OBČINSKI SVET
Številka: 032-23/2012-5
Datum: 3. 9. 2012
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 30. avgusta 2012,
ob 18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.

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. Zlatko Žnidar
DRUGI PRISOTNI:
Radio Tednik Ptuj, g. Martin Ozmec in ga. Majda Fridl
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
ODSOTNA:
Član: g. Dejan Vuk
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Ga. županja je najprej pojasnila članom občinskega sveta, da bo g. Miha Brencl iz podjetja
Albin promotion predstavil delovanje snemalnih naprav.
Ga. županja, predsedujoča 17. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 13 svetnikov. Seje občinskega sveta sta se opravičila g.
Vuk in g. Ladinek.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom.
G. Branko Karneža: »Predlagam, da se druga in tretja točka umakneta z dnevnega red, saj se s
sprejemom Statuta Občine Majšperk in Poslovnika občinskega sveta ne mudi. Oba akta naj
ostaneta še naprej v 2. obravnavi. Pogoji niso izpolnjeni v celoti.«
Podžupan g. Cvetko Pepelnik je pojasnil, da so pogoji, ki so jih zahtevali, izpolnjeni, saj so
posnetki sej objavljeni na spletu. »Svetnikom pa predlagam, da se danes sprejme sklep, da so
seje občinskega sveta objavijo v roku tedna dni.«
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Ga. županja je dodala, da zadnja seja ni bila objavljena takoj zato, ker je ga. Tatjana Varžič
Korez pozabila. Na to pa ni bil nihče pozoren.
G. Dragan Murko: »Utemeljeno je, da če smo se nekaj dogovorili, se mora zadeva izvajati.
Morate pa vedeti, da je bila v tem času občinska uprava zelo obremenjena.«
G. Branko Karneža je umaknil svoj predlog o umiku točk z dnevnega reda.
Nato se je glasovalo o predlaganem dnevnem redu.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. redne in 6. korespondenčne seje občinskega sveta.
2. Statut Občine Majšperk – 2. obravnava.
3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Majšperk – 2. obravnava.
4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
organov Občine Majšperk.
5. Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Majšperk za šolsko leto 2012/13.
6. Sklep o razveljavitvi sklepa občinskega sveta.
7. Sklep o oddaji v najem za poslovne prostore v KPC Majšperk.
8. Sklep o ugotovitvi javnega interesa.
9. Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2012.
10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo polletje leta 2012.
11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 16. redne in 6. korespondenčne seje občinskega sveta

Razprave ni bilo.
- 16. redna seja
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 16. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
-

