OBČINSKI SVET
Številka: 032-15/2011-2
Datum: 21. 11. 2011
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 17. novembra
2011, 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, g. Vekoslav Širec, g.
Janez Vedlin, g. Dejan Vuk, g. Zlatko Žnidar
ODSOTNA:
Članica: ga. Anica Rejec

DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave, g. Gorazd Ladinek
Finančnica: ga. Maja Avguštin
Nadzorni odbor: g. Miran Smolej predsednik, ga. Zofija Topolovec članica
Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Milan Klajnšek
Predsednik sveta KS Majšperk g. Marjan Korže
Radio tednik Ptuj, g. Martin Ozmec, ga. Majda Fridl
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 11. 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. Iz dnevnega reda je
predlagala umik 6. točke: »Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 597/2 k,.o. 501 –
Sveča«
Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato je bil posredovan na glasovanje.
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1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 10. redne in 4. korespondenčne seje občinskega sveta.
2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Majšperk – skrajšan postopek.
3. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 – 1. obravnava.
4. Poročilo nadzornega odbora o opravljanem nadzoru in pregledu zaključnega računa
proračuna Občine Majšperk za leto 2010.
5. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in
svetniških skupin v Občini Majšperk.
6. Posamični programi:
• prodaja parc. št. 280/5, 282/7, 261/3, 282/4 vse k.o. 442 – Skrblje
• prodaja parc. št. 282/6, 261/54 obe k.o. 442 – Skrblje
• pridobitev parc. št. 261/2 k.o. 439 – Ptujska Gora.
7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za:
• Večnamenska zgradba Rekreacijski center Majšperk - novelacija
• Rekreacijski center Majšperk dokončanje naložbe.
8. Pobude in vprašanja.
9. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 10. redne in 4. korespondenčne seje občinskega sveta

Na predložena zapisnika sej občinskega sveta ni bilo pripomb.

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 10. redne seje.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 4. korespondenčne seje.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad2) Odlok o javnem redu in miru v občini Majšperk – skrajšan postopek
Ga. županja je pojasnila, da se predloženi odlok obravnava že tretjič na občinskem svetu. Po
prejšnji seji se je sestal Odbor za gospodarsko infrastrukturo skupaj z vodjo redarstva.
Oblikovali so predlog, ki je danes posredovan v obravnavo. Vsi predlogi odbora so označeni
barvno tako, da je lažje razbrati predlagane spremembe.
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G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je ponovno pregledal predloženi
odlok. Občinskemu svetu predlaga spremembe, ki so označene v odloku.«
Ker razprave o odloku ni bilo, je ga. županja predlagala, da se glasuje o predlaganih
spremembah po členih odloka.

-

6. člen odloka:

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se na koncu 1. točke 6. člena doda stavek:
»Določba se ne nanaša na nameščanje naprav ali ovir na javne ceste, kar že ureja
prometna zakonodaja.«
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
-

7. člen odloka:

G. Branko KARNEŽA je predlagal, da naj 4. točka 7. člena glasi: »4. puščati iztrebke
domačih živali na javnih površinah v strnjenih naseljih.« Ni namreč potrebno naštevati, kje
vse je to prepovedano.
Posamezni svetniki in županja so bili mnenja, da je zapisana vsebina ustrezna namenu in
sprememba ni potrebna.
Ker je g. Branko Karneža vztrajal pri svojem predlogu, ga je ga. županja podala na
glasovanje.

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 4. točka 7. člena glasi: »4. Puščati iztrebke
domačih živali na javnih površinah v strnjenih naseljih.«
PRISOTNIH: 13; ZA: 4, PROTI: 5
Predlog svetnika ni bil izglasovan, zato je ga. županja podala na glasovanje predlog Odbora
za gospodarsko infrastrukturo.

