OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 32a
2322 MAJŠPERK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-4/2010-5
Datum: 23.12 2010
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 23. 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.
Nadzorni odbor: g. Miran SMOLEJ, ga, Zofija TOPOLOVEC, ga Slavica VUK.
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 4. redne seje, je po uvodnem pozdravu
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 14 svetnikov.

vseh prisotnih

Ga. županja je pojasnila, da na željo nekaterih članov občinskega sveta, ker ni bilo dovolj časa
za pregled predloga statuta in poslovnika, predlaga, da se obravnavajo vse pripombe in
predlogi, gradivo pa bo ostalo v 1. obravnavi do naslednje seje. Nato je predlagala sprejem
naslednjega dnevnega reda:

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
2. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 – 2. obravnava
3. Statut Občine Majšperk – 1. obravnava
4. Poslovnik občinskega sveta Občine Majšperk – 1. obravnava
5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Majšperk
6. Potrditev Programa dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad1) Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
G. Adolf KOPŠE: »Pri moji pobudi na 6. strani se naj pravilno zapiše, da naj se zamenja
ventilator in nabavi mehanizem za odpiranje zaves.«

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 3. redne seje s pripombo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 – 2. obravnava

Ga. županja: »Na sprejeti proračun Občine Majšperk za leto 2011 je bil vložen samo en
amandma v pisni obliki. Amandma se nanaša na kip slepe deklice v krožišču na Ptujski Gori.
Na kipu so se pričele pojavljati poškodbe na materialu in to kljub zagotovilu izdelovalca
mase, da bo njegova obstojnost zagotavljala približno petletno izpostavljenost vremenskim
pogojem. Ker je bila cena v bronu preveliko breme za takraten proračun, smo se odločili, da
to storimo, ko bo potrebno. Žal se je ta potreba pojavila že sedaj, zato predlagam, da potrdite
amandma, saj le-ta predstavlja ugodno ponudbo, ki je rezultat pogajanj zaradi prekratke
vzdržljivosti sedanjega materiala. Realna cena je mnogo višja.«
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme vloženi amandma v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto
2011 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad3) Statut Občine Majšperk – 1. obravnava

Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Statut je pripravljen na osnovi veljavne zakonodaje in
vzorca, ki ga je pripravil Inštitut za lokalno samoupravo v Mariboru skupaj s SVLR. Že
prejšnji občinski svet je vsebinsko pregledal akt, vendar zaradi vsebine 34. člena ni bil sprejet.
Predlog Statuta je pregledala tudi Komisija za pripravo statuta in poslovnika. Občinska uprava
je tudi pripravila nekatere spremembe v pisni obliki.«
Ga. Ida LORBER je pojasnila, da je Komisija za pripravo statuta in poslovnika pregledala
pripravljen statut in upoštevala posamezne spremembe in popravke. »Vse, kar je komisija
sprejela, ste svetniki dobili tudi v pisni obliki, da boste lažje sledili pregledu statuta.«.

Nato je sledil pregled statuta po posameznih členih.
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-

od 1. do 10. člena:

Ga. Ida LORBER je pojasnila, da je Komisija za pripravo statuta in poslovnika sprejela
spremembo v 2. odstavku 2. člena, in sicer so se pri posameznih krajevnih skupnostih dodala
naselja.
G. Adolf KOPŠE je predlagal, da se naj v 2. odstavku 6. člena črta beseda »praviloma« in
»prvi polovici« ter doda beseda »meseca«. Tako se stavek glasi: »Občina ima svoj praznik, ki
se praznuje v mesecu septembru.«.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da 2. odstavek 2. člena glasi:
Imena in območja ožjih delov občine so:
• Krajevna skupnost Majšperk (naselja: Breg, Jelovice, Koritno, Lešje, Majšperk,
Medvedce, Naraplje, Planjsko, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Spodnja Sveča,
Stanečka vas)
• Krajevna skupnost Ptujska Gora (naselja: Bolečka vas, Doklece, Janški Vrh,
Podlože, Ptujska Gora, Slape, Stogovci)
• Krajevna skupnost Stoperce (naselja: Dol pri Stopercah, Grdina, Kupčinji Vrh,
Stoperce, Zgornja Sveča).
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da prvi stavek 2. odstavka 6. člena glasi:
»Občina ima svoj praznik, ki se praznuje v mesecu septembru.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 11. do 20. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika predlaga spremembo 1. odstavka
18. člena, in sicer se glasi: »Župan predstavlja, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa
pravice glasovati.«.

