OBČINSKI SVET
Številka: 032-25/2012-11
Datum: 17. 10. 2012
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 11. oktobra 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. Dejan Vuk, g. Zlatko Žnidar
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Milan Klajnšek
Večer, g. Uroš Gramc
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Ga. županja, predsedujoča 18. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 13 svetnikov. Seji občinskega sveta se bo kasneje pridružil
podžupan g. Cvetko Pepelnik.
Nato je predlagala dopolnitev dnevnega reda, ki je bil posredovan skupaj z vabilom, in sicer,
da se doda nova 7. točka:
»Potrditev investicijskega dokumenta:
- LC Poluce – Kosovo sedlo in JP Sitež – Jelovice
- Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice«.
Razprave o predlaganem dnevnem redu ni bilo.
Nato se je glasovalo o predlaganem dnevnem redu.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 17. redne in 7. korespondenčne seje občinskega sveta.
2. Odlok o občinskih cestah – 1. obravnava.
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Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012.
Izvolitev elektorja Občine Majšperk za volitve v Državni svet RS.
Sklep o neplačevanju najemnine za stanovanje.
Sklep o preimenovanju odbora in komisije.
Potrditev investicijskega dokumenta:
- LC Poluce – Kosovo sedlo in JP Sitež – Jelovice.
- Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice.
8. Pobude in vprašanja.
9. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
3.
4.
5.
6.
7.

Ad1) Potrditev zapisnika 17. redne in 7. korespondenčne seje občinskega sveta

- 17. redna seja
G. Zlatko Žnidar: »Na strani 6 pri moji razpravi naj se na koncu doda, da se bodo izvajali novi
vodi v Gaju pri Pragerskem.«
G. Branko Karneža: »Sklep v zapisniku na strani 11 ni zapisan tako, kot je bil izglasovan. Pod
prvo alinejo smo glasovali tudi, da se vključijo med društva politične stranke.
Ga. županja je pojasnila, da je bil na redni seji sprejet sklep, ki je pravilno zapisan v
zapisniku. »Nato pa smo na predlog društev sklep spreminjali preko korespondenčne seje.
Vključitev za politične stranke je bila izglasovana na korespondenčni seji.«
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 17. redne seje s predlagano
spremembo na 6. strani zapisnika.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
-

7. korespondenčna seja

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 7. korespondenčne seje v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad2) Odlok o občinskih cestah – 1. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da je predlagani odlok o občinskih cestah obravnaval že odbor za
gospodarsko infrastrukturo. Na posamezne člene je imel določene pripombe in zadolžil
občinsko upravo, da pripravi obrazložitve.
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi odlok in se
načeloma strinjal z vsebino. Občinsko upravo je zadolžil, da do seje občinskega sveta pripravi
obrazložitve za 12., 26., 31/4., 31/6. in 33/1. člen.
Ga. županja in g. direktor sta podala ustno obrazložitev za zahtevane člene predloženega
odloka.
V razpravo so se vključili g. Zlatko Žnidar, g. Vekoslav Širec, g. Marjan Novak, ga. Ida
Lorber, g. Branko Karneža, g. Janez Vedlin, g. Adolf Kopše, g. direktor in ga. županja.
Razprava je tekla o tem:
- ali se sredstva za financiranje cest zagotavlja samo iz občinskega proračuna,
- da je potrebno v odlok vključiti tudi avtobusna postajališča,
- da mora občina za odvzeto zemljišče dati odškodnino,
- kako širok je lahko varovalni pas,
- da so kazni previsoke.
Seji občinskega sveta se je pridružil g. Cvetko Pepelnik ob 18.25.
Na podlagi razprave je občinski svet sprejel naslednje sklepe.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe v 4. odstavku 31. člena. Vsebina
novega odstavka glasi:
»Postavljanje elektronskih prikazovalnikov in svetlobnih vitrin ob občinskih cestah je
možno samo ob soglasju Občine.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe v 6. odstavku 31. člena. Vsebina
novega odstavka glasi:
»Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih
prikazovalnikov in svetlobnih vitrin, ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo le-te
odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka, v primeru, da nimajo
soglasja Občine.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe v 8. odstavku 31. člena, in sicer
kazen v višini 2000,00 EUR se spremeni v 1000,00 EUR.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe, da se 4. in 5. odstavek združita.
Vsi ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednje spremembe:
- da se v 6. odstavku 33. člena globa iz 500,00 EUR spremeni v 300,00 EUR,
- da se v 7. odstavku 33. člena globa iz 1000,00 EUR spremeni v 400,00 EUR in
- da se v 8. odstavku 33. člena globa iz 4000,00 EUR spremeni v 1000,00 EUR.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Na osnovi ponovne razprave o višini globe v 6. odstavku 33. člena je občinski svet sprejel
naslednji sklep.

