OBČINSKI SVET
Številka: 032-13/2011Datum: 17. 10. 2011
ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 13. oktobra 2011,
ob 18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a.
PRISOTNI:
Županja Občine Majšperk, dr. Darinka Fakin
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
ODSOTEN:
Podžupan Občine Majšperk, g. Cvetko Pepelnik
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave, g. Gorazd Ladinek
Predsednik nadzornega odbora g. Miran Smolej
Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Milan Klajnšek
Radio tednik Ptuj, g. Martin Ozmec
Večer g. Uroš Gramc
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Seja se je pričela ob 18.00.
Ga. županja, predsedujoča 10. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 13 svetnikov.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom.
V razpravo o predlaganem dnevnem redu so se vključili:
G. Edi LESKOVAR je predlagal umik 2. točke iz dnevnega reda ter da odlok še naprej ostane
v 1. obravnavi in se ne sprejema po skrajšanem postopku.
Ga. županja je pojasnila, da je bil na prejšnji seji dogovor, da predlagani odlok ostane v 1.
obravnavi, na naslednji seji pa se sprejme po skrajšanem postopku. »Do sedaj ni bilo podanih
nobenih pripomb, zato smo predvidevali, da se lahko odlok sprejme po skrajšanem postopku.«
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G. Marjan NOVAK je pojasnil, da so bili na prejšnji seji nekateri pomisleki glede odloka,
»zato predlagam, da se ustanovi komisija, ki naj pregleda odlok in ga ustrezno korigira.«
G. Branko KARNEŽA je predlagal, da bi opravili 1. obravnavo odloka.
Ga. Ida LORBER je predlagala, da se naj odlok prilagodi našemu kraju in občanom.
Na podlagi razprave je ga. županja predlagala, da se odlok danes obravnava v 1. obravnavi in
tudi v tej ostane. Nato pa se sestane Odbor za gospodarsko infrastrukturo skupaj s
pripravljavcem odloka in ga v celoti pregleda še enkrat.
Predlog celotnega dnevnega reda je bil posredovan na glasovanje.

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. redne in 3. korespondenčne seje občinskega sveta.
2. Odlok o javnem redu in miru v občini Majšperk – 1. obravnava.
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto
2011.
4. Sklep o povišanju cen Vrtca Majšperk.
5. Posamični programi:
• pridobitev parc. št. 37/48 k.o. 438 – Lešje
• pridobitev parc. št. 50/2, 51/5, 51/6 vse k.o. 439 – Ptujska Gora
• menjava parc. št. 596/2, 711/4 obe k.o. 440 Doklece
6. Pobude in vprašanja.
7. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 9. redne in 3. korespondenčne seje občinskega sveta

Na predložena zapisnika sej občinskega sveta ni bilo pripomb.

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 9. redne seje.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 3. korespondenčne seje.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad2) Odlok o javnem redu in miru v občini Majšperk – 1. obravnava
Ga. županja je predlagala predsedniku odbora za gospodarsko infrastrukturo, da se odbor čim
prej sestane in pregleda gradivo.
G. Edi LESKOVAR: »Imam konkretno pripombo na 4. točko 7. člena, na 2. in 5 alinejo 8.
člena.«
G. Janez VEDLIN je predlagal, da se naj predloženi odlok umakne z dnevnega reda in da se
sploh ne sprejme, saj ni potreben.
Seji občinskega sveta se je pridružil g Milan Klajnšek, predsednik sveta KS Ptujska Gora.
V razpravo so se vključili g. Branko KARNEŽA, g. Janez VEDLIN, g. Zlatko ŽNIDAR, g.
Edi LESKOVAR, g. Adolf KOPŠE, ga. Ida LORBER in ga. županja.

Ga. županja je na osnovi razprave predlagala, da se v najkrajšem času sestane Odbor za
gospodarsko infrastrukturo skupaj z g. Brkičem in pregledajo posredovane pripombe ter da se
vključijo še tisti svetniki, ki želijo sodelovati.
Ga. Ida Lorber je izrazila željo, da se jo povabi na odbor, ki bo obravnaval predloženi odlok.
Ad3) Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011
Ga. županja je pojasnila, da je predloženi rebalans obrazložila na vseh odborih. Svetniki so se
strinjali, da dodatna obrazložitev ni potrebna. Svoja stališča pa so posredovali predsedniki
posameznih odborov.
G. Dragomir MURKO: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal posredovane spremembe
proračuna in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v predloženi obliki.«
G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal posredovane
spremembe proračuna in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v predloženi obliki.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal posredovano gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovane spremembe odloka o
proračunu in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v predloženi obliki.«

3

Razprave o predloženem gradivu ni bilo.