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 1. odstavek 18. člena glasi:
»Župan predstavlja, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovati.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

G. Adolf KOPŠE je predlagal, da se v 2. točki 2. odstavka 16. člena doda črka »o«, tako da se
prva vrstic glasi: »Občinski svet odloča o:«.
Predlagal je tudi spremembo 5. točke in prve alineja istega člena, katera naj bi se glasila:
»Občinski svet določi, imenuje ali voli in razrešuje: - svetnika, ki bo opravljal funkcijo
podžupana v primeru, da je župan razrešen in v tem primeru ni imenoval podžupana,«.
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8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 2. točka 2. odstavka 16. člena glasi:
»Občinski svet odloča o:«
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se peta točka in prva alineja v 16. členu
glasita:
»5. Občinski svet določi, imenuje ali voli in razrešuje: - svetnika, ki bo opravljal funkcijo
podžupana v primeru, da je župan razrešen in v tem primeru ni imenoval podžupana.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 21. do 30. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«
Ga. županja predlaga, da se v 2. odstavku 25. člena številka »5«, nadomesti s številko »7«.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v 2. odstavku 25. člena številka »5«,
nadomesti s številko »7«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 31. do 40. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

G. Adolf KOPŠE je predlagal, da ima občina enega podžupana ter da se smiselno popravi
besedilo statuta - na enega podžupana.

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da ima Občina Majšperk enega podžupana in da
se členi v statutu smiselno popravijo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 6, PROTI: 8
Predlog sklepa ni bil izglasovan.

-

od 41. do 50. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

-

od 51. do 60. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«
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-

od 61. do 70. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika predlaga spremembo 1. odstavka
65. člena tako, da se na koncu dodajo nazivi krajevnih skupnosti.«

11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 1. odstavek 65. člena glasi:
»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih
naselij, so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti (Krajevna
skupnost Majšperk, Krajevna skupnost Ptujska Gora in Krajevna skupnost Stoperce).«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

G. Adolf KOPŠE je predlagal, da se spremeni 6. odstavek 69. člena tako, da bodo na seje
svetov KS vabljeni tudi posamezni člani občinskega sveta iz ustreznega območja KS.
Ga. županja je predlagala, da se črta 8. odstavek 69. člena zato, ker imajo sveti krajevnih
skupnosti že sprejete svoje poslovnike.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da 6. odstavek 69. člena glasi:
»Župan in člani občinskega sveta imajo pravico biti navzoči na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nimajo pravice glasovati, v kolikor niso člani sveta
krajevne skupnosti.«
Črta se 8. odstavek 69. člena.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 71. do 80. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

G. Adolf KOPŠE je predlagal, da se spremeni 2. odstavek 72. člena tako, da se črta besedilo
»da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog«.

13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 2. odstavek 72. člena glasi:
»Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da
ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za
opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom. »
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0

-

od 81. do 90. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

5

-

od 91. do 100. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

-

od 101. do 110. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika predlaga spremembo v prvem
odstavku 110. člena, in sicer, da odločitev sprejme občinski svet s sklepom.«
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 1. odstavek 110. člena glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina, se lahko zadolžujejo
in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi
občinski svet s sklepom. Soglasje izda župan.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 111. do 120. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

-

od 121. do 129. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

Ad4) Poslovnik občinskega sveta Občine Majšperk – 1. obravnava

Občinski svet je po enakem sistemu pregledal tudi Poslovnik Občinskega sveta Občine
Majšperk.

