OBČINSKI SVET
Številka: 032-20/2012-3
Datum: 24. 4. 2012
ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 19. aprila 2012, 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
Policijska postaja Podlehnik, g. Silvo Pernat
Predsednik sveta KS Majšperk g. Marjan Korže
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
Ga. županja, predsedujoča 15. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 13 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 14. redne seje občinskega sveta.
2. Poročilo o delu Policijske postaje Podlehnik za leto 2011.
3. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk – skrajšan postopek.
4. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občni Majšperk –
skrajšan postopek.
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5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto
2012.
6. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »LC Grdina – Sitež, odsek Grdina – Kosovo
sedlo«.
7. Sklep o potrditvi IP za projekt »Širitev vrtca Majšperk«.
8. Soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Majšperk.
9. Pobude in vprašanja.
10. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta

Razprave ni bilo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 14. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad2) Poročilo o delu Policijske postaje Podlehnik za leto 2011
G. Silvo Pernat s Policijske postaje Podlehnik je predstavil Poročilo o delu Policijske postaje
Podlehnik za leto 2011.
V razpravo so se vključili g. Adolf Kopše, g. Zlatko Žnidar, g. Edi Leskovar, g. Janez Vedlin,
g. Dragomir Murko, g. Branko Karneža, g. Marjan Novak, g. Silvo Pernat in ga. županja.

Razprava je tekla predvsem o tem:
- da se na območju od Sestrže do Medvedc, pa tudi Podlož, pojavlja mladostniški
vandalizem nad prometnimi znaki,
- da je pohvalno, da policija kmete tudi opozarja, ne samo kaznuje,
- da so na določenih odsekih določene hitrosti prenizke,
- kakšno je sodelovanje z redarji,
- da se število kaznivih dejanj zmanjšuje.
Na podlagi razprave je občinski svet zadolžil občinsko upravo o pripravi dopisa na Policijsko
postajo Podlehnik glede vandalizma na območju Sestrž in Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, da preveri vse odseke občinskih cest in pripravi predloge za ureditev
omejitve hitrosti.
Po razpravi se je ga. županja zahvalila g. Pernatu za predstavitev poročila. Sejo je zapustil ob
18.40.
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Ad3) Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk – skrajšan postopek.
Ga. županja je pojasnila, da so v obeh odlokih napake popravljene in da sta odloka
pripravljena za sprejem po skrajšanem postopku.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je ponovno pregledal oba predložena odloka.
Razprava je tekla o višini predvidenih kazni, vendar se je odbor odločil, da ostanejo
predlagane. Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme oba predložena
odloka v predlagani obliki.«
G. Marjan NOVAK je vprašal, kdaj se bosta odloka začela dejansko izvajati.
Ga. županja je pojasnila, da morajo oba odloka sprejeti vse občine. Nato se objavi razpis in
izbere koncesionar. V kolikor bi bil razpis meseca maja, bi potrebovali 3 do 4 mesece, da se
podpiše pogodba z izbranim koncesionarjem.
Razprave o predloženem odloku ni bilo.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk v
predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk v
predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad4) Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk –
skrajšan postopek

Razprave ni bilo.
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5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk v 1. obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk v 2. obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto
2012
Ga. županja je pojasnila, da prihodki skupaj znašajo 5.078.976,92 EUR in odhodki
6.716.097,92 EUR. Priprava sprememb proračuna je bila potrebna predvsem zaradi uskladitve
investicijskih odhodkov. Spremenijo se postavke: vzdrževanje poslovnih prostorov,
energetska obnova, cestna infrastruktura, zamenjava svetil, kanalizacija Majšperk, čistilna
naprava Ptujska Gora, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ureditev zdravstvenega
doma in multimedijska ureditev KPC Majšperk. V rebalansu so ločene postavke pri OŠ
Majšperk na podružnice in vrtce. Predvideva se tudi prodaja enosobnega stanovanja. Nato je
podala odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
v razpravo. Glede ukrepov države zaradi finančne krize je znano, da bo zmanjšana dohodnina,
ki pripada Občini. Navedeni izpad dohodkov naj bi se pokril s prodajo nepremičnin na Bregu.
Predlog je posredovan kot dodatno gradivo.
G. Dragomir MURKO: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predložene spremembe
proračuna Občine Majšperk za leto 2012 in predlaga občinskemu svetu, da jih potrdi v
predlagani obliki.«
G. Edi LEKSOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo predlaga občinskemu svetu, da
sprejme predložene spremembe proračuna za leto 2012 v predlagani obliki.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu sprejem predloženih
sprememb proračuna Občine Majšperk za leto 2012.«
Zanimalo ga je tudi, v kolikor ne bo prišlo do prodaje zemljišč in proračun ne bo
uravnovešen, ali se predvideva še kakšen rebalans?
Ga. županja je pojasnila, da v kolikor prodaje ne bo, se bo proračun uravnovesil s pripravo
novega rebalansa.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu sprejem
sprememb proračuna Občine Majšperk za leto 2012.«
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G. Branko KARNEŽA: »Kaj se predvideva pod podstavko Ureditev centra Stoperce?«
Ga. županja je pojasnila, da se bo pri parkirišču uredil še zadnji plato in da se bo asfaltirala
cesta proti župnišču.
Nato je tekla razprava o predlogu prodaje zemljišč na Bregu. Po razpravi je občinski svet
sprejel sledeči sklep.