6. korespondenčna seja

G. Marjan Novak je povedal, da na seji ni sodeloval in naj se to v zapisniku popravi.
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3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 6. korespondenčne seje v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad2) Statut Občine Majšperk – 2. obravnava
Ga. županja je predlagala, da se sprejme sklep, da se posnetki sej občinskega sveta objavijo na
spletni strani v tednu dni po seji.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se na spletni strani Občine Majšperk v roku
enega tedna po seji občinskega sveta objavi posnetek.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ga. županja je pojasnila, da je vložila amandma na Statut Občine Majšperk, in sicer, ker je
med prvo in drugo obravnavo prišlo do spremembe sedeža Občine Majšperk. Tako se v
statutu popravlja sedež iz Majšperk 32a na Majšperk 39.
O predloženem amandmaju se je glasovalo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme amandma, da se v 2. odstavku 2. člena številka
»32a« nadomesti s številko »39«, v 3. odstavku 7. člena se številka »32a« nadomesti s
številko »39« in v 5. odstavku 40. člena se številka »32a« nadomesti s številko »39«.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Drugi amandmaji niso bili vloženi.
G. Janez Vedlin je obrazložil svoj glas, da bo glasoval proti sprejemu Statuta Občine
Majšperk in Poslovniku občinskega sveta Občine Majšperk zaradi besedila 34. člena v
Statutu, ki daje možnost imenovanja več podžupanov. »V naši občini je dovolj samo en
podžupan.«
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Statut Občine Majšperk v 2. obravnavi v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 11, PROTI: 1
Ad3) Poslovnik občinskega sveta Občine Majšperk – 2. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da na predloženi Poslovnik občinskega sveta Občine Majšperk ni bil
vložen noben amandma.
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Razprave ni bilo.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Majšperk v
2. obravnavi v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 11, PROTI: 1
Ad4) Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
organov Občine Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da so spremembe pravilnika pripravljene zaradi varčevalnih ukrepov
države in sprejema zakona o uravnoteženju javnih financ.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predložene spremembe in predlaga
občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki potrdi.«
Razprave ni bilo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah,
sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih organov Občine Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad5) Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Majšperk za šolsko leto
2012/13
Ga. županja je pojasnila, da je OŠ Majšperk pripravila sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu
Majšperk za naslednje šolsko leto. Besedilo sistemizacije se usklajuje z zakonodajo. Povišanje
cen za programe ne bo predlagano, ker le-te trenutno zadoščajo za pokrivanje stroškov.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženo sistemizacijo in predlaga
občinskemu svetu, da jo v predloženi obliki potrdi.«
G. Branko Karneža: »Predloženo gradivo je tema odbora za družbene dejavnosti. V samem
gradivu sem zasledil, da je v tem šolskem letu vpisanih manj otrok. Zanima me, kakšni so
razlogi za zmanjšanje in zakaj morajo potem starši otroke voziti v druge vrtce?«
Ga. županja je pojasnila, da so v tem šolskem letu vpisani mlajši otroci, kar predstavlja tri
manjše skupine, ki imajo dovoljeno manjše število otrok. Vseskozi pa imajo v šoli sklep, da
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se vpiše najvišje možno število otrok glede na starost. Trenutno pa tudi ni večjih potreb za
vpis otrok.
Po razpravi se je sprejel sledeči sklep.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu
Majšperk, ki jo je posredovala Osnovna šola Majšperk, za šolsko leto 2012/2013 v
predlagani obliki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad6) Sklep o razveljavitvi sklepa občinskega sveta
Ga. županja je pojasnila, da je občinski svet na prejšnji seji sprejel sklep o višini mesečnih
vozovnic za dijake in študente pri podjetju Veolia Transport. Med tem časom je država
spremenila zakonodajo in ta strošek prevzela na sebe.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi sklep in občinskemu svetu
predlaga, da ga potrdi. Razveljavitev sklepa je pozitivna za Občino«
G. Branko Karneža je povedal, da je tudi ta sklep za obravnavo na odboru za družbene
dejavnosti.
Ga. županja je pojasnila, da temu ni tako, ker se obravnavajo finančna sredstva. Bi pa lahko ta
sklep obravnavala oba odbora.
G. Marjan Novak: »Predlagam, da se ta sredstva, ki se ne bodo porabila za pokrivanje
stroškov mesečnih vozovnic, prerazporedijo za delovanje nogometnega kluba.«
Ga. županja je pojasnila, da so to pobude za pripravo rebalansa. »V letošnjem letu so bila
sredstva po razpisu za šport že razdeljena, kljub temu bomo poskušali najti rešitev.«
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk razveljavi sprejeti sklep o medsebojnem sodelovanju s
podjetjem Veolila Transport Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor št. 617-1/2012-3 z
dne 21. 6. 2012.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad7) Sklep o ugotovitvi javnega interesa
Ga. županja je pojasnila, da bi upravičencu podjetju Petrol dali služnostno pravico za
izgradnjo plinskih cevovodov na območju k.o. Gaj. »To zadevo moramo obravnavati zato, ker
zemljišča niso bila rešena v delitveni bilanci in je lastnik vseh navedenih zemljišča bivša
Občina Ptuj.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi sklep in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi. Pojasnil pa bi, da ne gre za plinsko
postajo temveč za manjše ulice, ki naj bi se opremljale z vodi v Gaju pri Pragerskem.«
Razprave ni bilo.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk s tem sklepom ugotovi, da je izgradnja plinovoda na
nepremičninah:
– parc. št. 677/0 k.o. 2661 – Gaj,
– parc. št. 441/137 k.o. 2661 – Gaj,
– parc. št. 441/156 k.o. 2661 – Gaj,
– parc. št. 441/19 k.o. 2661 – Gaj,
– parc. št. 441/192 k.o. 2661 – Gaj,
– parc. št. 441/20 k.o. 2661 – Gaj,
v korist služnostnega upravičenca Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana v javnem interesu.
Služnostna pravica se za navedene nepremičnine ustanovi brezplačno.
Pogoji in obveznosti bodo določeni z medsebojno pogodbo med lastnikom nepremičnin
in služnostnim upravičencem.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ga. županja se je opravičila, ker je preskočila obravnavo točke z dnevnega reda, ki je bila
potrjena.
Ad8) Sklep o oddaji v najem za poslovne prostore v KPC Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da se danes sprejema sklep o oddaji, ki še ne pomeni finančne
obremenitve, saj se bo do konca tega leta sprejel enotni pravilnik za oddajo poslovnih
prostorov društvom, skladno z zakonodajo.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi sklep. Stališče odbora je
tudi, da se do konca leta poskuša najti neka pravičnejša rešitev za vsa društva v občini.«
G. Dragan Murko: »Pohvalil bi občinsko upravo in občinski svet, da se je v novih prostorih
našel prostor za Rdeči križ in kasneje morebiti tudi za Karitas. Rdeči križ namreč dobiva iz
Ptuja za naše občane veliko paketov, saj je socialna stiska zelo velika. Vesel sem tudi, da so
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prostore dobili tamburaši KUD Majšperk, ker smo jih do sedaj selili v različne prostore, kjer
so imeli zelo težke pogoje dela. Prav je, da so se v prostor, poleg Društva žena, vključila še
druga društva, saj smo imeli v stari KS to urejeno na sedemdnevni ciklus.«

