OBČINSKI SVET
Številka: 032-18/2012-2
Datum: 15. 2. 2012
ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 9. februarja 2012,
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 Ptujska Gora, g. Milan Klajnšek
Radio tednik Ptuj, g. Martin Ozmec
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Seja se je pričela ob 18.00.
Ga. županja, predsedujoča 13. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 14 svetnikov.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom. Pojasnila je, da se bo
pod točko razno obravnaval dodatni sklep, ki je dodatno gradivo k 5. korespondenčni seji.
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 12. redne in 5. korespondenčne sej občinskega sveta.
2. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj – 2. obravnava.
3. Sklep o določitvi statusa javnega dobra k.o. Lešje in k.o. Sestrže.
4. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.
5. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra k.o. Kupčinji Vrh.
1

6. Sklep o praznovanju 16. občinskega praznika.
7. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Pločnik Ptujska Gora«.
8. Letni program kulture za leto 2012.
9. Letni program športa za leto 2012.
10. Pobude in vprašanja.
11. Razno.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 12. redne in 5. korespondenčne seje občinskega sveta

- zapisnik 12. redne seje
G. Edi Leskovar prosi za obrazložitev menjave zemljišč, ki je navedena na 4. strani, pri točki
4. Ali gre za menjavo kmetijskega zemljišča za cesto?
Ga. županja je pojasnila, da gre za ureditev zemljišča na Bregu, in sicer od gospoda Mirka
Novaka.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 12. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
- zapisnik 5. korespondenčne seje

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 5. korespondenčne seje v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj – 2. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da sta pri posredovanem odloku samo dva tehnična popravka, ki se
lahko potrdita v 2. obravnavi. Amandmajev ni bilo vloženih, zato se je o predlogu glasovalo.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj v 2. obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad3) Sklep o določitvi statusa javnega dobra k.o. Lešje in k.o. Sestrže
Ga. županja je pojasnila, da so naslednji tri točke dnevnega reda povezane. V predloženem
gradivu se v skladu z zakonodajo ureja lastništvo na zemljiščih, ki so sedaj vpisana kot javno
dobro. Za vsako parcelo velja, da mora imeti lastnika, in to je v primeru javnega dobra na
našem območju Občina Majšperk. Vsaka parcela pa se nato zaznamuje z zaznambo »grajeno
javno dobro lokalnega pomena«. Na zasebna zemljišča se s predlaganimi sklepi ne posega. Pri
obravnavanem sklepu se potrebuje služnostna pravica za ureditev elektro priključka. Pri
drugih dveh sklepih pa se je za lažje razumevanje javnih poti priložil tudi Odlok o
kategorizaciji občinskih cest.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal vse tri predložene sklepe in
predlaga občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki potrdi.« Opozoril je tudi na to, da se s
tem sklepom ne bi smelo posegati na zasebno lastništvo in kdo je odgovoren, da to razmeji.
V razpravo so se vključili g. Zlatko Žnidar, g. Marjan Novak g. Edi Leskovar, ga. Tatjana
Varžič Korez in ga. županja.
G. Marjan NOVAK je predlagal, da se pri šifri cest izpiše tudi ime ceste, da bo zadeva bolj
jasna.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk s tem sklepom določi status javnega dobra v lasti
Občine Majšperk za parcelni št. 699/1 in 697/5, obe k.o. 438 – Lešje, in parc. št. 879/0
k.o. 436 - Sestrže.
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: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad4) Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Razprave o predloženem sklepu ni bilo.
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6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad5) Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra k.o. Kupčinji Vrh

Razprave o predlaganem sklepu ni bilo.

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra k.o. Kupčinji Vrh v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad6) Sklep o praznovanju 16. občinskega praznika
Ga. županja je pojasnila, da predlaga sklep o praznovanju praznika prej kot v preteklih letih iz
razloga, da se bodo lahko pravočasno uskladili termini in se tako pridobil ansambel. Za
letošnji občinski praznik se bo poskušala pripraviti zaključna prireditev. Predlagana komisija
je enaka lanski. »V kolikor katera politična stranka želi dodati svojega člana, lahko to sedaj
tudi stori.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme
predlagani sklep o praznovanju občinskega praznika v predlagani obliki.«
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.

