OBČINSKI SVET
Številka: 032-20/2012-5
Datum: 3. 7. 2012
ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 21. junija 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
Vodja redarjev g. Robert Brkič
Predsednik nadzornega odbora g. Miran Smolej
Članica nadzornega odbora ga. Slavica Vuk
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
G. podžupan je najprej opravičil izostanek ge. županje, saj je bila na prireditvi, ki je potekala
v OŠ Majšperk. Obenem pa ga je pooblastila za vodenje seje do njenega prihoda.
G. podžupan, predsedujoči 16. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovil, da je na začetku seji navzočih 13 svetnikov.
Nato je predlagal 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 15. redne seje občinskega sveta.
2. Potrditev ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu
2011.
3. Poročilo nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine
Majšperk za leto 2011.
4. Statut Občine Majšperk – 1. obravnava.
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5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Majšperk – 1. obravnava.
6. Sklep o medsebojnem sodelovanju s podjetjem Veolia d.d..
7. Soglasje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.
8. Seznanitev z letnim poročilom Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
9. Sklep o ugotovitvi javnega interesa.
10. Pobude in vprašanja.
11. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta

Razprave ni bilo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 15. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad2) Potrditev ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Majšperk v letu
2011
G. Robert Brkič, vodja redarjev, je predstavil Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti
Občine Majšperk v letu 2011.
V razpravo so se vključili g. Dragomir Murko, g. Marjan Novak, g. Ludvik Lampret, g.
Vekoslav Širec in g. Robert Brkič.
Razprava je tekla predvsem o tem:
- da se na območju Majšperka izvajajo meritve hitrosti s strani redarjev,
- da je pohvalno sodelovanje z gasilci pri zagotavljanju intervencijske poti v Majšperku,
- da naj se bolj opozarja na nepravilno parkiranje predvsem na prostorih, namenjenim
invalidom,
- kakšno je sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- da je potrebno bolj nadzirati izvajalca del pri košnji jarkov ob regionalnih cestah.
Seji občinskega sveta so se ob 18.20 pridružili ga. županja. g. Branko Karneža in ga. Slavica
Vuk.

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega
programa varnosti Občine Majšperk v letu 2011, zato ga sprejme v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Vodenje seje je prevzela ga. županja, ki se je opravičila za izostanek na začetku seje.
Nato se je zahvalila g. Brkiču za predstavitev poročila. Sejo je zapustil ob 18.25.
Ad3) Poročilo nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine
Majšperk za leto 2011
G. Miran SMOLEJ, predsednik nadzornega odbora, je predstavil poročilo o opravljenem
nadzoru in pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto 2011. Nadzorni
odbor ugotavlja, da Zaključni račun Občine Majšperk za leto 2011 ne vsebuje nepravilnosti,
ki bi vsebinsko vplivale na izkazano premoženjsko stanje Občine. Izpostavili pa so
problematiko zapadlih kratkoročnih terjatev iz naslova vzdrževanja pokopališč. Predlagajo, da
se zagotovi enakopravna obravnava najemnikov grobnih parcel z vidika zaračunavanja in
izterjave dolgov.
Razprave o predloženem poročilu ni bilo.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Poročilo o opravljenem nadzoru in pregledu
zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto 2011 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad4) Statut Občine Majšperk – 1. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da je osnutek Statuta Občine Majšperk pripravljen v skladu z
veljavno zakonodajo. Vse spremembe, ki so bile vnesene v gradivo, so označene barvno. Tudi
predlogi Komisije za pripravo statuta in poslovnika so označeni barvno tako, da se vidi, kaj je
bilo predlagano.
Ga. Ida LORBER: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika je pregledala celotno besedilo
statuta in podala nekaj sprememb, in sicer v členih 7., 8. in 25.«
Razprave ni bilo.

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Statut Občine Majšperk v 1. obravnavi v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 2
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Ad5) Poslovnik občinskega sveta Občine Majšperk – 1. obravnava
Ga. Ida LORBER: »Komisija za pripravo statuta in poslovnika je pregledala celotno besedilo
poslovnika in podala nekaj sprememb, in sicer v členih 33., 37., 57., 64. in 90.«
G. Adolf KOPŠE je podal predlog občinski upravi, da se pazljivo pripravi čistopis obeh aktov.
Razprave ni bilo.
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Majšperk v
1. obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 1