9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednjo spremembo:
- da se v 6. odstavku 33. člena globa iz 300,00 EUR spremeni v 400,00 EUR.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0
G. Zlatko Žnidar je pripomnil, da je potrebno uskladiti še vsebino 21. člena.
Ga. županja je pojasnila, da se bo zadeva preverila, ker sedaj nimamo ustreznega odgovora. V
kolikor bo potrebno spremeniti vsebino člena, se bo pripravil ustrezen amandma.
Po razpravi so glasovali o celotnem predloženem odloku v 1. obravnavi.

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Majšperk v
1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad3) Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
Ga. županja je obrazložila spremembe v proračunu. Skupaj prihodki znašajo 4.991.410 EUR
in odhodki 6.628.531 EUR. Priprava sprememb proračuna je bila potrebna predvsem zaradi
uskladitve investicijskih odhodkov. Spremenijo se postavke: nakupa čistilne naprave
Stoperce, oskrba z vodo, pločnik Lešje, ureditev centra Stoperc, razširitev vrtca, obnova
sanitarijev v OŠ Ptujska Gora. Predvideva se tudi prodaja dvosobnega stanovanja in
zaposlitev čistilke za 4 ure. Pripravljene so tudi spremembe zaradi obresti pri kreditu za KPC.
Zagotoviti je potrebno dodatnih 5000,00 EUR za odplačilo obresti. Nato je podala odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 v razpravo.
Predloženi rebalans so obravnavali tudi vsi odbori.
G. Branko Karneža: »Ustno bi podal predlog, da se v spremembah proračuna za leto 2012
zagotovijo sredstva za ureditev škarpe pri stanovanjski hiši Ptujska Gora 20a, katere lastnik je
Sašo Mohorko. Teren ob stanovanjski hiši je zelo plazovit, škarpa dotrajana in je potrebna
nujne sanacije. Plaz se ni umiril. Potrebuje se približno 3500,00 EUR za ureditev škarpe.
Poskušajmo najti ta denar in urediti škarpo pred zimo.«
Ga. županja je pojasnila, da pozna primer in da škarpa stoji na zasebnem zemljišču. Vse, kar
se bo uredilo na občinskem zemljišču, se bo porabilo iz vzdrževanja tako da nova postavka ni
potrebna.
G. Dragomir Murko: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predložene spremembe
proračuna Občine Majšperk za leto 2012 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi obliki.«
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo predlaga občinskemu svetu, da
sprejme spremembe proračuna Občine Majšperk za leto 2012 v predlagani obliki.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu, da odlok
o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 sprejme v predlagani obliki.«
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu sprejem
sprememb proračuna Občine Majšperk za leto 2012 v predlagani obliki.«
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se postavka 34.6 – obresti KPC - zviša za
znesek 5000,00 EUR, za isti znesek se zniža postavka 04.4 – domovi starejših - ter da se
s to pripombo sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2012.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad4) Izvolitev elektorja Občine Majšperk za volitve v Državni svet RS
Ga. županja je pojasnila, da je bil posredovan poziv za posredovanje predlogov za imenovanje
elektorja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odprla predloge in
pripravila imenski seznam. Predlagana sta bila dva kandidata, in sicer g. Karneža in g.
Pepelnik. Za izvedbo volitev je potrebno imenovati tričlansko volilno komisijo, ki bo speljala
tajne volitve.
Predlagani so bili naslednji člani: ga. Ida Lorber, g. Adolf Kopše in g. Dejan Vuk.