8. SKLEP:
1. Osrednja prireditev ob praznovanju 16. občinskega praznika Občine Majšperk
bo v soboto, 15. septembra 2012. V okviru občinskega praznovanja so ostale
prireditve od 18. avgusta 2012 do 15. septembra 2012.
2. Na osrednji prireditvi 16. občinskega praznika Občine Majšperk se vsem prisotnim
zagotovi malica.
3. Za udeležence in organizatorje tekmovanj se društvom zagotovi 2,00 EUR za malico
na udeleženca.
4. Komisijo za pripravo 16. občinskega praznika imenuje občinski svet Občine
Majšperk v naslednji sestavi:
- Darinka Fakin, županja
- Cvetko Pepelnik, podžupan
- Ksenija Frangež, Sestrže 92, Majšperk
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- Miroslav Kužner, Stogovci 29a, Majšperk
- Anica Orthaber, Majšperk 32, Majšperk
- Dragomir Murko, Majšperk 60b, Majšperk
- Zlatka Lampret, Na jasi 38, 2250 Ptuj
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad7) Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Pločnik Ptujska Gora«

Ga. županja je člane Občinskega sveta Občine Majšperk seznanila, da se pri navedeni
investiciji predvideva izgradnja pločnika na Ptujski Gori, in sicer od Doma gasilcev in
krajanov do trga. Na strani 22 priloženega dokumenta se natančno vidi potek pločnika. Nato
bi se cesta v celoti preplastila. »Potrjeni dokument potrebujemo, saj se bomo prijavili na
razpis, katerega rok je 22. februar.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi dokument in imel nekaj
pomislekov glede same širine pločnika v najožjem delu ceste. S strani občinske uprave je bilo
zagotovljeno, da je bil projektant na terenu in da je prostora dovolj, da se uredita pločnik in
cesta. Zato odbor občinskemu svetu predlaga, da predloženi dokument potrdi v predlagani
obliki.«
V razpravo so se vključili g. Dragomir Murko, g. Janez Vedlin, g. Branko Karneža, g.
Vekoslav Širec, ga. Ida Lorber, g. Adolf Kopše, g. Edi Leskovar, g. direktor in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o tem, da je pri Podbrežnikovih cesta preozka za ureditev
pločnika, da je potrebno ob ureditvi pločnika urediti vso komunalno infrastrukturo, da naj se
pločnik zgradi do hiše Slape 1, da je potrebno pri izgradnji paziti, da bo cesta prevozna za
intervencijska vozila.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.

9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt »Pločnik Ptujska Gora« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad8) Letni program kulture za leto 2012

Ga. županja je pojasnila, da je pripravljen letni program kulture. Iz dokumenta se vidijo
razpoložljiva sredstva za posamezno področje. V naslednjem časopisu Majšperčan bo
objavljen javni razpis za sredstva na področju kulture.
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G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi letni program
za kulturo in predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga potrdi v predloženi obliki.«
Razprave ni bilo.

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program kulture v Občini Majšperk za
leto 2012 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad9) Letni program športa za leto 2012

Ga. županja je pojasnila, da je pripravljen predlog razdelitve sredstev po posameznih
panogah. Sredstva so se razdelila na podlagi lanskih prijav društev. V naslednjem časopisu
Majšperčan bo objavljen javni razpis za sredstva na področju športa.

G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi letni program
in predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga potrdi v predlagani obliki.«
G. Adolf KOPŠE: »Pri razpisu v lanskem letu so bila sredstva zelo neenakomerno razdeljena,
predvsem pri pohodništvu. Opozarjam komisijo, da je več vrst pohodništva; eno, ki se izvaja v
okviru planinskih društev in drugo v ostalih društvih. Planinska društva imajo več zadolžitev
v zvezi s pohodništvom kot ostala društva, ki samo izvajajo pohode. »
Občinski svet Občine Majšperk je sprejel sledeči sklep.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program športa v Občini Majšperk za
leto 2012 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad10) Pobude in vprašanja

G. Dragomir MURKO:
»Na zadnji seji smo dobili poročilo o sprejetih sklepih na občinskem svetu. Predlagam, da
dobimo tudi poročilo o pobudah in vprašanjih svetnikov, da se vidi, katere so realizirane.«
Ga. županja je odgovorila, da se bo poročilo pripravilo.
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G. Jože KOLARIČ:
»Kaj se dogaja s šolskimi prevozi v Stopercah?«
G. direktor je pojasnil, da se zadeva rešuje, vsekakor se bodo izvajali prevozi do strelišča, saj
ni varne šolske poti. Za vse ostale prevoze pa še potekajo dogovori z izvajalcem.

