OBČINSKI SVET
Številka: 032-19/2012-3
Datum: 30. 3. 2012
ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 29. marca 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
Finance, ga. Maja Avguštin
Inštitut za lokalno samoupravo, g. Milan Železnik
Članica nadzornega odbora, ga. Slavica Vuk
Predsednik sveta KS Ptujska Gora, g. Milan Klajnšek
Radio tednik Ptuj, ga. Majda Fridl
Večer, g. Uroš Gramc
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Vsi vabljeni so bili ob 17.30 povabljeni na ogled prostorov v KPC Majšperk, zaradi zamude
se je seja pričela ob 18.20.
Ga. županja, predsedujoča 14. 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, potrditev delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene
šole Karol Pahor Ptuj.
Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato je bil posredovan na glasovanje.

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
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1. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta.
2. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk – 1. obravnava.
3. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občni Majšperk – 1.
obravnava.
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2011.
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk – skrajšan postopek.
6. Seznanitev z letnimi poročili:
- Poročilo o delu za leto 2011, Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
- Letno poročilo za leto 2011, Lekarne Ptuj.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela za leto 2011, SOU občin v Spodnjem
Podravju.
- Letno poročilo OŠ Majšperk.
7. Pobude in vprašanja.
8. Razno.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta

Razprave ni bilo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 14. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk – 1. obravnava.
Ad3) Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občni Majšperk – 1.
obravnava.
Ga. županja je pojasnila, da se na današnji seji pričakujejo razlaga pripravljavca g. Železnika
iz Lex localisa in odgovori na postavljena vprašanja. Predložena odloka je pregledal tudi
odbor za gospodarstvo. Zaradi pomembne vsebine odloka je predlagala, da se gradivo
pregleda in da se oba odloka pustita v 1. obravnavi. Naslednja seja bo v aprilu in takrat se
bosta odloka sprejela. Med tem časom pa se bodo lahko pregledale pripombe.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal odloka, vendar ni sprejel nobenega
sklepa o potrditvi, temveč da se počaka na obrazložitev, ki bo podana na seji občinskega
sveta.«
2

Podrobno obrazložitev obeh odlokov je podal g. Milan Železnik iz Inštituta za lokalno
samoupravo iz Maribora.
Nato se je odprla razprava, v katero so se vključili g. Marjan NOVAK, g. Zlatko ŽNIDAR, g.
Adolf KOPŠE, g. Branko KARNEŽA, g. Edi LESKOVAR, g. Janez VEDLIN, g. direktor, g.
Milan ŽELEZNIK in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o tem:
- ali moramo vse Občine sprejeti odloke v popolnoma enakem besedilu,
- kakšen odpadek je folija od silosov in bal,
- ali mora imeti Občina svoj zbirni center,
- kakšna bo razlika med sedanjim in novim predlaganim sistemom odvoza odpadkov,
- kako je z organizacijo odvoza odpadkov na prireditvah,
- kaj z novim sistemom pridobijo občani,
- ali se bo tudi po novem sistemu odvijal odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov,
- da se v novem sistemu ne smejo dvigniti cene,
- kdo se zanima za pridobitev koncesij,
- kako je s pogoji koncesije, ali se med tem časom lahko spremenijo,
- kako je s prenosom in odkupom koncesije,
- da ima v komisiji za izbor koncesionarja vsaka Občina enega predstavnika in ne več,
- kdaj moramo pospraviti posode, v odloku je predlagano takoj,
- v kakšnem razponu se gibljejo kazni.
Na postavljena vprašanja je odgovarjal g. Železnik, in sicer:
- Občinam odlokov ni potrebno sprejeti v čisto enakem besedilu, struktura pa mora biti
enaka.
- Občina zgradi zbirni center in to ne pomeni subvencije. Po zakonu mora Občina
zagotoviti samo prostor za zbirni center. Opremo zagotovi koncesionar. Občina ne sme
subvencionirati odvoza odpadkov občanom. Občina, ki ima več kot 3000 prebivalcev,
mora imeti postavljen zbirni center.
- Po novem sistemu se pričakuje nižja cena in to na račun ločevanja odpadkov, s tem tudi
višjim standardom.
- Organizator prireditve mora organizirati odvoz odpadkov. V odloku pa se lahko določi
meja obiskovalcev.
- V 9. členu je tiskarska napaka. Vsebina člena se nanaša na 5. člen odloka.
- Za odvoz folije je to potrebno izpostaviti pri podelitvi koncesije, tega ne moremo
opredeliti v samih odlokih. Zadevo bomo izpostavili pri izbiri koncesionarja.
- Kaj se bo z novim sistemom pridobilo, se natančno ne da dogovoriti. Nekaj pa je potrebno
urediti na tem področju. Glede višine cene odvoza odpadkov je zelo težko reči, saj je le-ta
odvisna od ločevanja odpadkov in tudi izbranega koncesionarja.
- Pogoji za podelitev koncesije niso fiksni, saj se mora vsako leto podati poročilo in predlog
cen. Oboje mora potrditi občinski svet, zato cen ne more sam zviševati.
- V samem zakonu je določeno, da koncedent odgovarja za povzročeno škodo
koncesionarja. V koncesijski pogodbi se natančno določi, kdo prevzema odgovornost.
Koncesija se lahko tudi delno prenese ali da v odkup.
- Ko so posode izpraznjene, jih je potrebno pospraviti vsaj tisti dan, ne pa takoj.
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Najnižje globe za posameznika so 200 EUR in za pravno osebno 1000 EUR.