-

od 1. do 10. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

-

od 11. do 20. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«
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-

od 21. do 30. člena:

Ga. Ida Lorber je pojasnila, da je imela Komisija za pripravo statuta in poslovnika pripombo
na 24. in 28. člen z željo, da se slovnično popravita.
15. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 3. odstavek 24. člena glasi:
»Dopisno sejo vodi župan ali od njega pooblaščena oseba, o njej se vodi zapisnik, ki
mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še ugotovitev, koliko članov
sveta je glasovalo.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 5. odstavek 28. člena glasi:
»Predsedujoči lahko na zahtevo dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov
seje. O zahtevi za snemanje posameznih delov seje odloči svet.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 11, PROTI: 0

-

od 31. do 40. člena:

Ga. županja je pojasnila, da je občinska uprava, skladno z dogovorom na seji komisije,
pripravila popravke 31. in 32. člena.
17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 31. člen glasi:
1. Svet na začetku seje določi dnevni red.
2. Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne
zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato
o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
3. Morebitne nujne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda
in se uvrstijo takoj za točko »Potrditev zapisnika«.
4. Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o
dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje.
Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem
razpravlja in glasuje.
5. Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po
sklicu seje in če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in
glasuje.
6. Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 32. člen glasi:
1. Po sprejetem dnevnem redu seje odloča svet o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
Potrditev zapisnika je zmeraj prva točka dnevnega reda.
2. Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik
ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prejšnje seje odloči svet.
3. Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko
pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
7

Ga. Anica REJEC je predlagala spremembo v 1. odstavku 38. člena.

18. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 1. odstavek 38. člen glasi:
»Seje sveta morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 41. do 50. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

-

od 51. do 60. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

-

od 61. do 70. člena:

Ga. Ida LORBER je pojasnila, da ima komisija pripombo na 2. odstavek 68. člena.
19. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 2. odstavek 68. člen glasi:
»Predsednika nadzornega odbora imenuje nadzorni odbor izmed svojih članov.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

G. Dragomir MURKO je predlagal, da se od 60. člena naprej opišejo odbori po vrstnem redu,
kot so navedeni.
G. Marjan NOVAK je predlagal, da se v 65. členu doda besedilo »praviloma do 7 članov«.

20. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se odbori in komisije opišejo po vrstnem
redu, kot so navedeni v 60. členu.
Prvi odstavek 65. člena se glasi:
»Komisija za priznanja in odlikovanja šteje praviloma do 7 članov.«
66. člen naj pravilno navede ime statutarno pravne komisije.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 71. do 80. člena:

Ga. Ida LORBER: »Komisija predlaga spremembo v 71. členu.«
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21. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 4. odstavek 71. člena glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in
predloge z večino glasov navzočih članov.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 81. do 90. člena:

Ga. Ida LORBER: »Komisija predlaga spremembo v 89. členu.«
22. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 4. alineja 3. odstavka 89. člena glasi:
- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega
uporabnika proračuna in kadrovski načrt,.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 91. do 100. člena:

Ga. Ida LORBER: »Komisija predlaga spremembe v 92., 93. in 96. členu.«

23. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 2. odstavek 92. člena glasi:
»Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu Občine lahko člani sveta vložijo
amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo na
sedežu Občine.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

24. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 3. odstavek 93. člena glasi:
»Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi, in pozove
predlagatelja, da se izjasni oziroma se župan izjasni o tem, ali bo vložil amandma na
katerega od vloženih amandmajev. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma,
se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom
sveta.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

25. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 3. odstavek 96. člena glasi:
»Rebalans proračuna Občine sprejema svet po določbah tega poslovnika v eni
obravnavi.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 100. do 110. člena:
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Ga. Ida LORBER: »Komisija predlaga spremembo v 106. členu.«
26. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 1. odstavek 106. člena glasi:
»Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi, kateri od dveh podžupanov
bo začasno opravljal funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih
članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

od 111. do 120. člena:

Ga. Ida Lorber: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika ne predlaga sprememb.«

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je predlagala, da bi bil do 7. januarja prihodnje leto
pripravljen čistopis obeh aktov, ki bosta poslana svetnikom v pregled. Svetniki pa lahko do
20.01.2011 podajo pisne pripombe, ki jih bo obravnavala komisija.
Občinski svet je sprejel naslednji sklep.
27. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da mora občinska uprava pripraviti čistopis
obeh aktov do 7.1.2011. Občinski svet poda pisne pripombe do 20.1.2011. Pripombe in
predlogi morajo biti pisni in naslovljeni na Komisijo za pripravo statuta in poslovnika.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad5) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Majšperk

Ga. županja je na kratko obrazložila, da gre za spremembo pravilnika v delu, kjer je moral
svet krajevne skupnosti podati soglasje. Ker smo bili s strani sodišča opozorjeni, da je
odločitev o podaljšanju obratovalnega časa upravna stvar, mora o tem odločiti občinska
uprava. Lahko pa se posvetuje s svetom krajevne skupnosti.

Razprave ni bilo.
28. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih
za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost v občini Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad6) Potrditev Programa dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Ga. županja je občinski svet seznanila, da je v proračunu predvidena postavka sofinanciranje
skupne občinske uprave. Polovico sredstev prispeva tudi država. Je pa potrebno vsako leto
sprejeti njihov program dela.
Razprave ni bilo.

29. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme program dela Skupne občinske uprave v
Spodnjem Podravju v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad7) Pobude in vprašanje

G. Adolf KOPŠE: »V dvorani doma Stoperce naj se uredijo mize.»

G. Zlatko ŽNIDAR:
-» V mrliški vežici Majšperk bi bilo potrebno dodatno narediti klopi.
- V zvezi z odvozom odpadkov nastajajo težave pri realizaciji odvoza. Ekološki otoki so
premalokrat očiščeni, v večini primerov imajo tudi premajhne posode. Izvajalec bi se moral
bolje organizirati«.

G. Janez VEDLIN: »Prav je, da imamo redarstvo in inšpekcijske službe, vendar je potrebno
najprej zagotoviti pogoje, da se lahko zadeve pravilno izvajajo.«

G. Dragomir MURKO:
- »Krožišče Ptujska Gora se poseda, zakaj?
- Ali je možno, da občinska uprava poskrbi, da se prireditve v občni ne bodo prekrivale?«
Ga. županja je pojasnila, da so občinske prireditve na leto samo tri in so vnaprej določene
skupaj z društvi. »Ne vem, kakšno obveščanje med društvi bi bilo še potrebno, da se
prireditve v občini ne bi odvijale ob istem času.«

G. Edi LESKOVAR: »Zakaj otroci niso enotno obravnavani pri izvajanju šolskih prevozov?
Če jih vozimo iz Sv. Ane, zakaj jih ne bi še iz Vinarjev?«

Ad8) Razno
Ga. županja dr. Darinka FAKIN: »Kot dodatno gradivo ste prejeli DIIP za ureditev OŠ
Stoperce. Razpis je odprt, zato bi se lahko prijavili. Stroški so predvideni za naslednje leto,
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zato ne vpliva na sprejeti proračun. V kolikor se svetniki strinjate, bi zadevo potrdili na
današnji seji, v kolikor ne, pa na korespondenčni seji.«
Svetniki so se strinjali, da potrdijo predloženi dokument.

30. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predloženi dokument identifikacije
investicijskega projekta za projekt »Obnova fasade OŠ Stoperce« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Predsedujoča ga. županja dr. Darinka FAKIN je prisotne povabila na prireditev ob dnevu
državnosti ter jim voščila ob prihajajočih praznikih. Ker je bila to zadnja seja v letu 2010, jih
je povabila na zaključek. Vsem se je zahvalila za sodelovanje in prisotnost na sami seji.
Seja je bila zaključena ob 19.20.

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

dr. Darinka FAKIN
Županja občine Majšperk
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