OBČINSKI SVET
Številka: 032-16/2011-2
Datum: 20. 12. 2011
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 15. decembra
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, ga. Ida
Lorber, g. Dragomir Murko, g. Marjan Novak, ga. Anica Rejec, g. Vekoslav Širec, g. Janez
Vedlin, g. Dejan Vuk, g. Zlatko Žnidar
ODSOTNA:
Podžupan Občine Majšperk, g. Cvetko Pepelnik
Član: g. Edi Leskovar

DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave, g. Gorazd Ladinek
Čisto mesto Ptuj: g. Mohorič Igor in g. Kristjan Lovrenčič
Nadzorni odbor: g. Miran Smole j- predsednik, ga. Zofija Topolovec - članica
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 12. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 12 svetnikov.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom.
Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato je bil posredovan na glasovanje.

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta.
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2. Sklep o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na
območju občine Majšperk.
3. Strategija razvoja Občine Majšperk.
4. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 – 2. obravnava.
5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra k.o. Doklece.
6. Sklep o določitvi statusa javnega dobra k.o. Sveča.
7. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu.
8. Potrditev investicijskega projekta »Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice«.
9. Sklep o imenovanju predstavnika v Javni sklad RS za kulturno dejavnost.
10. Pobude in vprašanja.
11. Razno.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta

G. Dragomir MURKO: »Ob razpravi o koncesijskih pogodbah sem razpravljal, da bi se vse
objavile na spletni strani Občine, ne samo za pokopališko dejavnost.«
G. Branko KARNEŽA: »Na 4. strani sem v svoji trditvi navedel, da se strinjam z navedbami
g. Leskovarja. Na 5. strani pa sem naj doda tudi moje mnenje: »Z dogovorom, da se izpelje
poziv za naša društva.«
G. Janez VEDLIN: »Na 4. strani pri Odloku o javnem redu in miru se naj zapiše tudi moja
razprava, ki je bila sledeča: »Za ta odlok ne bom glasoval. Kazni so previsoke, čeprav so v
skladu z zakonodajo. V tej socialni zagati občanov tega ne morem podpreti.«
Po posredovanih pripombah se je glasovalo o zapisniku.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 11. redne seje s predlaganimi
spremembami.
PRISOTNIH: 12; ZA: 11, PROTI: 0

Ad2) Sklep o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na
območju Občine Majšperk
Predstavnika podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o. sta obrazložila izvajanje javnih služb varstva
okolja na območju Občine Majšperk. Osnovna novost je, da bi se v večini ukinili ekološki
otoki in da bi se mešana embalaža pobirala od vrat do vrat. Vsako gospodinjstvo bi dobilo še
zraven posodo za papir in 24 komadov vrečk za mešano embalažo (pločevinke, plastenke,
tetrapaki). Število prevzemov mešanih odpadkov bi se zmanjšalo na 13-krat na leto. Odvoz
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kosovnih in nevarnih odpadkov bi ostal nespremenjen. Cena odvoza odpadkov se za
uporabnika ne spremeni.
Po uvodni predstavitvi se je razvila razprava.
V razpravo so se vključili g. Branko Karneža, g. Adolf Kopše, ga. Ida Lorber, g. Zlatko
Žnidar, g. Janez Vedlin, g. Mohorič, g. Lovrenčič in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o tem:
- ali je posoda za papir potrebna pri vsakem gospodinjstvu,
- da bi v občini uvedli svoj zbirni center,
- ali bi bilo dobro povečati število odvozov kosovnih odpadkov,
- ali so vreče dovolj vzdržljive za mešano embalažo in za prenos do mesta odvoza,
- kdaj se bo uvedel nov sistem zbiranja odpadkov,
- da se cena za uporabnika ne sme zvišati.
Ga. županja je povedala, da pričakuje uvedbo novega sistema čim prej oziroma v mesecu
februarju 2012, saj je zadeva z ekološkimi otoki nevzdržna.
Predstavnika Čistega mesta sta dejala, da bi lahko po sedanjem planu pričeli z novim
sistemov v mesecu aprilu ali maju.
Po razpravi so svetniki sprejeli sledeči sklep.

