za
projekt »Obnova OŠ Ptujska Gora« v predloženi obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za
projekt »Rekreacijski park Majšperk« v predloženi obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za
projekt »Parkirišče ob pokopališču Majšperk« v predloženi obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad6) Pobude in vprašanje

G. Adolf KOPŠE: »V dvorani doma Stoperce naj se menja ventilator in nabavi mehanizem za
odpiranje zaves. V mrliški vežici Stoperce ni urejena elektrika. Potrebno je urediti ogrevanje
in klimatsko napravo. Predlagam tudi, da se kupi manjši hladilnik. »
G. Dragomir MURKO: »V Občini Majšperk imamo zelo slabo vzdrževano hidrantno omrežje.
Najslabše je proti Sitežu in Lešje. Na tem področju je potrebno takoj nekaj postoriti.«

G. Zlatko ŽNIDAR: » Zanima me, kam podati pobudo za postavitev table za šolske prevoze.«
Ga. županja je pojasnila, naj se vloga pošlje na Občino.

Ga. Ida LORBER: »V postavljenih ekoloških otokih so posode polne in za nekatere odpadke
posod sploh ni. Posode tudi premalo praznijo.«

Ga. Anica REJEC: »Pri mrliški vežici in parkirišču v Stopercah je potrebno postaviti
zabojnike za sol. Pri mrliški vežici v Stopercah pa je potrebno urediti tudi ciprese, ker so že
previsoke.«

G. Ludvik LAMPRET: »Kdaj se bo uredila porušena stavba na Bregu, ki je v lasti g.
Turkuša?«
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Občinski svet je v prejšnjem mandatu že sprejel sklep o
odstranitvi objekta, vendar ga lastnik ni odstranil. Res pa je, da bo to potrebno urediti.«

G. Dragomir MURKO: Urejena je spletna stran Občine, zanima me, ali bi se lahko naredil
zavihek za »Pobude in vprašanja občanov«?«
G. Edi LESKOVAR: »Križišče v industrijsko cono in v Skrblje je potrebno urediti s
prometnimi znaki. V okviru iste investicije bi se lahko uredil tudi del ceste proti Skrbljam.«
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G. Janez VEDLIN: »Most preko Dravinje v Koritnem je v zelo slabem stanju. Na nekaterih
delih je beton skrušen tako močno, da je železno že zunaj. Most bi bilo potrebno toliko
zaščititi, da ne bo zatekalo.«
G. Marjan NOVAK: » Ob cesti od Medvedc do Podlož se morajo pregledati vsi propusti.
Zakaj se v primeru sneženja ne čisti celotna cesta od Medvedc do Savinjskega? Pluži jo
gospod Širec. Cesta od kapele v Medvedcah do Jusovih je vedno zelo slabo splužena in tudi
posipana.«

G. Milan KLAJNŠEK: »Pločniki, krožišča in avtobusna postajališča so zelo slabo splužena.
Ceste v občini niso enako kvalitetno splužene, to je zelo odvisno od izvajalca.«

Ad7) Razno
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma v tednu
pred božičem. Glavna tema te seje bo proračun Občine Majšperk za leto 2011.«

Predsedujoča ga. županja dr. Darinka FAKIN se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in
prisotnost na sami seji.
Seja je bila zaključena ob 19.10.

Zapisala:
Tatjana VARŽIČ KOREZ, univ.dipl.prav.

dr. Darinka FAKIN
Županja Občine Majšperk
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