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v najem oddajo poslovni prostori v KPC
Majšperk naslednjim najemnikom:
2. etaža:
k.o.

ID oznaka dela Velikost poslovnega Predviden najemnik
stavbe
prostora v m2

Lešje

ID
oznaka
stavbe
597

2

78,70

Lešje
Lešje

597
597

8
7

26,44
26,44

ID
oznaka
stavbe
597
597

ID oznaka dela Velikost poslovnega Predviden najemnik
stavbe
prostora v m2

3. etaža:
k.o.
Lešje
Lešje

10
11

Društvo
invalidov
Majšperk
Politične stranke
Rdeči križ Majšperk

30,92
9,20

Upravna enota Ptuj
Policijska
postaja
Majšperk
Lešje
597
12
49,00
KUD
Majšperk
–
tamburaši,
Šola
umetnosti
Lešje
597
13
39,67
Društvo žena Majšperk,
Društvo vinogradnikov in
sadjarjev Majšperk,
Čebelarsko
društvo
Majšperk
Pogoji in obveznosti bodo določeni z medsebojno najemno pogodbo med lastnikom
poslovnega prostora in najemnikom.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad9) Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2012
Ga. županja je povedala, da je predlog posredovala komisija za priznanja in odlikovanja.
G. Marjan Novak: »Komisija za priznanja in odlikovanja je objavila javni razpis, na katerega
je prispelo šest vlog. Komisija je en predlog zavrnila iz razloga, ker iz predloga ni bilo
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razvidno, za kaj je oseba predlagana. Po razpravi je komisija sprejela sklep in predlaga
občinskemu svetu, da plaketo Občine Majšperk prejme Anton Vuk za zasluge na področju
razvoja gospodarstva v občini Majšperk. Za priznanja se predlagajo Cirila Purg za
humanitarno delo v društvih, Srečko Taciga za dosežke na področju razvoja lokalne skupnosti
in društvenih dejavnosti in Stanko Hernja za dosežke pri razvoju gospodarstva in lokalne
skupnosti.«
Razprave ni bilo.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk podeli plaketo Občine Majšperk za leto 2012:
- Antonu Vuku, za zasluge na področju razvoja gospodarstva v Občini Majšperk.
Občinski svet Občine Majšperk podeli tri priznanja Občine Majšperk za leto 2012:
- Cirili Purg za humanitarno delo v društvih;
- Srečku Tacigi za dosežke na področju razvoja lokalne skupnosti in društvenih
dejavnosti;
- Stanku Hernji za dosežke pri razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
G. Adolf Kopše je predlagal, da se v najkrajšem času uskladi poslovnik o delu komisije z
veljavnim poslovnikom.
Ad10) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo polletje leta 2012
Ga. županja je člane občinskega sveta seznanila s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo
polletje leta 2012. »V sedmem mesecu (juliju) ste prejeli poročilo, danes je realizacije že več
kot 50 %. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom na njega odgovorila. Na naslednji seji pa bo na
dnevnem redu rebalans in v kolikor ima kdo manjše zadeve, naj se povedo sedaj, da se bodo
lahko vključile v gradivo.«
G. Dragomir Murko: »V letošnjem letu naj se predvidijo sredstva za operativne gasilce za
zdravniške preglede.«
Ad11) Pobude in vprašanja
G. Zlatko Žnidar:
»Likovna sekcija predlaga, da bi imeli v spodnji avli KPC stalno razstavo, saj bi bila
frekvenca ljudi tu večja.«
Odgovor ge. županje:
»Društva imajo na Bregu dve galeriji, ki delujejo že dalj časa. Sedaj želijo imeti prostor v
KPC-ju, kjer je potrebno urediti prostor za galerijo.«
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G. Dragomir Murko:
»- Moje mnenje je, da je prostor v galeriji podjetja Albin promotion bolj primeren.
- V stavbi na Bregu imamo naseljeno socialno družino, ki okolici povzroča veliko težav, ker
imajo veliko kokoši in puranov. Predlagam, da se tej družini najde drugo stanovanje.«
Ga. županja je odgovorila, da je ta družina res velik problem in da se že iščejo ustrezne
rešitve. »Vemo pa, da so težave osebne narave in da imajo pravico bivati v tej stavbi.«