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk, na podlagi predloženega poslovnega načrta, sprejme:
- da se mešana embalaža in odpadni papir zbira na celotnem območju Občine
Majšperk na prevzemnih mestih, torej od vrat do vrat, kot je opredeljeno v
poslovnem načrtu,
- da se zmanjša število prevzemov mešanih komunalnih odpadkov,
- da cena za uporabnika ostane nespremenjena.
Navedeni sklep velja do podelitve koncesije.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0

Ad3) Strategija razvoja Občine Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da je strategija razvoja občine nastajala na delavnicah, kjer so se
lahko vključili vsi občani. Predloženi dokument je živ dokument, ki ga je potrebno
dopolnjevati in nadgrajevati. Je osnova za delo in tudi za prijave na različne javne razpise.
»Osnovni dokument je pripravilo podjetje Aeiforia iz Ljubljane, vse dopolnitve in nadgradnjo
pa bomo lahko delali tudi sami.«
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G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženo strategijo razvoja
Občine Majšperk in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme v predloženi obliki. Moje
mnenje pa je, da je to okvirna zamisel, ki jo bo potrebno dopolnjevati ter prilagajati
potrebam.«
V razpravo so se vključili g. Branko Karneža, g. Janez Vedlin, g. Dragomir Murko in ga.
županja.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme dokument Strategija razvoja Občine
Majšperk, ki jo je pripravilo podjetje Aeiforia, Darko Drašler s.p., v novembru 2011.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0

Ad4) Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 – 2. obravnava

Ga. županja je pojasnila, da do seje Občinskega sveta Občine Majšperk, razen dveh
amandmajev, ki sta bila posredovana že skupaj z gradivom, ni bilo vloženih drugih
amandmajev. Amandmaja je predlagala sama, zato ju je tudi obrazložila.
Prvi amandma se nanaša na načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. V Načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Majšperk v letu 2012, pod točko II. Načrt razpolaganja, se
pri prvem razpolaganju spremeni metoda razpolaganja iz neposredne pogodbe v javno
zbiranje ponudb. Druga sprememba pa je, doda se brezplačna menjava parc. št. 307/13, 299/5
obe k.o. Skrblje.
Razprave o predloženem amandmaju ni bilo, zato se je o njem glasovalo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predloženi prvi amandma k Odloku o
proračunu Občine Majšperk za leto 2012 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0
Ga. županja je obrazložila drugi amandma. »Na osnovi sestanka z DRSC predlagamo, da
Občina zagotovi sredstva za izdelavo dokumentacije za pločnik Stoperce, saj imamo s tem
večje možnosti za vključitev v državni proračun 2013. Istočasno pa še predlagamo, da
zagotovimo sofinancerski delež pri II. fazi pločnika Lešje, saj bo DRSC izvedel razpis in po
zagotovilih odgovornih poskušal pričeti tudi z izgradnjo še v letu 2012, za kar moramo
zagotoviti svoj delež sofinanciranja. Izdelali bi se tudi projekti za izdelavo pločnika skozi
Medvedce. Po predhodni objavi pogojev za 6. okvirni razpisi za RRP sredstva je jasno, da ni
mogoče kandidirati z izgradnjo kanalizacije, imamo pa možnost kandidirati z vrtcem, za kar
pa je potrebno izdelati spremembo dokumentacije, ki bo zagotavljala energetsko učinkovito
adaptacijo. Prav tako predlagamo, da zagotovimo delež sredstev za novogradnjo dvigala pri
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baziliki na Ptujski Gori. Sestavni del sprememb je tudi uskladitev NRP projektov z zneski iz
zgornjih postavk.«
G. Marjan NOVAK: »Amandma je nepravilno vložen. Vsebinsko to pomeni že rebalans na
proračun, ki je bil sprejet v 1. obravnavi.«
G. Adolf KOPŠE je pojasnil, da je predlog jasen in da je amandma dovoljen. »S tem se
investicije komaj začenjajo, kar je pozitivno.«.
G. Zlatko ŽNIDAR se je strinjal z g. Kopšetom in dodal, da se lahko le delno strinja z g.
Novakom, saj je postavka, iz katere se sredstva razporejajo, odprta. Zato je mnenja, da je
amandma dopusten.
Nato so sprejeli sledeči sklep.
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predloženi drugi amandma k Odloku o
proračunu Občine Majšperk za leto 2012 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 12; ZA: 10, PROTI: 1
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predloženi Odlok o proračunu Občine
Majšperk za leto 2012 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0
Ad5) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra k.o. Doklece