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v volilno komisijo za izvedbo volitev
elektorja imenujejo ga. Ida Lorber, g. Adolf Kopše in g. Dejan Vuk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ga. Ida Lorber se je zahvalila za zaupano nalogo.
Oba kandidata za elektorja g. Branko Karneža in g. Cvetko Pepelnik sta pojasnila, za koga
bosta glasovala, v kolikor bosta izvoljena za elektorja.
Volilna komisija je podala poročilo, da je bil na tajnem glasovanju za elektorja izvoljen g.
Cvetko Pepelnik.
G. Cvetko Pepelnik se je zahvalil za izvolitev.
Tajno glasovanje za izvolitev elektorja je trajalo od 18.50 do 19.10 ure.
Ad5) Sklep o neplačevanju najemnine za stanovanje
Ga. županja je pojasnila, da smo skupaj s starotrško hišo na Ptujski Gori dobili tudi obvezo,
da zagotovimo pogoje bivanja za gospoda Brgleza. Ker se je v hiši uredil muzej, je bilo
potrebno urediti nadomestno stanovanje. Stanovanje se je uredilo v stavbi Majšperk 30.
Gospod je imel v stavbi pravico brezplačnega bivanja, zato se mu najemnina ne more
zaračunavati niti v novem stanovanju. Na osnovi tega se predlaga sprejem sklepa, kot je
priložen v gradivu.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
Razprave ni bilo.
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13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da je gospod Alojz Brglez, stanujoč Majšperk
30, 2322 Majšperk, oproščen plačila najemnine za najeto stanovanje v velikosti 55,34 m2.
Sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Majšperk, uporablja pa se
od dneva vselitve, to je od 3. 7. 2012 naprej.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad6) Sklep o preimenovanju odbora in komisije
Ga. županja je pojasnila, da je potrebno v skladu z novim statutom urediti imena odborov in
na novo imenovati komisijo za kmetijstvo. »Vsi ste bili pozvani za posredovanje predlogov.«
G. Zlatko Žnidar: »Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja v skladu s statutom
predlaga spremembo imena odbora in komisije, in sicer:
- »odbor za gospodarstvo« se preimenuje v »odbor za gospodarstvo in kmetijstvo«, člani
ostanejo nespremenjeni in
- »komisija za pripravo statuta in poslovnika« pa v »statutarno pravno komisijo«, člani
ostanejo nespremenjeni.
Komisija je na podlagi vloženih predlogov pripravila predlog imenovanja komisije za
kmetijstvo, in sicer:
- predsednik Leskovar Edi, Skrblje 3, Majšperk;
- podpredsednik Kolarič Jože, Dol pri Stopercah 2, Stoperce;
- član Širec Vekoslav, Slape 14, Ptujska Gora;
- član Tacinger Milan, Lešje 30, Majšperk;
- član Žnidarko Aleš, Stoperce 32, Stoperce;
- član Godec Bezjak Brigita, Preša 8e, Majšperk.
G. Janez Vedlin: «Naš predlog s strani Nove Slovenije je bil posredovan skupaj s soglasjem
kandidata.«
G. Branko Karneža je povedal, da se s sestavo komisije ne strinja. Predlaga, da je v komisijo
imenovan g. Roman Ferlež, ki je strokovnjak na področju kmetijstva. »Odrečemo pa se
enemu mestu med svetniki g. Širecu, namesto njega se naj imenuje g. Vedlin Janez.«
Ga. županja je pojasnila, v kolikor se predlagajo spremembe, jih je potrebno predlagati v
celoti. Nekdo mora biti torej menjam izmed zunanjih članov.
G. Branko Karneža je predlagal, da se izključi go. Godec Bezjak.
S tem predlogom se ni strinjal g. Ludvik Lampret.
V nadaljnjo razpravo so se vključili še g. Vekoslav Širec, g. Zlatko Žnidar, g. Adolf Koše, ga.
Anica Rejec, g. Cvetko Pepelnik, g. Branko Karneža in ga. županja.
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Po razpravi je ga. županja podala na glasovanje najprej predlog komisije, ki je bil izglasovan.
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje komisijo za kmetijstvo v sestavi:
- predsednik Leskovar Edi, Skrblje 3, Majšperk
- podpredsednik Kolarič Jože, Dol pri Stopercah 2, Stoperce
- član Širec Vekoslav, Slape 14, Ptujska Gora
- član Tacinger Milan, Lešje 30, Majšperk
- član Žnidarko Aleš, Stoperce 32, Stoperce
- član Godec Bezjak Brigita, Preša 8e, Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 9, PROTI: 3
15. SKLEP:
1. Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v sklepu št. 032-2/2010-6 z dne 18. 11.
2010 spremeni ime »odbor za gospodarstvo« v ime »odbor za gospodarstvo in
kmetijstvo«. Odbor ostane v nespremenjeni sestavi.
2. Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v sklepu št. 032-2/2010-10 z dne 18.
11. 2010 spremeni ime »komisija za pripravo statuta in poslovnika« v ime
»statutarno pravna komisija«. Komisija ostane v nespremenjeni sestavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
G. Edi Leskovar se je zahvalil za zaupano nalogo.

