OBČINSKI SVET
Številka: 032-26/2012-2
Datum: 16. 11. 2012
ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 15. novembra
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
Članica nadzornega odbora ga. Slavica Vuk
Finančnica ga. Marjeta Bombek
Radio Tednik Ptuj g. Martin Ozmec
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Ga. županja, predsedujoča 19. 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 pri prvi točki doda potrditev zapisnika 8. dopisne seje
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 18. redne in 8. dopisne seje občinskega sveta
2. Odlok o občinskih cestah – 2. obravnava
3. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2013 – 1. obravnava
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4. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2014 – 1. obravnava
5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
6. Obravnava vloge UKC Maribor za nakup vozila za odvzem krvi
7. Pobude in vprašanja.
8. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Seji Občinskega sveta občine Majšperk se je ob 18.10 pridružil g. Cvetko Pepelnik.
Ad1) Potrditev zapisnika 18. redne in 8. dopisne seje občinskega sveta

- 18. redna seja
G. Adolf Kopše: »Na 9. strani zapisnika pri moji razpravi naj se dopiše, da meje niso
natančno določene. V mislih sem imel mejo med šolskim igriščem in zasebnimi zemljišči.«
G. Zlatko Žnidar: »Na strani 9 pri moji razpravi naj se v stavku dopiše, da v kolikor bi bilo
možno, bi na razpis za energetsko obnovo stavb prijavili tudi dom v Sestržah.«

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 18. redne seje s predlaganima
sprememba na 9. strani zapisnika.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
-

8. dopisna seja

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 8. dopisne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Odlok o občinskih cestah – 2. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da je kot predlagateljica vložila amandma na 21. člen odloka. Z
vsebino amandmaja se doda besedilo, da se sredstva za izgradnjo cest zagotovijo v proračunu
Občine in v skladu z Zakonom o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01).
Drugih amandmajev ni bilo vloženih.
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4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predlagani amandma za 21. člen Odloka o
občinskih cestah v Občini Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Majšperk v
2. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad3) Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2013 – 1. obravnava
Ga. županja je obrazložila sam postopek sprejema proračuna po novem Statutu Občine
Majšperk. »Na današnji seji se bo opravila predstavitev proračuna za leti 2013 in 2014. Po
predstavitvi proračuna bo občinski svet opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o
predlogu opravi javna razprava, ki traja 15 dni. Med tem časom bodo zasedali vsi sveti
krajevnih skupnosti in odbori. Nato se bo pripravil dopolnjen predlog proračuna, ki se bo
obravnaval na seji občinskega sveta, ki bo predvidoma 13. decembra.«
Nato je gospa županja predstavila Proračun Občine Majšperk za leto 2013. Skupaj znašajo
prihodki 4.686.241 EUR in odhodki 4.739.818 EUR. Razlika se bo pokrila iz ostanka leta
2012. Zadolžitev Občina Majšperk v letu 2013 ne predvideva. V letu 2013 je 148.000 EUR
manj prihodkov zaradi sprejetih interventnih ukrepov s strani države. Ga. županja je
predstavila proračun po postavkah v posebnem delu. Obrazložila je tudi vse ostale sestavne
dele proračuna, kot so načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem in kadrovski načrt.
Nato je občinski svet opravil splošno razpravo. V razpravo so se vključili g. Branko Karneža,
g. Zlatko Žnidar, g. Adolf Kopše, g. Edi Leskovar, g. Janez Vedlin, g. Marjan Novak, g.
Vekoslav Širec, ga. Ida Lorber, ga. Marjeta Bombek in ga. županja.
Razprava je tekla o vsebini naslednjih postavk:
- rušitev šole v Narapljah,
- nakup opreme gasilskih društev,
- dodatna sredstva za področje kmetijstva,
- znižanje stroškov na cestni razsvetljavi,
- ureditev kanalizacije proti gostilni Gajser,
- urediti prostora in klopi v mrliški vežici na Ptujski Gori ter njena zunanjost,
- dodatna sredstva za ureditev gasilskega doma na Medvedcah in na Bregu,
- ureditev kanalizacije za meteorne vode v Medvedcah,
- dokončanje kanalizacije na Bregu,
- ureditev ceste v Bolečki vasi,
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-

zakaj znižanje postavke »regres« za javne uslužbence,
da bi se pri starotrški hiši na Ptujski Gori del zemljišča namenil za ureditev avtobusnega
postajališča.