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Majšperk za leto 2012 v predlagani obliki, skupaj s dodatnim
gradivom.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0
Ad6) Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »LC Grdina – Sitež, odsek Grdina – Kosovo
sedlo«
Ga. županja je pojasnila, da se predvideva prijava na razpis s predlagano investicijo. Pred tem
pa je potrebno potrditi predloženi dokument.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi dokument o investiciji
projekta za gradnjo odseka ceste Grdina – Kosovo sedlo in predlaga njegovo potrditev.«
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »LC
Grdina – Sitež, odsek Grdina – Kosovo sedlo v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad7) Sklep o potrditvi IP za projekt »Širitev vrtca Majšperk«
Ga. županja je pojasnila, da se predvideva prijava na razpis RRP-sredstev. Z navedeno
razširitvijo se predvideva 5 oddelkov, z možnostjo enega dodatnega oddelka.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi dokument o investiciji
projekta za širitev vrtca in predlaga njegovo potrditev.«
Zanima pa ga, kaj bo to pomenilo za vrtec, saj bo država začela obračunavati stroške tudi za
drugega otroka. Tudi sama cena izgradnje objekta je zelo visoka.
V razpravo so se vključili g. Zlatko Žnidar, g. Marjan Novak, g. Janez Vedlin, g. Jože Kolarič
in ga. županja.
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Razprava je tekla predvsem o tem, da bi začeli razmišljati o novogradnji vrtca, da bo ob
spremembi zakonodaje morebiti vrtec ostajal prazen in da bi morda raje sofinancirali starše, ki
imajo otroke doma in jih ne vključujejo v vrteško oskrbo.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o potrditvi IP za projekt »Širitev vrtca
Majšperk« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad8) Soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da je v skladu z zakonodajo potrebno formalno podati soglasje k
delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Majšperk. Zaradi finančne krize se nagrada ne izplača.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k delovni uspešnosti.«
G. Zlatko ŽNIDAR je pojasnil, da se teh glasovanj vzdrži, ker je proti takšni obliki
izplačevanja nagrad kljub temu, da gre samo za potrditev.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja OŠ
Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0
Ad9) Pobude in vprašanja

G. Marjan NOVAK
»Kakšen je način dodeljevanja prvomajskih dreves?«
Ga. županja je pojasnila, da je letos veliko vlog, vsako leto se dodelijo praviloma štiri drevesa.
Zaradi tradicionalnih prireditev dobita drevo PGD Ptujska Gora in PGD Majšperk – Breg. Za
ostalo poskušajo drevesa razporediti po društvih, in sicer po vrstnem redu. Na občini se vodi
seznam dodeljenih dreves.
G. Dragomir MURKO:
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»- Veliko je govora o predvajanju sej občinskega sveta na spletni stran. Na odboru za
družbene dejavnosti sem se zadolžil, da preverim, katere občine imajo to narejeno. To imajo
urejeno v Dornavi, Markovcih in Ormožu.
- Predlagam, da se v novi stavbi uredi občinska blagajna za plačevanje položnic.
- Na spletni strani naj se uredi seznam vseh dobitnikov občinskih plaket in priznanj.
- Na spletni strani naj bo nastavljen zavihek »Pobude in vprašanja občanov«.
Ga. županja je pojasnila, da se bo pripravil seznam vseh dobitnikov plaket po letih in bo
objavljen. Glede zavihka pa je morda boljše, da zainteresirani pišejo na uradni elektronski
naslov, ki je dnevno ažuriran.
G. Ludvik LAMPRET:
»- Okrog grobnice Kubrichtovih so posajene smreke, ki so začele propadati. Predlagam, da se
smreke odstranijo ter posadijo ciprese, ki ne bi motile sosedov.
- Predlagam, da se na novem delu pokopališča v Majšperku uredi ozvočenje, saj je slišnost
izredno slaba. Potrebno bi bilo namestiti samo en zvočnik.«
G. Edi LESKOVAR:
»Potem bi morali ozvočenje urediti na vseh petih pokopališčih v občini.«
Ga. županja je pojasnila, da se bodo smreke odstranile, ker jih je napadel lubadar. Glede
ozvočenja pa bi bilo potrebno zagotoviti posameznike, ki bodo ob pogrebnih slovesnostih za
le-to skrbeli.