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
Na koncu 3. točke 7. člena se doda besedilo: »na javno površino,«.
V 4. točki 7. člena se za besedo »površinah« doda besedilo »(javnih prometnih
površinah, sprehajalnih in rekreacijskih poteh, zelenicah v naseljih, otroških in športnih
igriščih in podobno).
5. točka 7. člena se črta.
PRISOTNIH: 13; ZA: 5, PROTI: 1
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-

8. člen odloka:

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
Na koncu 2. točke 8. člena se doda stavek: »Določba se ne nanaša na onesnaževanje
cestišča javnih cest, kar že ureja prometna zakonodaja«.
7. točka 8. člena se črta.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0
-

12. člen odloka:

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
V 3. odstavku 12. člena se doda nova prva alineja: »- o varstvu javnega reda in miru
šeste točke 4. člena,«.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0
Ga. Ida LORBER je predlagala, da se globe v 3. točki 13. člena spremenijo v zneske, ki so bili
predlagani v prejšnjem predlogu odloka, ter da se v preambuli odloka doda Zakona o varstvu
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06).
O predlogih se je glasovalo.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
V 3. odstavku 13. člena se globa »400 evrov« spremeni v globo »300 evrov« ter globa
»200 evrov« spremeni v globo »80 evrov«.
PRISOTNIH: 13; ZA: 11, PROTI: 0

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v preambuli odloka doda Zakon o
varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06).
PRISOTNIH: 13; ZA: 10, PROTI: 0
G. Janez VEDLIN: Za ta odlok ne bom glasoval. Kazni so previsoke, čeprav so v skladu z
zakonodajo. V tej socialni zagati občanov, tega ne morem podpreti.
G. Edi LESKOVAR je pojasnil, da predloženega odloka ne more podpreti, saj so kazni
napisane po zakonu. »V kolikor me že morajo kaznovati, me naj kaznujejo po zakonu, ki so
ga sprejeli poslanci, ne pa po odloku, ki smo ga sprejeli sami. Z vsebino odloka se ne
4

strinjam, zato bom glasoval proti. Moti pa me tudi, da se redarji vozijo z avtom, na katerem je
grb Mestne občine Ptuj.«
G. Branko KARNEŽA: »Strinjam se z navedbami g. Leskovarja. Tudi sam se bom vzdržal
glasovanja o predloženem odloku.«
Ga. županja je odlok podala na glasovanje.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini
Majšperk v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 5, PROTI: 1

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini
Majšperk v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 5, PROTI: 1

Ad3) Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 – 1. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da so svetniki od občinske uprave prejeli dodatne spremembe
oziroma obrazložitve proračuna. »Skupni prihodki proračuna se predvidevajo v višini
4.893.143,00 evrov. Na odboru smo bili opozorjeni, da v proračunu manjka 139.482,00 evrov.
Po ponovnem pregledu je bila napaka res ugotovljena, zato občinska uprava predlaga eno
izmed rešitev. Rešitev se predvideva s 1. in 2. točko iz predloženega gradiva. In sicer na
prihodkovni strani proračuna dodamo novo postavko - prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije v višini 69.345,90 evrov in povišamo prihodke od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev v višini 70.130,10 evrov.« Nato je ga. županja obrazložila celoten
predložen proračun po posebnem delu.
G. Dragomir MURKO: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predložen proračun za
leto 2012 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal posredovan
proračun in predlaga občinskemu svetu dve spremembi:
- postavka pokopališče Stoperce se zniža za 5.000,00 evrov, postavka pokopališče Ptujska
Gora pa zviša za 5.000,00 evrov in
- subvencija kmetom za žito se ukine ter se 2.000,00 evrov nameni za čiščenje jarkov.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal posredovani odlok o proračunu za
leto 2012 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
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G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal posredovano gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki, z dogovorom, da se izpelje
poziv za naša društva. «
G. Zlatko ŽNIDAR je pojasnil, da je bila na Odboru za gospodarstvo izražena želja, da se
svetnikom zagotovi gradivo za proračun vsaj 14 dni pred obravnavo.
Ga. županja je podala na glasovanje predloge, ki jih je pripravila občinska uprava in odbori.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se na prihodkovni strani proračuna doda
nova postavka, konto 740301 - prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije v višini
69.345,90 evrov in poviša prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev na
kontu 722100, v višini 70.130,10 evrov.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0