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2011 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad4) Sklep o povišanju cen programov Vrtca Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da je OŠ Majšperk pripravila 4 % povišanje cen programov.
Nazadnje so se cene dvignile aprila 2010.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predložen predlog
povišanja cen programov Vrtca Majšperk in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v
predlagani obliki. Cene programov vrtca so v spodnji tretjini državnega nivoja. «
Razprave ni bilo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk je potrdil naslednje cene programov Vrtca
Majšperk:
- I. starostno obdobje
433,80 EUR
- II. starostno obdobje
339,83 EUR
- dnevni odbitek za hrano
1,15 EUR
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, nove cene pa veljajo od
1.11.2011 naprej.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Na odboru za družbene dejavnosti je bilo postavljeno vprašanje glede števila otrok v vrtcih,
zato je županja posredovala naslednje podatke. V vrtcu Majšperk je vključenih 95 otrok, od
tega 4 iz drugih občin. Naših otrok po okoliških vrtcih pa je 44.

Ad5) Posamični programi:
• pridobitev parc. št. 37/48 k.o. 438 – Lešje
• pridobitev parc. št. 50/2, 51/5, 51/6, vse k.o. 439 – Ptujska Gora
• menjava parc. št. 596/2, 711/4, obe k.o. 440 Doklece
Seji sveta se je pridružil novinar Večera g. Uroš Gramc.
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Ga. županja je pojasnila, da se s predloženimi posamičnimi programi pridobivajo zemljišča,
kjer so urejene javne poti. Vsi trije predlogi so brezplačne pridobitve zemljišča.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal vse tri predložene posamične
programe ravnanja s stvarnim premoženje v k.o. Lešje, k.o. Doklece in k.o. Ptujska Gora.
Zemljišča se pridobivajo brezplačno. Odbor predlaga občinskemu svetu, da vse tri posamične
programe sprejme v predlagani obliki.«

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme posamični program ravnanja s stvarnim
premoženjem, ki ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem, številka: 478-5/2011-2 z dne 29.9.2011, in
sicer za:
pridobitev nepremičnine, ki jo tvori parc. št. 37/48 v velikosti 233 m2 , vpisane pri k.o.
438 - Lešje lastnice Bajec Marije, stanujoče Stogovci 25, Majšperk, do celote.
Nepremičnina se pridobi brezplačno od navedene lastnice.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme posamični program razpolaganja s stvarnim
premoženjem št. 4111-3/2010-124, ki ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem dne 3.10.2011, in sicer:
1. Občina Majšperk pridobi nepremičnino:
• parc. št. 596/2, v velikosti 74 m2 k.o. 440 – Doklece, do celote.
2. Občina Majšperk odtuji nepremičnino:
• parc. št. 711/4 v velikosti 160 m2 k.o. 440 – Doklece, do celote.
Stroške, vezane na pogodbo, plača Občina Majšperk.
3. Predloženi posamični program pridobivanja stvarnega premoženja je pripravila
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. V
skladu s Statutom Občine Majšperk odloča o pridobitvi nepremičnin Občinski svet
Občine Majšperk, zato se mu predlaga, da predloženi sklep obravnava in sprejme.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme posamični program ravnanja s stvarnim
premoženjem, ki ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem, številka: 4301-1/2009-24 z dne 29.9.2011, in
sicer za pridobitev nepremičnin:
parc. št. 50/2 v velikosti 45 m2, parc. št. 51/5 v velikosti 64 m2 in parc. št. 51/6 v velikosti
37 m2, vse vpisane pri k.o. 439 – Ptujska Gora, lastnice Pečnik Viktorije, Ptujska Gora
22, Ptujska Gora, do celote.
Nepremičnina se pridobi od navedene lastnice z aneksom h kupoprodajni pogodbi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad6) Pobude in vprašanja

G. Adolf KOPŠE:
»Na eni izmed prejšnjih sej je bil prisoten direktor Komunalnega podjetja Ptuj. Osebno je
zagotovil, da bo preveril zadevo glede čistoče vode v Stopercah. Cevi se še zmeraj mašijo in
voda je umazana.«
Ga. županja je pojasnila, da je sklicana seja sveta KS Stoperce, na sejo je povabljen tudi
predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj.

Ga. Ida LORBER:
»Kako se razvija dokončanje občinskega prostorskega načrta?«
Ga. županja je pojasnila, da se zaključuje izdelava presoje vpliva na okolje. Sedaj se bo vse
skupaj predalo ministrstvu v pregled.
G. Marjan NOVAK:
»- Tudi nam na Medvedcah je direktor Komunalnega podjetja Ptuj obljubil, da bo zadevo
pregledal glede premočnega pritiska vode, ampak nič od tega se še ni zgodilo.
-Ob cesti na Medvedcah imamo predlog za položitev kanalov v jarke. Ali Občina to zadevo
sofinancira?«
Ga. županja je pojasnila, da je Občina do sedaj plačala primeren stroj, material so nabavili
občani sami in tudi fizična dela so opravili.

G. Vekoslav ŠIREC:
»Na prejšnji seji sem podal pisne pripombe gradbenega odbora na ureditev ceste Slape –
Ptujska Gora. Ali se ta zadeva rešuje?«
Ga. županja je pojasnila, da so dela in ograje naročene.