Ad7) Potrditev investicijskega dokumenta:
- LC Poluce – Kosovo sedlo in JP Sitež – Jelovice
- Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice
Ga. županja je pojasnila, da je potrebno sprejeti novelirana dokumenta za investiciji LC
Poluce – Kosovo sedlo in JP Sitež – Jelovice ter vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice. Navedena
dokumenta sta pregledala Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo ter Odbor za gospodarsko
infrastrukturo.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predložena dokumenta
in predlaga občinskemu svetu, da ju v predlagani obliki potrdi.«
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal dokumenta in tudi
predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme v predlagani obliki.«

Razprave ni bilo.
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16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme investicijski program – novelacija za projekt
»LC Poluce – Kosovo sedlo in JP Sitež – Jelovice» v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme investicijski program – novelacija za projekt
»Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice » v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad8) Pobude in vprašanja
G. Adolf Kopše:
»- Določiti je potrebno, kateri del zemljišča spada k šoli in kateri k Občini, da bodo razmerja
jasna. Meje niso natančno določene med šolskim igriščem in zasebnimi zemljišči.
- Urediti je potrebno zemljišče na območju, kjer sta bili stavbi porušeni in kasneje pri šoli, v
centru Stoperc.
- V proračunu 2013 je potrebno predvideti sredstva za ureditev fasade na OŠ Stoperce.«
Odgovor ge. županje:
»Vse, kar je okrog šole v Stopercah, mora urejati šolski hišnik. Glede ureditve zemljišča pri
porušenih stavbah in doma bomo opozorili naše delavce. Za ureditev fasade na šoli Stoperce
bomo kandidirali na razpis in v kolikor bomo uspešni, se bo zadeva uredila.«
G. Zlatko Žnidar:
»- Vsako leto posebej se z g. Rejcem ukvarjava glede košnje jarka med Sestržami vse do
Pragerska, na levi strani ceste. Spet se bliža konec leta in jarek ni očiščen.
- V kolikor bi bilo možno, bi na razpis za energetsko obnovo stavb prijavili tudi dom v
Sestržah.«
Ga. županja je odgovorila, da bo preverila glede jarka, obnove doma Sestrže pa ni mogoče
prijaviti na ta razpis, ker ni v lasti Občine.«

Ga. Ida Lorber:
»- Po večkratnem urgiranju pri nas še zmeraj ne gorijo luči javne razsvetljave.
- Sprejeli smo statuta in poslovnik v novem besedilu in bilo bi prav, da ga damo natisnit v
brošuro.«
Ga. županja je pojasnila, da je za luči urgirala tudi sama in bo ponovno. Za tiskanje statuta se
zbirajo ponudbe in bo natisnjen.
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G. Jože Kolarič:
»- Zahvala za ureditev ceste proti Kupčinjemu Vrhu. Urediti bi bilo potrebno še odbojne
ograje.
- S strani Siteža proti Majšperku je ob glavni cesti na levi strani postavljena odbojna ograja,
ki je v travi in zato ni vidna.
- Na cesti v Savinjskem pred odcepom za Medvedce je udarna jama, ki jo je potrebno
sanirati.«
G. direktor: »Kvalitetni pregled je bil opravljen in določeno je, da se postavi odbojna ograja.
V popisu pa je ni bilo, zato ni bila narejena.«

G. Edi Leskovar:
»Nikjer na objektu ni zapisano Občina Majšperk, povsod je napisano samo KPC Majšperk.«
Ga. županja je odgovorila, da se je tako imenovala investicija, a se bo o predlogu razmislilo.