14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednje popravke predloženega proračuna za
leto 2012:
- na postavki 01.5.1. - dejavnost nadzornega odbora se vrednost 2.000,00 EUR prenese
iz konta 402999 – drugi operativni odhodki na konto 402905 – sejnine udeležencev
odborov,
- na postavki 01.6.2. - materialni stroški se vrednost 1.500,00 EUR prenese iz konta
402999 – drugi operativni odhodki na konto 402402 – stroški prevoza v državi,
- na postavki 14.7. – skupna občinska uprava se vrednost 25.805,00 EUR prenese iz
konta 402999 – drugi operativni odhodki na konto 413003 – sredstva, prenesena
drugim Občinam,
- na postavki 10.1.2. – komasacije in agromelioracije se vrednost 11.5646,26 EUR
prenese iz konta 402999 – drugi operativni odhodki na konto 420899 – plačila drugih
storitev in dokumentacije.
Za to razliko se spremenijo drugi operativni odhodki in tako znašajo 75.716,00 EUR.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

15. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se iz postavke pokopališče Stoperce vzame
5.000,00 EUR in se za ta znesek dvigne postavka pokopališče Ptujska Gora.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se postavka »subvencije kmetom za žito«
ukine, 2.000,00 EUR pa se nameni za čiščenje jarkov.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se postavka »dotacija KUD Majšperk
(tamburaši)« spremeni v postavko »oprema društvom« v višini 3.600,00 EUR.
Postavka »krajevne table« pa se zniža za 1.000,00 EUR.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Nato je ga. županja podala celote proračun v razpravo.
V razpravo so se vključili g. Janez Vedlin, ga. Ida Lorber, g. Vekoslav Širec in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o tem:
- da je kredit najeti lahko, težko pa ga je potem odplačevati,
- da je proračun bolj kulturno in športno naravnan,
- da se namenja premalo sredstev za področje urejanja cestne infrastrukture.
Po razpravi je ga. županja predloženi Proračun Občine Majšperk za leto 2012 podala na
glasovanje.
18. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto
2012 v 1. obravnavi.
Županjo in občinsko upravo pa zadolžuje, da uskladi proračun Občine Majšperk za leto
2012 s sprejetimi spremembami in dopolnitvami.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad4) Poročilo nadzornega odbora o opravljanem nadzoru in pregledu zaključnega
računa proračuna Občine Majšperk za leto 2010

Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru in pregledu zaključnega računa
proračuna Občine Majšperk za leto 2010 je podal predsednik Nadzornega odbora g. Miran
Smolej.
Na podlagi poročila je ga. županja pojasnila, da so bile že izvedene izvršbe in to dokaj
uspešno.
G. Branko KARNEŽA je predlagal, da se poročilo o zaključnem računu v naslednjem letu
predstavi vsaj do polovice leta.
G. Miran SMOLEJ je pojasnil, da to v letošnjem letu ni bilo možno zaradi težav v občinski
upravi, ker je prišlo do zamenjave finančnika.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
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19. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Poročilo nadzornega odbora o opravljenem
nadzoru in pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto 2011 v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad5) Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in
svetniških skupin v Občini Majšperk
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi pravilnik, nanj ni imel
pripomb, zato predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani obliki.«
Razprave ni bilo.
20. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev
za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Majšperk v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad6) Posamični programi:
• prodaja parc. št. 280/5, 282/7, 261/3, 282/4 vse k.o. 442 – Skrblje
• prodaja parc. št. 282/6, 261/54 obe k.o. 442 – Skrblje
• pridobitev parc. št. 261/2 k.o. 439 – Ptujska Gora.
Ga. županja je pojasnila, da v k.o. Skrblje prodajajo zemljišča za gradnjo, v k.o. Ptujska Gora
pa se kupuje zemljišča, kjer je urejeno pokopališče.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal vse predložene posamične
programe ravnanja s stvarnim premoženje v k.o. Skrblje in k.o. Ptujska Gora. Odbor predlaga
občinskemu svetu, da oba posamična programa sprejme v predlagani obliki.«