Ad6) Sklep o medsebojnem sodelovanju s podjetjem Veolia d.d.
Ga. županja je pojasnila, da je Odbor za gospodarstvo pregledal predloženi sklep, na katerega
je imel nekaj pripomb. Prejeli ste popravljeno vsebino sklepa. Ga. županja je pojasnila, da se s
tem sklepom potrjuje, da imajo študentje in dijaki enotne cene vozovnic, in sicer na relaciji do
Ptuja 20,00 EUR in do Maribora 45,00 EUR. Razliko v ceni plača Občina Majšperk, ki pa je
zadnji mesec znašala okrog 320,00 EUR.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi sklep, na katerega je
imel pripombe, ki pa so upoštevane v novem predlogu sklepa. Zato odbor predlaga potrditev
predloženega sklepa.«
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k podpisu dogovora o medsebojnem
sodelovanju s podjetjem Veolia Transport Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor,
glede cen mesečnih dijaških in študentskih vozovnic, in sicer za relacijo Majšperk – Ptuj
20,00 EUR in za relacijo Majšperk – Maribor 45,00 EUR in skladno z dogovorom krije
dogovorjeno razliko k ceni.
Dogovor velja od 1. 9. 2012 do 24. 6. 2013.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad7) Soglasje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
Ga. županja je pojasnila, da je Občina Majšperk soustanoviteljica Glasbene šole Karol Pahor
Ptuj in zato mora podati mnenje k imenovanju ravnatelja.
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Ga. Ida LORBER: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo mnenje in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
Razprave ni bilo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje pozitivno mnenje za ravnatelja Glasbene šole
Karol Pahor Ptuj na razpis prijavljenemu kandidatu Štefanu Petku, roj. 1966,
akademskemu glasbeniku klarinetistu in profesorju klarineta, stanujočemu Kicar 20,
2250 Ptuj.
Štefan Petek izpolnjuje vse v razpisu določene pogoje za imenovanje ravnatelja
Glasbene šole Karol Pahor Ptuj, v svoji viziji šole pa je predstavil tudi sprejemljiv
program razvoja in vodenja šole.
Občinski svet Občine Majšperk njegovo kandidaturo ocenjuje za sprejemljivo in zato
prijavljenemu kandidatu daje pozitivno mnenje za ravnatelja Glasbene šole Karol
Pahor Ptuj.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad8) Seznanitev z letnim poročilom Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Ga. Ida LORBER: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo poročilo.«
Občinski svet občine Majšperk se je seznanil z letnim poročilom Osnovne šole dr. Ljudevita
Pivka Ptuj.

Ad9) Sklep o ugotovitvi javnega interesa
Ga. županja je pojasnila, da podjetje Telekom Slovenije d.d. potrebuje služnostno pravico za
položitev KKAN omrežja in zamenjavo dotrajanega kabla Majšperk – nova Občina.
Služnostna pravica se podeljuje brezplačno zato, ker se izgradnja telekomunikacijskega
omrežja izvaja v javno korist.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi sklep in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.«
Razprave ni bilo.
9. SKLEP:
Občina Majšperk ustanovi služnost za izgradnjo KKAN in zamenjavo dotrajanega
kabla Majšperk – nova Občina na nepremičninah:
– parc. št. 26/9 k.o. 438 – Lešje in
– parc. št. 26/13 k.o. 438 – Lešje,
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v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, in sicer brezplačno.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad10) Pobude in vprašanja

G. Cvetko PEPELNIK:
»Občani predlagajo, da se pri pokopališču v Majšperku zniža obstoječa živa meja iz cipres, da
bi bila policijska kontrola bolj vidna.«
G. Zlatko ŽNIDAR:
»Velik problem predstavlja odvoz odpadkov – folije na kmetijskih gospodarstvih pri
baliranju. Direktorju občinske uprave predlagam, da stopi v kontakt s podjetjem na območju
Pragerskega. Občani naselja Sestrže in Medvedce bi imeli bližji odvoz na območje
Pragerskega kot na Ptuj. S tem bi preprečili redno kurjenje odpadne folije.«
Ga. županja je odgovorila, da se bo zadeva preverila pri ustreznih institucijah.
G. Dragomir MURKO:
»- Ali se pri bencinski črpalki in bloku Majšperk 51 predvideva kakšna nova prometna
ureditev, ker pri spodnjem izvozu pri bloku ni več možno zavijati desno?
- Naši zdravniki, ki imajo podeljeno koncesijo, naj se medsebojno dogovorijo glede
koriščenja dopustov in odsotnosti, da pacientom ne bo potrebno hodit na Ptuj.
- Cesto na Ptujski Gori pri Juriču naj kontrolirajo tudi redarji; če je tam prepovedan prehod,
naj le-ta velja za vse.
- Zahvala občinskemu svetu, da sofinancira področje zaščite in reševanja. V letošnjem letu
je bilo usposobljenih 25 bolničarjev, ki se bodo udeležili regijskega tekmovanja. Imamo
pa grenak priokus z bolničarji, ki so zaposleni v javnih zavodih. Večina, ki se bo udeležila
tekmovanja, so po duši prostovoljci, vsi zaposleni pa niso bolničarji. Obenem pa vidimo,
da je Občina Majšperk zelo visoko v državnem nivoju: od gasilk, nogometašev,
tamburašev, društva SmoTeater.«
Ga. županja je odgovorila, da si morajo zdravniki sami zagotoviti nadomestilo za svojo
odsotnost. Za pregled ceste bo g. direktor sporočil izvajalcem. Pri delu naših društev pa je res,
da smo lahko ponosni nanje in na njihove dosežke.