Po razpravi je Občinski svet Občine Majšperk sprejel naslednji sklep.

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk
za leto 2013.
Občinski svet Občine Majšperk daje predlog proračuna Občine Majšperk za leto 2013 v
15-dnevno javno razpravo, ki začne teče s 16. 11. 2012 in traja do vključno 30. 11. 2012.
Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi Občine Majšperk in na spletni strani
občine Majšperk: www.majsperk.si.
V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in
predlagatelju posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki
do navedenega roka.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad4) Proračun Občine Majšperk za leto 2014 – 1. obravnava
Ga. županja predstavila Proračun Občine Majšperk za leto 2014. Prihodki skupaj znašajo
4.906.226 EUR in odhodki 5.126.416 EUR. Razlika se bo pokrila iz ostanka leta 2013.
Dodatnih zadolžitev Občina Majšperk v letu 2014 ne predvideva. Obrazložila je tudi vse
ostale sestavne dele proračuna, kot so načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem in kadrovski načrt. Z rebalansi se bodo spreminjale
postavke v proračunu za leto 2014.
Nato je občinski svet opravil splošno razpravo. V razpravo so se vključili g. Adolf Kopše, g.
Branko Karneža, ga. Ida Lorber, g. Edi Leskovar, g. Zlatko Žnidar, g. Janez Vedlin in ga.
županja.
Razprava je tekla o vsebini naslednjih postavk:
- delitev sredstev za gasilska društva,
- ureditev Doma krajanov Stoperce, predvsem okna, streha in fasada ter pobuda občanov,
da bi se dvorana razširila,
- ureditev industrijske cone, kdaj bo zaključena,
- ureditev doma gasilcev na Ptujski Gori, saj praznujejo 80 let,
- izgradnja zbirnega centra,
- komisija za kmetijstvo potrebuje za delovanje finančna sredstva,
- več sredstev je potrebno nameniti za kmetijstvo in industrijo, uvesti lastno blagovno
znamko.
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Po razpravi je Občinski svet Občine Majšperk sprejel naslednji sklep.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Majšperk
za leto 2014.
Občinski svet Občine Majšperk daje predlog proračuna Občine Majšperk za leto 2014 v
15-dnevno javno razpravo, ki začne teče s 16. 11. 2012 in traja do vključno 30. 11. 2012.
Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi Občine Majšperk in na spletni strani
občine Majšperk: www.majsperk.si.
V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in
predlagatelju posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki
do navedenega roka.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0

Ad5) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Ga. županja je pojasnila, da je bila podana pobuda za odkup dela zemljišča. Obstoječo parcelo
je bilo potrebno odmeriti. Sedaj je odločba GU Ptuj pravnomočna in ker je zemljišče javno
dobro, se mora najprej izvzeti iz javnega dobra, da postane lastnik Občina Majšperk.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
zemljišča, ki se izvzamejo iz javnega dobra. Po njih je potekala javna pot, ki ne služi več
svojemu namenu. Med sejo odbora je prišlo do pobude za izvzem iz javnega dobra še za eno
parcelo, ki pa je že dodana v predlaganem sklepu. Zato odbor preda občinskemu svetu, da
sklep v predloženi obliki potrdi.«
Razprave ni bilo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk s tem sklepom sprejme, da se nepremičninam parc. št.
866/5, 866/6 in 866/7, vse k.o. 436 – Sestrže ukine status javnega dobra.
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa, preneha značaj javnega dobra
in postanejo last pravne osebe:
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
matična številka: 5883644,
do celote.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad6) Obravnava vloge UKC Maribor za nakup vozila za odvzem krvi