G. Zlatko ŽNIDAR: »Ker se obe točki navezujeta, bom predstavil stališče Odbora za
gospodarstvo za obe točki skupaj. Odbor je pregledal oba sklepa in predlaga Občinskemu
svetu Občine Majšperk, da ju potrdi v predlagani obliki.«
Razprave ni bilo.
8. SKLEP:
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Družbena lastnina - javno dobro« za
parcelo št. 711/4 k.o. 440 - Doklece.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj
»Družbena lastnina - javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne
osebe:
Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk,
matična številka: 5883644,
do celote.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0
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Ad6) Sklep o določitvi statusa javnega dobra k.o. Sveča
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.

9. SKLEP:
S tem sklepom se določi status javnega dobra v lasti Občine Majšperk za parcelo št.
597/2 k.o. 501 - Sveča.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj
»Javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe:
Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk,
matična številka: 5883644,
do celote.
Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist
Občine Majšperk ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0

Ad7) Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Ga. županja je člane Občinskega sveta Občine Majšperk seznanila, da je Center za socialno
delo Ptuj posredoval nov predlog cen storitve pomoč družini na domu. Po predlogu znaša
storitev za uporabnika 4,10 EUR. Občina kot subvencijo pokriva iz sredstev občinskega
proračuna razliko v višini 77,4 %. Potrjena cena bi naj veljala do prejema novega predloga s
strani Centra za socialno delo.
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.

10. SKLEP:
Občina Majšperk izdaja Centru za socialno delo Ptuj soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu:
- Cena storitve za uporabnika pomoči družini na domu znaša 4,10 EUR na efektivno
uro in velja od 1.1.2012 dalje do prejema novega predloga cene storitve s strani
Centra za socialno delo Ptuj.
- Razliko do polne cene storitve bo Občina Majšperk kot subvencijo pokrivala iz
sredstev občinskega proračuna v višini 77,4 %.
- V skladu z 12. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev Občina Majšperk dovoli odstopanje od normativa števila
efektivnih ur zaradi posebnosti naselja na 100 efektivnih ur na eno oskrbovanko na
domu na mesec od 1.1.2012 dalje.
Z izdajo tega sklepa preneha veljati sklep št. 124-2/2011-10 z dne 30.6.2011.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0
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Ad8) Potrditev investicijskega projekta »Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice«.

Ga. županja je pojasnila, da je pripravljen dokument investicijskega projekta za vodovod
Kupčinji Vrh in Jelovice. »Upamo lahko le, da bo v kratkem prišlo do razpisa za južno mejo.«

G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženo gradivo in predlaga
Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga potrdi v predlagani obliki.«
G. Jože KOLARIČ: »V predloženem dokumentu niso zajete vse hišne številke, ki še nimajo
javnega vodovoda v Stopercah. Tudi te bi bilo potrebno rešiti.«
Istega mnenja je bila tudi ga. Anica Rejec.
G. Branko KARNEŽA je predlagal, da bi ob položitvi vodovoda morali položiti tudi kable za
optiko.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o potrditvi investicijskega projekta za
»Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 12; ZA: 12, PROTI: 0