Ga. Ida LORBER:
»Slišati je, da naj bi se na Dravinji gradila elektrarna. Ali to drži in kdo je investitor?«
Ga. županja je pojasnila, da je tudi sama slišala te govorice, vendar nima nobenih točnih
podatkov, jih bo pa preverila.

G. Edi LESKOVAR:
»- Kolikšna je cena prvomajskih dreves?
-Proceduralno – kdo je zadolžen za določanje izgradnje cest: odbor za gospodarsko
infrastrukturo ali odbor za gospodarstvo?«
Ga. županja je pojasnila, da je za ceste zadolžen odbor za gospodarsko infrastrukturo, glede
cen pa odbor za gospodarstvo.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Da nadaljujem »proceduralno«, občinska uprava bo zopet morala
narediti nekaj aktivnosti za sprejem statuta in poslovnika.«
Ga. županja je povedala, da se bo zadeva začela urejati v bližnji prihodnosti.
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G. Janez VEDLIN:
»- Okrog vežice v Majšperku odstopa kamen. Potrebno bi ga bilo ponovno popraviti.
- Zanima me, kaj ima Občina od Nature 2000 in zelenih pasov, ki so določeni. Ali je
Občina dobila kakšna sredstva na račun tega? Ali obstajajo kakšni razpisi? Ta zadeva
je vsekakor ovira za naše občane, ki želijo graditi. Predlagam, da se Haloze izvzamejo
iz Nature 2000, saj s tem projektom odganjamo mlade ljudi, investitorje, ki bi želeli
graditi na našem območju.«
Ga. županja in g. direktor sta pojasnila, da je Natura 2000 državni projekt, ki ga ne moremo
ukiniti sami, hkrati pa pri gradnji podajo samo soglasje.
G. Marjan NOVAK:
»Ali je bila vložena kakšna vloga za izdajo lokacijske informacije glede motorističnega
kluba?«
Ga. županja je pojasnila, da se lokacijska informacija daje na posamezne parcelne številke,
glede vprašanja pa ji ni nič znanega.
Ga. Ida LORBER:
»Pohvalila bi, da se je mrliška vežica v Majšperku uredila.«
G. Milan KLAJNŠEK:
»Kaj bo z gospodom, ki živi v starotrški hiši na Ptujski Gori, ko se bo le-ta začela urejati?«
Ga. županja je pojasnila, da se gospodu ureja stanovanje na naslovu Majšperk 30.

Ad10) Razno
Ga. županja je Občinski svet Občine Majšperk seznanila z naslednjimi informacijami:
- Včeraj, 18.4.2012, so bili na obisku predstavniki ministrstva za kmetijstvo in
gospodarstvo. Govorilo se je o problematiki vodooskrbe. Ogledali smo si vodohran na
Kupčinjem Vrhu, KPC Majšperk in podjetje Albin promotion.
- KPC Majšperk gradnja napreduje brez večjih zapletov.
- V kratkem bodo izbrani izvajalci za projekt obnove OŠ Ptujska Gora in starotrške hiše.
- Pripravlja se razpis za asfaltiranje občinskih cest v letu 2012.
- Pri objektu rekreacijski center se bo začelo z gradnjo strehe.
- V kratkem se bo začelo z rušitvijo objektov v Stopercah.
Seja je bila zaključena ob 19.40.

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