G. Edi Leskovar:
»V vseh ostalih občinah že potekajo sestanki glede letošnje suše, zanima me, kaj se dogaja v
naši občini?«
Odgovor g. Dragomirja Murka: »Govorim kot tajnik regijske komisije za ocenjevanje
škode. Do 5.9.2012 se ocenjuje škoda preko pospeševalcev. Do tega dne se bo videlo, ali je
suša bila ali ne. Če bo ugotovljeno, da je suša povzročila škodo, se bo izdal sklep o popisu in
to na določenem mestu in samo na določenih kulturah. Država ima namreč določene odstotke,
kdaj je opredeljena suša. Vso ocenjevanje bo potekalo preko programa Ajda.«

G. Janez Vedlin:
»Opozoril bi, da so se v zadnjem času na območju Stoperc zapirala zajetja. Naj poskuša
Občina zajetja urediti tako, da bodo ti viri aktivni.«
Ga. županja je pojasnila, da so se zajetja morala zapreti zato, ker krajani na tem območju ne bi
smeli več kmetovati. »Zaradi tega je bilo potrebno v ta naselja pripeljati vodo s komunalnega
podjetja. V letošnjem letu pa je usahnilo še veliko vodnih virov in krajani se želijo priključiti
na komunalno vodo. Kjer te možnosti še ni, vodo dovažajo gasilci. Uradno te vode ne
moremo tržiti.«
Ga. Anica Rejec:
»Povedala bi, da smo srečni, da imamo to vodo, saj bi bili v tem času brez nje. Vemo pa, da
so na našem območju še objekti, ki niso priključeni in to bi morala biti prioritetna naloga
Občine najkasneje do leta 2014.«
G. Adolf Kopše:
»Dobro bi bilo, da bi se ti objekti vzdrževali v takšni kondiciji, da bi bila voda primerna vsaj
za kmetijstvo. Če se ne bodo vzdrževali, bodo propadli.«
G. Branko Karneža:
»- Dajem pobudo, da se začnemo pogajati za odkup zemljišča pri krožišču na Ptujski Gori. Ta
sredstva naj bi se predvidela v proračunu. Če je lastnik težki pogajalec, je treba vztrajati dalj
časa.
- Del naselja na Kupčinjem Vrhu še zmeraj ni priključen na vodovodno omrežje. Zato dajem
pobudo, da poglobimo razmišljanja o razvoju, strategiji naše občine.
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- Kakšna je finančna vrednost KPC Majšperk? Čestitke županji in vsem skupaj, da je projekt
zaključen. Pred začetkom gradnje je bilo govora o 5,8 milijonih evrov. Nekje pa je pisalo, da
je projekt bil vreden 4,3 milijone evrov.«
Odgovoril ga. županja:
- Odkup zemljišča na Ptujski Gori je res zanimiv, vendar ni predviden za naslednje leto.
Najprej moramo urediti širitev vrtca in vodovod. Na tem območju naj bi se gradil
večnamenski objekt, ki ga vsekakor ne bo gradila Občina. Pred nakupom zemljišča moramo
imeti znanega investitorja, ki bo to zgradil.
- Glede strategije smo že ob sprejemu govorili, da je to živa stvar, ki jo je potrebno neprestano
dopolnjevati z novimi idejami.
- Končne situacije za izgradnjo KPC Majšperk še nimamo, dobimo jo jutri. Vemo pa, da bo
končna vrednost približno 4,2 milijone evrov. Objekt je zaključen z gradnjo, saj imamo
uporabno dovoljenje že pridobljeno. Zaradi velikosti objekta in stečaja podjetja smo zapadli
pod posebne evropske kontrole. Dobili smo odgovor, da smo vse dobro speljali. Edini
problem, ki ga imamo, je, da smo podizvajalcem podjetja Konstruktorj po pogodbi zadržali 10
% vrednosti. Ker je sedaj zadeva zaključena, bi radi ta dolg poravnali, vendar nam nihče ne
zna povedati, kako naj to formalno speljemo.«
G. Adolf Kopše:
»Vemo, da gasilci PGD Majšperk vozijo vodo v Stoperce. Predlagam, da bi v Stopercah
odprli hidrant, ga opremili z uro in bi si občani sami črpali vodo. S tem bi pocenili prevoz.«
Ga. županja je pojasnila, da se bodo sredstva za pokrivanje stroškov prevoza vode črpala iz
rezerve.
G. Marjan Novak:
»V poletnih mesecih je bil razgrnjen OPN, podane so bile pritožbe, ali se že kaj dogaja?«
Ga. županja je pojasnila, da se zadeve še zmeraj pripravljajo. Predlog OPN pa še ni bil
posredovan na ministrstvo. Težave imajo tudi na ministrstvu, saj so se preselili in še nimajo
usposobljene tehnike.
G. Dragomir Murko:
»Pitno vodo v Stoperce vozimo gasilci iz Majšperka. Člani so dali pobudo, da bi se jim
omogočilo črpanje vode iz bližjega hidranta v Preši, saj mora biti vsak prevoz dovoljen s
strani Komunalnega podjetja Ptuj. »
G. Janez Vedlin:
»Kdaj se bo začela gradnja pločnika v Lešju in ali je predvidena po načrtih izgradnja
infrastrukture v zemljo?«
Ga. županja je pojasnila, da je izvajalec izbran, z občinske strani so sredstva zagotovljena.
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Ga. Ida Lorber:
»Predlagam, da se za naslednje leto predvidi izgradnja kanalizacije v Majšperku.«
Ga. županja je pojasnila, da se za izgradnjo kanalizacije čaka ustrezen razpis.
G. Dragomir Murko:
»Razstava ob letošnjem občinskem prazniku bo potekala v sejni sobi gasilskega doma.
Razstava bo namenjena občanom, ki so dosegli določene uspehe na katerem koli področju.«
G. Marjan Novak:
»Zanima me, kdaj bo projekt Pločnik Medvedce v programu?«
Ga. županja je pojasnila, da se čaka na ustrezen razpis.