21. 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: 354-45/2010-9 z dne 09.11.2011, in
sicer za:
- razpolaganje z nepremičnino, ki jo tvori parc. št. 280/5 v velikosti 580 m2, vpisane
pri k.o. 442 – Skrblje do celote,
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-

razpolaganje z nepremičnino, ki jo tvorijo parc. št. 282/7, 261/3, 282/4, v skupni
velikosti 1593 m2, vse vpisane pri k.o. 442 – Skrblje do celote.
Nepremičnine se prodajo z javnim zbiranjem ponudb za izhodiščno vrednost 15,00
EUR/m2. Stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe nosi kupec.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
22. 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: 354-45/2010-9 z dne 09.11.2011, in
sicer za:
- razpolaganje z nepremičnino, ki jo tvorita parc. št. 282/6, 261/54 v skupni velikosti
401 m2, obe vpisane pri k.o. 442 – Skrblje do celote.
Nepremičnine se prodajo z javnim zbiranjem ponudb za izhodiščno vrednost 15,00
EUR/m2. Stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe nosi kupec.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

23. 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: 478-7/2011-6 z dne 9.11.2011, in
sicer za:
pridobitev nepremičnine, ki jo tvori parc. št. 261/2 v velikosti 1836 m2 , vpisane pri
k.o. 439 – Ptujska Gora od lastnika Župnijski urad Matere Božje Ptujska Gora, Ptujska
Gora 40, Ptujska Gora do celote.
Nepremičnina se kupi za vrednost 18.360,00 EUR. Stroške izvedbe kupoprodajne
pogodbe nosi kupec. Davek na promet nepremičnin plača prodajalec.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad7) Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za:
• Večnamenska zgradba rekreacijski center Majšperk - novelacija
• Rekreacijski center Majšperk, dokončanje naložbe.
Ga. županja je člane Občinskega sveta Občine Majšperk seznanila z vsebino obeh
dokumentov.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predložena dokumenta in predlaga
občinskemu svetu, da jih sprejme v predlagani obliki.«
24. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta
za Večnamensko zgradbo Rekreacijski center Majšperk – novelacija.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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25. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta
za Rekreacijski center Majšperk, dokončanje naložbe.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad8) Pobude in vprašanja

G. Edi LESKOVAR:
»Predlagam, da se na Bregu pri vrtcu odstranijo robniki, ki jih ima postavljene zasebnik na
tuji zemlji.«
Ga. županja je odgovorila, da se bo občinska uprava skupaj z redarstvom potrudila in zadevo
uredila v najkrajšem času.
G. Janez VEDLIN:
»Najprej se opravičujem, šolski prevozi na Gnani Vrh so urejeni. Urediti bi se morali šolski
prevozi od Zg. Sveče do Rosovca.«
Ga. županja je pojasnila, da se bo zadeva preverila in poskušala urediti.
G. Zlatko ŽNIDAR:
»- Pri investiciji ureditve ceste do Pragerskega še niso urejene bankine. Ureditev mostu pa
nikakor ni dobra rešitev. Tako, kot je urejen sedaj, je celo nevaren za voznike.
-Uredilo se bo lastništvo na pokopališču Ptujska Gora. Ali je že urejena zadeva na
pokopališču Majšperk?
- Koristniki telovadnice so me opozorili, da se vhod šole 10. minut po začetku vadbe zakleni.
To ni prav, naj se zaklenejo vsi ostali prehodi, glavni vhod pa mora ostati odklenjen.«
Ga. županja je podala sledeče odgovore:
- da se bo glede mostu to informacijo še poskušalo posredovati Občini Kidričevo, ki je
lastnica mostu;
- lastništvo pokopališča Majšperk ni urejeno. Ponovno bomo poskušali zadevo urediti, za
pomoč bomo prosili svetnika g. Janeza Vedlina;
- glavni vhod v šolo se vsekakor ne bi smel zaklepati, o te se bo potrebno pogovoriti z g.
ravnateljem.
G. podžupan je povedal, da bil prisoten na sestanku v šoli glede uporabe telovadnice. Takrat
je se je pogovarjalo o tem, da bi se vhod v šolo zaklenil zato, ker se nenadzorovano hodi po
celotni šoli.
G. Dragomir MURKO:
»- Predlagam ureditev vodnjaka ob pokopališču Majšperk pri Koržetu.
- Poleg tega je potrebno urediti odvodnjavanje, sedaj je zelo nevarno.
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Predlagam, da se na spletni strani objavijo vse koncesijske pogodbe s koncesionarji, da
lahko občani vidimo njihove pravice in dolžnosti.
Na Bregu in v Dolinci je že zdavnaj končana kanalizacija. Vse hiše bi se morale nanjo
priklopiti.
Pohvalil bi organizatorje martinovanja v Majšperku.
Pojasnil bi, da ima PGD Majšperk rekreacijo v telovadnici in v tem času je šola odprta.«