Ad9) Sklep o imenovanju predstavnika v Javni sklad RS za kulturno dejavnost
G. Zlatko ŽNIDAR: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela
usklajen predlog društev za imenovanje predstavnika v Javni sklad RS za kulturno dejavnost.
Umetniško društvo Ustvarjalec Majšperk je predlagalo svojo članico, in sicer go. Zlatko
Lampret.«
Ga. županja je povedala, da je bila prejšnji petek prireditev v okviru Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kjer so podelili priznanja društvom in posameznikom na kulturnem
področju. »Naša društva oziroma posamezniki, ki delujejo v naših društvih, so bili zelo
uspešni, saj so od petih priznanj dobili kar štiri. Nagrajenci so bili Stanislava Varžič, Zlatka
Lampret, Branko Gajšt in Drago Klein.«
Občinski svet Občine Majšperk je sprejel sledeči sklep.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje kot člana v Svet območne izpostave JSKD
Ptuj:
Zlatko Lampret, stanujočo Na jasi 38, 2250 Ptuj.
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PRISOTNIH: 12;

ZA: 12,

PROTI: 0

Ad10) Pobude in vprašanja

G. Zlatko ŽNIDAR:
»Predlagam, da se pri obnovah šol in vrtca poskuša urediti ogrevanje preko reke Dravinje. Naj
se pripravi ustrezna študija o energetski učinkovitosti šol.«
Ga. županja je odgovorila, da se študije za vse tri osnovne šole že proučujejo in da je možnih
več načinov ogrevanja, kot je izraba energije s toplotnimi črpalkami in izgradnjo globinske
sonde, eden izmed teh je tudi ogrevanje z ostankom energije pri podjetju Albin promotion na
Bregu.
G. Jože KOLARIČ:
»Kako napreduje gradnja KPC Majšperk?«
Ga. županja je pojasnila, da je pogodba podpisana z novim izvajalcem in da so se dela začela
izvajati. Glavni izvajalec je Jožef Žolger s.p., delo pa opravlja skupaj s podizvajalci.
G. Dragomir MURKO:
»Na gradbišču pri KPC Majšperk se naj popravi ograja. Nekaj je bilo odstranjene in sedaj
izgled ni primeren.«

G. Branko KARNEŽA:
»- Kakšne so možnosti, da bi se seje občinskega sveta predvajale na kabelski televiziji?
Predlagam, da to zadevo obravnavamo na naslednji seji občinskega sveta.
- Ali smo za pošto Ptujska Gora izdali kakšno soglasje?«
Ga. županja je pojasnila, da bi, v kolikor bi se svetniki s tem strinjali, da se seje predvajajo po
kabelski TV, morali o tem sprejeti ustrezen sklep. S strani pošte še ni bilo podanega nobenega
odgovora.
G. Janez VEDLIN:
»Na prejšnji seji sem dal pobudo za ureditev šolskih prevozov. Kako daleč je z reševanjem
zadeve?.«
Ga. županja je povedala, da se bo zadeva preverila.

G. Ludvik LAMPRET:
»Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil na terenu. Ogledali so si vse pobude
in predloge občanov. Svet se je odločil, da ni potrebe po postavitvi ogledala pri Lorberju v
Narapljah. Glede novega šolskega prevoza pa menimo, da ga ni možno izvajati zaradi terena.«
8

G. Dragomir MURKO:
»Koncesionarjem v zdravstvenem domu bi bilo potrebno dati za nalogo, da skrbijo za
urejenost stranišč, saj gre za njihove bolnike. Redno naj pregledujejo papirnate brisače, WC
papir in da gorijo luči.«
Ad11) Razno

Ga. Anica Rejec je vse prisotne povabila na občinsko prireditev ob dnevu samostojnosti, ki bo
v petek, 23. decembra 2011, ob 18. uri v telovadnici OŠ Majšperk.

Predsedujoča ga. županja dr. Darinka Fakin je vsem voščila ob prihajajočih praznikih. Ker je
bila to zadnja seja v letu 2011, jih je povabila na zaključek. Vsem se je zahvalila za
sodelovanje in prisotnost na sami seji.

Seja je bila zaključena ob 19.50.

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