Ad12) Razno
Ga. županja je pojasnila, da so na Odboru za gospodarstvo potekali pogovori glede oddaje v
najem dvorane v KPC. Na osnovi tega se je v občinski upravi pripravil predlog sklepa, ki je
začasne narave do sprejema pravilnika.
V razpravo so se vključili g. Marjan Novak, g. Zlatko Žnidar, g. Branko Karneža, ga. Anica
Rejec, ga. Ida Lorber, g. Edi Leskovar in ga. županja.
Razprava je tekla o tem, da v sklepu manjka komercialni najem dvorane, da bi bilo potrebno
cenik narediti po urah, da bosta dve osebi vseskozi upravljali z dvorano, da bi drugi
uporabniki plačali dvorano pred uporabo.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep.
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk s tem sklepom sprejme, da se dvorana oddaja v najem
po naslednjih cenah:
– neprofitne organizacije s sedežem v občini Majšperk v višini 50,00 EUR na
prireditev,
– neprofitne organizacije izven občine Majšperk v višini 300,00 EUR na prireditev in
– komercialni najem v višini 400,00 EUR na prireditev.
Na podlagi podane vloge za najem dvorane se za plačilo najemnine izda pogodba in
račun, ki ga je domači uporabnik dolžan plačati v roku 30 dni od prejema. Za tuje
uporabnike velja, da morajo račun plačati pred uporabo dvorane.
Cena najema dvorane zajema najem dvorane s pripadajočimi prostori, stroške elektrike
in ogrevanja, čiščenje dvorane po prireditvi, prisotnost delavca za pripravo osvetlitve in
ozvočenja.
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Sklep velja s sprejemom na seji občinskega sveta in velja do sprejema Pravilnika o
uporabi kulturne dvorane v KPC Majšperk.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ga. županja je vse povabila na prireditve, ki se odvijajo ob praznovanju občinskega praznika,
predvsem pa na svečano sejo občinskega sveta in zaključno prireditev.
Seja je bila zaključena ob 20.00.

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