Ga. županja je pojasnila, da se bo koncesijska pogodba objavila na spletu. Glede organizacije
martinovanja pa je tudi sama pohvalila glavna organizatorja g. Matica Šinkovca in g. Gorazda
Ladineka, saj je bila celotna prireditev organizirana sponzorsko.
G. Adolf KOPŠE:
»Na svetu KS Stoperce je bil izpostavljen hidrant na Gnanem Vrhu. Prosim, da se zadeva
uredi.«
G. Marjan NOVAK:
»Kdo čisti mrliško vežico v Majšperku?«
Ga. županja je pojasnila, da mrliško vežico počisti vsak za sabo. Okna pa po potrebi očistijo
delavci z Občine.
Ad9) Razno

Ga. županja je pojasnila, da je pod točko Razno potrebno potrditi predstavnika Občine za
člana Sveta javnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka. Na odborih so bili člani seznanjeni, da je
potrebno predlagati kandidata. Med tem časom se je sestala tudi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki se je
sestala pred sejo občinskega sveta, je bil podan en predlog, in sicer g. Branko Karneža. Zato
komisija predlaga občinskemu svetu, da kandidata imenuje za predstavnika v Svet javnega
zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka.«
Občinski svet je o predlogu glasoval.
26. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje kot predstavnika ustanoviteljic v Svet
zavoda Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka:
Karneža Branka, Ptujska Gora 25a, 2323 Ptujska Gora.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ga. županja je občinski svet seznanila z naslednjimi informacijami:
- Razpisa za gradnjo KPC in RKC Majšperk sta pri koncu, v torek bi naj bil podpis pogodb.
- Ceste, ki so bile predvidene za asfaltiranje, so zaključene, razen v Podložah, ki bo
naslednji teden.
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Na odborih ste prejeli gradivo od Čistega mesta Ptuj, ki pa trenutno še ni aktualno, ker še
potekajo sestanki oziroma dogovori.

G. Vekoslav ŠIREC je predlagal, da bi na vseh pokopališčih kupili enotne posode za
zalivanje.
Ga. županja je pojasnila, da obstaja dvom, v kolikor bi posode kupili, kako dolgo bi ostale na
svojih mestih. Zato do nakupa še ni prišlo.
G. Branko KARNEŽA: »V mrliški vežici na Ptujski Gori nenehno prihaja do izpada
električne energije.«
Ga. županja je pojasnila, da je zadeva že v izvajanju. Težava je bila pri pridobivanju
služnostne pravice od lastnikov zemljišč.
G. Dragomir MURKO in g. Edi LESKOVAR sta pojasnila, da so v Občini Majšperk na
lokalnih cestah postavljene prenizke omejitve hitrosti.

Seja je bila zaključena ob 19.40.

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