Po razpravi se je ga. županja zahvalila g. Železniku in pojasnila, da se bodo oblikovale
pripombe, ki se bodo pripravile za drugo obravnavo. Oba odloka ostaneta nepotrjena v 1.
obravnavi, na naslednji seji pa se bosta sprejela.
G. Milan Železnik je sejo zapustil ob 19.30.

Ad4) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2011
Ga. županja je pojasnila, da se odlok za zaključni račun sprejema letos nekoliko prej zato, ker
se potrebuje sklep Ministrstva za finance glede zadolževanja. Skupaj znašajo realizirani
prihodki 5.609.698,70 EUR in odhodki 5.421.978,64 EUR. Investicijski odhodki pri KPC
Majšperk niso bili realizirani zaradi stečaja izvajalca. Ga. županja je obrazložila še posamezne
investicije in projekte. Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih programov,
prerazporeditve in obrazložitve.
G. Dragomir MURKO: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal zaključni račun in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal zaključni račun in
predlaga njegov sprejem.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal zaključni račun in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da
zaključni račun sprejme v predlagani obliki.«
G. Marjan NOVAK je vprašal, kaj se je naredilo pri komasacijah?
Ga. županja je pojasnila, da so se opravile parcelacije, zahtevek je bil že posredovan na
državo, vendar še sredstva niso bila nakazana.
Razprave o predloženem zaključnem računu ni bilo.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2011 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk – skrajšan postopek
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Ga. županja je pojasnila, da so spremembe odloka pripravljene v skladu z zakonodajo,
naložila pa jih je revizija, ko je opravila letni pregled poslovanja. Letos je bila izvedena tudi
revizija v OŠ Majšperk.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predložene spremembe, v
obrazložitvi so napisani razlogi za pripravo sprememb odloka. Na osnovi tega predlaga odbor
občinskemu svetu, da predložene spremembe potrdi v predlagani obliki.«
Razprave o predlaganem odloku ni bilo.