G. Lampret Ludvik:
»Glede smetišča na Bregu: kako se praznijo ekološki otoki?«
Ga. županja je odgovorila, da je bil že lani sprejet sklep, da se odvoz smeti izvaja drugače.
Skupna občinska uprava je takrat rekla, da bo takoj razpisala koncesijo. »Danes smo imeli
sestanek z direktorjem Čistega mesta in zadeva pobiranja smeti od vrat do vrat naj bi se
uredila do konca leta. S tem bi se ukinili ekološki otoki.«
G. Vekoslav Širec:
»Posnetki sej so objavljeni na spletu. Zvok je zelo nekvaliteten. Sama kamera bi se morala
priklopiti na mikrofone, da se ne bi slišali vsi dodatni zvoki v prostoru. Dobro je, da so seje na
spletni strani. Dajem tudi pobudo, ostale občine imajo objavljene utripe iz Občine, da so
občani seznanjeni z dogajanjem. Ali Občina razmišlja kaj v tej smeri, da bi bili občani bolj
seznanjeni z dogajanjem?«
G. direktor je pojasnil, da bo na naslednji seji stekla povezava in bo zvok vsekakor boljši.
Glede posnetkov sej pa so bile nekatere Občine že obveščene s strani informacijske
pooblaščenke, da so lahko posnetki sej objavljeni na spletu do potrditve zapisnika. Potem se
morajo posnetki umakniti.
Ga. županja je tudi pojasnila, da smo bili povabljeni k sodelovanju snemanja utripa v občini,
je pa potrebna odločitev, saj ta informiranost stane od 30 do 40.000 EUR.
G. Janez Vedlin:
»- Kako daleč je s podelitvijo koncesije za vzdrževanje občinskih cest?
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KUD Majšperk prireja zanimivo predstavo v petek v novi dvorani in vsi vljudno
vabljeni.«

Ga. županja je pojasnila, da smo v postopku podelitve in se v tej fazi ne smejo dajati
informacije.
G. Marjan Novak:
»-G. Žnidar je na eni prejšnji seji omenjal folijo od bal, da bi se lahko odvažale v Pragersko?
- Bankine so v zelo slabem stanju.«
Ga. županja je pojasnila, da je ureditev bankin naročena in bodo urejene. Folija od bal pa se
lahko vozi v Pragersko, vendar je odvoz plačljiv.
G. Dragomir Murko:
»Zelo veliko se dogaja v KPC Majšperk, vendar pogrešamo oglaševanje. Predlagam, da bi se
pri fontani postavila oglasna tabla, ki bi oglaševala dogajanja v dvorani. Objavil naj bi se
tedenski napovednik.»
Ga. županja je pojasnila, da je imenovan ožji odbor za prireditve, ki organizira dogajanje v
dvorani. »Obveščenost trenutno zagotavljamo preko interneta. Glede oglasne table pa se
bomo dogovorili.«

G. Ludvik Lampret:
Podal je poročilo s seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
G. Branko Karneža:
»V določenih občinah izvajajo brezplačno pravno pomoč za občane. Pravnik bi enkrat na
teden prišel in pomagal občanom. Občina bi naj brezplačno zagotovila prostor. Zanima me,
ali je Občina pripravljena zagotoviti brezplačen prostor za pravnika?«
Ga. županja je povedala, da je Občina vsekakor pripravljena zagotoviti brezplačen prostor.
G. Branko Karneža:
»Na pločniku, ki je bil zgrajen, raste trava med robnikom in asfaltom. To bi bilo potrebno
redno čistiti.«

Ad9) Razno
Ga. županja je pojasnila, da bi pod točko razno obravnavali sklep o določitvi statusa javnega
dobra. »Gre za zemljišče, po kateri poteka javna pot do Zolarja v Stogovcih. Podjetnik ne
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dobi gradbenega dovoljenja, ker ta parcela ni javno dobro. Prosim, da bi ta sklep sprejeli, da
se lahko uredi gradbeno dovoljenje.«
Razprave ni bilo.
18. SKLEP:
S tem sklepom se določi status javnega dobra v lasti Občine Majšperk za parcelno št.
46/149 k.o. 441 – Stogovci.
Na nepremičnini, ki je navedena v 1. členu tega sklepa, se vknjiži lastninska
pravica na ime pravne osebe:
Občina Majšperk, Majšperk 39, 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 glasilu slovenskih občin.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ga. županja je podala še nekaj informacij:
- prireditev KUD Majšperk jutri ob 19. uri v dvorani,
- v nedeljo ob 16. uri UD Ustvarjalec gosti goste iz Ribnice in g. Partljiča, prireditev bo
prav tako v dvorani,
- v nedeljo ob 10. uri blagoslov ureditve cerkve v Stopercah in parkirnega prostora,
- g. Samastur bo za mrliško vežico na Ptujski Gori brezplačno naredil poseben križ,
- kar smo se zavezali v rebalansu, bomo poskušali realizirati do konca leta,
- dela trenutno potekajo še na rekreacijskem centru.
Seja je bila zaključena ob 20.10.

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