G. Vekoslav ŠIREC:
»Kdaj bo sanirana jama na Slapah pri mostu?.«
G. direktor je pojasnil, da je sanacija naročena.

G. Dragomir MURKO:
»- Ali se bo uredil tudi drugi prostor za umrlega v vežici Majšperk?.
- Kdaj bo urejena luč pri cipresah v Majšperku?«
Ga. županja je pojasnila, da so zavese za ureditev drugega prostora že naročene. Možnost
izdelave luči pa se je tudi že pregledala.

G. Zlatko ŽNIDAR:
»Lesene klopi v vežici Majšperk bi se lahko obložile z blazinami, saj je sedenje na mrzlih
klopeh neprijetno.«
Ga. Ida LORBER:
»Prostore v vežici Majšperk bi bilo potrebno v celoti prepleskati oziroma urediti celo vežico:
barvanje sten, popravilo steklenih vrat, lakiranje lesenih delov, ogrevanje je slabo. V celoti bi
jo bilo potrebno tudi očistiti.«
S predlogom ge. Ide Lorber sta se strinjala tudi g. Edi Leskovar in g. Janez Vedlin.
Ga. županja je pojasnila, da se bo zadeva uredila v okviru finančnih možnosti. »Če pa bo
možno, bomo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva.«

G. Edi LESKOVAR:
»Ali drži, da od 1.1.2012 naprej na Občini ni več zdravstvenega zavarovanja?«
Ga. županja je pojasnila, da se vloge za pravico do zdravstvenega zavarovanja dajejo na CSD
Ptuj.

G. Janez VEDLIN:
»Po televiziji smo videli, kakšne so razmere v OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Kako se lahko
takšno stanje dopušča?.«
7

Ga. županja je pojasnila, da Občina Majšperk lastniku objekta, MO Ptuj, že vseskozi plačuje
najemnino. Iz naslova najemnine naj bi se objekt vzdrževal. MO Ptuj vseskozi zatrjuje, da je
zbrana sredstva porabila za pripravo dokumentacije za gradnjo novih prostorov. Za gradnjo
novih prostorov je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vendar je težava pri sofinanciranju.
Občina Majšperk bi morala zagotoviti svoj delež sredstev, mi pa s tem želimo postati
solastniki, da vnaprej ne bi plačevali najemnine. Zadeva še vsekakor ni dorečena, MO Ptuj je
sedaj sicer zagotovila nekaj sredstev, s katerimi bodo zamenjali nekaj oken in delno
prepleskali šolo.

Ad11) Razno

Ga. županja je pojasnila, da je predloženo gradivo dejansko dodaten sklep k 5.
korespondenčni seji. »Brez tega sklepa ne bomo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za
rekreacijski center. Z novim OPN se bomo teh stvari rešili.«
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme:
Upravna enota Ptuj smiselno uporablja naslednje člene Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Majšperk (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 popravek, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 52/97) 17/2, 17/3, 19/1, 20, 28 za odobritve, 39a/4 za
soglasja, 19/3 ter 22/2 za mnenja.
Za svoje odločitve si lahko pridobi podatke in strokovne obrazložitve na Skupni občinski upravi
občin v Spodnjem Podravju.
Ta sklep začne veljati s sprejemom na seji Občinskega sveta Občine Majšperk in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

PRISOTNIH: 14;

ZA: 14,

PROTI: 0

Ga. županja je Občinski svet Občine Majšperk seznanila z naslednjimi informacijami:
- V soboto, 18. februarja 2012, bo ob 13. uri potekala tradicionalna pustna povorka.
Zbirališče je na Bregu, vsi vabljeni.
- Dela na gradbiščih trenutno mirujejo zaradi premočnega mraza. Dela potekajo normalno,
v kratkem bo izdana prva situacija, dokončanje del pa bi naj bilo v roku. Predvidevamo,
da vas bomo na naslednji seji peljali na ogled novih prostorov.
Seja je bila zaključena ob 19.10.

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