G. Edi LESKOVAR:
»Na spodnji strani Brega na javno kanalizacijo niso priključene še tri stanovanjske hiše.«
Ga. županja je pojasnila, da je eden od njih že podal vlogo za odmero komunalnega
prispevka, za ostale pa se bo zadeva preverila.
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G. Vekoslav ŠIREC:
»- Kdaj bo sanirana jama na mostu pri Slapah?
- Skupne kante ob poti proti Janškemu Vrhu pri Korezu naj se odstranijo, saj ne sodijo
več tja.«
Ga. županja je pojasnila, da je lastnik končno podal soglasje in da bo zadeva v kratkem
urejena, saj je že naročena.
G. Adolf KOPŠE:
»PGD Stoperce ima v svoji garaži zelo staro vozilo. Ker namerava naslednje leto kupiti novo
vozilo, bi to staro vozilo radi prodali. PGD Stoperce prosi občinski svet, da poda soglasje k
prodaji starega gasilskega vozila in da se kupnina uporabi za nakup novega vozila.«
Ga. županja je pojasnila, da je v planu nakup vozila za PGD Stoperce. Občinski svet vsekakor
ne nasprotuje prodaji starega vozila.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k prodaji starega gasilskega vozila PGD
Stoperce.
Kupnina se uporabi pri nakupu novega gasilskega vozila za PGD Stoperce.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0

Ga. Anica REJEC:
»- Predlagam, da se redno kosijo plato in terase pri pokopališču v Stopercah.
- Kdaj se bodo rušili objekti v Stopercah?«
Ga. županja je pojasnila, da so vsi dokumenti pripravljeni, potrebna je samo še izvedba.

G. Marjan NOVAK:
»Na lokalnih cestah in javnih poteh je potrebno urediti bankine, saj se je ponekod že
poškodoval asfalt. Zadeve naj se popravijo iz vzdrževanja.«

G. Janez VEDLIN:
»Kako se rešuje problematika vodovoda v Stopercah?«
Ga. županja je pojasnila, da so v proračunu zagotovljena sredstva, vendar do sedaj ni
ustreznega razpisa, da bi se nanj lahko prijavili. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje.

Ga. Ida LORBER:
»Kako poteka razgrnitev občinskega prostorskega načrta?«
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Ga. županja je pojasnila, da je v sejni sobi vseskozi razgrnjen prostorski načrt, ki se lahko
pregleda v času uradnih ur. Vse je objavljeno tudi na spletni strani. 11.7. 2012 pa bo potekala
javna razprava.

Ad11) Razno
Ga. županja je pojasnila, da je Odbor za gospodarstvo že obravnaval predlog sklepa o odpisu
dolga ge. Leskovar Jožefi iz Majšperka. »Zadeva je že zelo stara, in sicer iz decembra 2003.
Vseskozi je občinska uprava poskušala zadevo izterjati, vendar neuspešno. Med tem časom je
zadeva zastarala, zato predlagamo, da se dolg odpiše.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo predlaga, da se predloženi sklep sprejme v
predlagani obliki.«

11. SKLEP:
Občina Majšperk odpiše dolg Leskovar Jožefi, Majšperk 24a, Majšperk, v višini 769,67
EUR, ki izhaja iz naslova neplačevanja najemnin za poslovni prostor na Bregu 12 za
mesec december 2003 in mesec januar 2004.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Seja je bila zaključena ob 19.10.

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