G. Branko KARNEŽA:
»- Za koliko se bo povečala investicija pri KPC Majšperk zaradi novega razpisa?
- V Slovenskih Konjicah gradijo širokopasovno omrežje, ali smo bili prisotni na tem
razpisu?
- Nekatere občine imajo to možnost, da same naredijo analizo vode, zakaj tega denarja ne bi
predvideli tudi mi v naslednjem proračunu?
- Ograja ob igrišču na Ptujski Gori je narejena, vendar je zelo nizka.
- OŠ Majšperk sofinanciramo nadstandard tuj jezik. Nekatere Občine sofinancirajo kosila
otrok v šoli. Predlagam, da bi v celoti pokrili stroške tujega jezika. Šola se že sama odloča
za zbiranje denarja za različne dejavnosti.«
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G. Zlatko ŽNIDAR:
»Na terenu je bil opravljen ogled ceste proti Pragerskemu. Kdaj se bodo dela začela dejansko
izvajati?«
Odgovori ga. županja:
- Razpis za dokončanje gradnje KPC Majšperk je bil ponovno objavljen. Prispele so tri
ponudbe, sedaj sledijo pogajanja, ker nobena ponudba ni ustrezala razpisnim pogojem. O
konkretnih cenah ne moremo govoriti, ker postopek še ni končan.
- Na razpis za gradnjo širokopasovnega omrežja smo kandidirali skupaj z Občino Slovenska
Bistrica in Občino Makole in nismo bili uspešni. Eno podjetje pa je ponudilo možnost
brezplačnega internetnega dostopa za naše občane. Obrazce imamo na razpolago v
sprejemni pisarni. Na sami predstavitvi pa je bila udeležba zelo slaba.
- Glede analize vode lahko Občina zagotovi sredstva, vendar se moramo zavedati, da je
koncesionar zadolžen, da nam zagotovi kvalitetno vodo, saj je zato tudi kazensko
odgovoren.
- Za ureditev ograje na Ptujski Gori je bila zadolžena OŠ Majšperk. Ograja pa je namenjena
oddelku vrtca in je zato tako nizka.
- Že sam izraz sofinanciranje nam pove, da tuj jezik sofinanciramo in ne financiramo v
celoti. Rajši omogočimo več dejavnosti s sofinanciranjem, kot pa le eno s celotnim
financiranjem. Sofinanciramo tudi vse prevoze, smo ena izmed Občin, ki za te dejavnosti
nameni veliko sredstev.
- Glede ureditve ceste proti Pragerskemu je podpisana pogodba, potrjen je tudi terminski
plan, v katerem je zapisano, da mora biti cesta zaključena do konca meseca oktobra.

Ga. Ida LORBER:
»Posredovan nam je bil dopis Čistega mesta Ptuj glede odvoza odpadkov. Ali ta sprememba
prinaša več reda?«

G. Dejan VUK:
»Na cesti skozi Naraplje bodo omejitve 50 km/h. Predlagam, da Občina občasno zagotovi tudi
radarje.«
Ga. županja je pojasnila, da se bodo o odvozu smeti še pogovarjali, kaj pa bo to prineslo, pa
ne vemo. Naši redarji imajo na razpolago radar in se lahko tam dnevno postavlja.«

G. Jože KOLARIČ:
»Kdaj se bo začela urejati cesta za Kosovo sedlo, vsaj v delu Grdine, in kdaj se bo začelo z
gradnjo pločnika v Stopercah?«

7

Ga. županja je pojasnila, da se bodo v proračunu predvidela sredstva, ker se pričakuje razpis.
Če ga ne bo, bo morala ta investicija še čakati. Glede pločnika pa se ne ve, kako daleč so
stvari pripravljene, saj Direkcija za ceste načrte še pripravlja.

Ad7) Razno

Ga. županja je pojasnila, da je jutri sestanek s predstavniki Čistega mesta Ptuj.
G. Zlatko ŽNIDAR je predlagal, da bi na domovih ukinili zaboj za papir, ki naj še naprej
ostane na ekološkem otoku. V občini pa bi pripravili svojo deponijo.
G. Vekoslav ŠIREC: »Zakaj je bil ukinjen ekološki otok v Bolečki vasi?«
Ga. županja je pojasnila, da zaradi neurejenosti.
Ga. županja je pojasnila, da je OŠ Majšperk danes posredovala dopis o imenovanju članov v
Svet zavoda OŠ Majšperk. Ker je rok zelo kratek, do 2.11.2011, je predlagala, da se določi
rok za posredovanje predlogov, nato se sestane pristojna komisija, oblikovani predlog pa se
potrdi na korespondenčni seji občinskega sveta.
Člani občinskega sveta so se strinjali in določili, da se do 20.10.2011 posredujejo predlogi za
člane Sveta zavoda OŠ Majšperk. Zraven predlogov morajo biti predložena tudi soglasja
kandidatov. Nato se bo sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ga. Anica REJEC je predlagala, da naj bodo člani iz posameznih krajevnih skupnosti, saj
moramo predlagati tri kandidate.
Ga. županja je svetnike seznanila tudi s člankom inšpektorice glede oranja ob občinskih
cestah.

Seja je bila zaključena ob 19.15.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez, univ.dipl.prav.
dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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