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v 1.
obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v 2.
obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad6) Seznanitev z letnimi poročili:
- Poročilo o delu za leto 2011, Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
- Letno poročilo za leto 2011, Lekarne Ptuj.
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela za leto 2011, SOU občin v Spodnjem
Podravju.
- Letno poročilo OŠ Majšperk.
Ga. županja je pojasnila, da se občinski svet samo seznani s predloženimi poročili zavodov in
šol, katerih ustanovitelji smo. V kolikor se bo pojavilo kakšno vprašanje, na katerega ne bomo
imeli odgovora, bomo vprašanje postavili ustreznemu organu.
G. Branko KARNEŽA: »V poročilu Lekarn Ptuj je na 25. strani zapisano, koliko sredstev se
porabi za izplačilo nadur. Zanima me, zakaj se toliko sredstev nameni za nadure?«
Ga. županja je pojasnila, da odgovora ne ve, vprašanje pa se lahko posreduje našemu
predstavniku v zavodu, česar g. Karneža ni zahteval.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Pri poročilu SOU občin v Spodnjem Podravju je od strani 22 do 31
opisano ravnanje z odpadki. Iz poročila ni razvidno, kam so bila razporejena sredstva, ki so
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bila pobrana za investicijo CERO Gajke. Do katerega leta bomo morali občani to še
plačevati?.«
Ga. županja je pojasnila, da se bo s strani občinske uprave na SOU poslal dopis, ki naj
pripravi odgovor za občinski svet.
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Poročilom o delu za leto 2011, Knjižnice
Ivana Potrča Ptuj, Letnim poročilom za leto 2011, Lekarn Ptuj, Poročilom o doseženih ciljih
in rezultatih dela za leto 2011, SOU občin v Spodnjem Podravju in Letnim poročilom OŠ
Majšperk.

Ad7) Pobude in vprašanja

G. Adolf KOPŠE:
»Dajem pobudo, da se pri mrliški vežici v Stopercah postavi drog za izobešanje črne zastave.«

G. Janez VEDLIN:
»Glede nasipov ob Dravinji smo imeli pripombe na projekt, vendar nas vsi ignorirajo.
Osnovne funkcije varovanja zemljišč ta projekt ne bo izvajal. Oškodovancev nihče nič ne
vpraša.«
Ga. županja je pojasnila, da je bil projekt rezultat kompromisov. Iz vseh analiz strokovnjakov
izhaja, da bo tako poplavljenih manj zemljišč. »Res pa je, da tudi občani pri tem projektu niste
enotni.«
G. Edi LESKOVAR: »Izdelani projekt ni rešitev. Poplavljena voda bo sedaj še dlje časa
ostala na kmetijskem zemljišču.«

Ad8) Razno

Ga. županja je pojasnila, da je sklep o potrditvi delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene šole
Karol Pahor Ptuj že obravnava odbor za družbene dejavnosti. Potrditi se mora ocena, izplačil
pa ni zaradi finančne krize.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi
delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.«
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.
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6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja Glasbene
šole Karol Pahor Ptuj v višini 95,0 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ga. županja je Občinski svet Občine Majšperk seznanila z naslednjimi informacijami:
- V soboto, 23. marca 2012, je bila organizirana čistilna akcija, na kateri je bilo 530
udeležencev. Zbralo se je okrog 83 m3 smeti.
- KPC Majšperk ste si danes ogledali in videli, kako dela potekajo.
- Kmalu v aprilu bo seja občinskega sveta, ker je potrebno sprejeti rebalans.
- Na RKC Majšperk se bo začelo počasi s pokrivanjem objekta.
- Na razpisih smo bili uspešni s projektom obnove OŠ Ptujska Gora in starotrška hiša
Ptujska Gora. Zraven tega projekta je potrebno urediti tudi čistilno napravo za OŠ Ptujska
Gora.
G. Branko KARNEŽA: »Ali je Občina pripravljena za investicijo izgradnje zbirnega centra?«
Ga. županja je pojasnila, da se v novem OPN predvideva prostor zbirnega centra v
Topolijeku. Sama izgradnja le-tega pa v letošnjem letu še vsekakor ne.
Seja je bila zaključena ob 20.10.

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