5

Ga. županja je pojasnila, da je v rebalansu za letošnje leto predvidenih 1000,00 EUR za nakup
avtobusa za odvzem krvi na terenu. Nekatere Občine se niso odločile za sofinanciranje.
Občina Majšperk pa bi s temi sredstvi pristopila k sofinanciranju nakupa avtobusa.
Ga. Ida Lorber je pojasnila, da podpira to sofinanciranje, ker je to humana dejavnost.
G. Vekoslav Širec je pojasnil, da je to namen pridobivanje krvodajalcev na terenu, kar je zelo
drag način. Zadeva bi se lahko uredila drugače.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep.
9. SKLEP:
Občina Majšperk sofinancira nakup avtobusa za odvzem krvi v višini 1000,00 EUR v
letu 2012.
Ta sklep začne veljati s sprejemom na seji Občinskega sveta Občine Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0
Ad7) Pobude in vprašanja
G. Zlatko Žnidar:
»Na občinskih cestah je ogromno škode po snegu. Kako se predvideva urejanje cest, saj
drugega snega drevesa več ne bodo zdržala? Ali se bodo obvestili lastniki gozdov ob cestah,
da drevesa odstranijo?«
Ga. županja je odgovorila, da so dopisi za lastnike gozdov pripravljeni. Občina v zasebno
lastnino ne sme posegati, nujne zadeve pa so se odstranile.
G. Edi Leskovar:
»-Gomilna grobišča na Podložah čisti Občina, v lasti jih ima Agrarna skupnost Lovrenc na
Dr. polju, nekdo pa neupravičeno koristi GERK-e. Zadeva se naj preveri.
- Nekje sem zasledil, da se na območju celotne države širi projekt Natura 2000. Temu bi
ostro nasprotoval. Kot Občina dajmo mnenje, da smo proti širitvi.
- Letošnje poplave nas niso tako prizadele. Prosim županjo in občinsko upravo, da bi se
aktivno priključili k občina, ki so bile ob Dravi poplavljene. Država bi morala zagotoviti
sredstva tudi za vzdrževanje. To ne more biti več vredno od življenja živali in ljudi.«
Ga. županja je pojasnila, da je naslednji teden sestanek s predstavniki ministrstva glede širitve
območja Nature 2000. Na našem območju bi se Natura 2000 širila na jezeru v Sestržah in
manjši deli na ostalem območju.
Komasacije ne moremo ustrezno izvesti brez agromelioracij. Agromelioracije pa ne moremo
izvesti zato, ker je območje v Naturi 2000.
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G. Dragomir Murko:
»Odprava težav po snegolomu in poplavah je težavna, vse institucije niso mogle odpraviti
vseh težav, ki jih je povzročila narava. Podjetja so delala cele dneve in upamo lahko samo, da
bo zadeva urejena do zime.«
G. Zlatko Žnidar je pojasnil, da je mislil ceste, s katerimi upravlja Občina in zasebni lastniki.
G. Adolf Kopše:
»V proračunih 2013/2014 nisem zasledil, da bi se na območju KS Stoperce adaptirala katera
koli cesta. Predlagam, da se popravi cesta pri novem vodovodnem zajetju v Kupčinjem Vrhu,
ki je v zelo slabem stanju.«
Ga. županja je odgovorila, da sta v proračunih dve cesti na območju KS Stoperce.

G. Janez Vedlin:
»V celoti podpiram g. Leskovarja, kar je povedal glede Nature 2000. Kolikor vem, naj bi se
pri jezeru uredila turistična točka. Kako bo to izvedljivo, če se v območju Nature ne sme nič
graditi?«
G. Jože Kolarič:
»Pri igrišču v Stopercah je elektro omarica polomljena. Pod nujno jo je potrebno popraviti, da
se ne bo zgodilo kaj hudega.«
G. Branko Karneža:
»- Kupiti je potrebno dodatne klopi v mrliški vežici na Ptujski Gori in urediti pročelje vežice.
- Urediti je potrebno postajališče pri starotrški hiši na Ptujski Gori.
- Na Ptujski Gori ni nobene živilske trgovine. V nobenem proračunu pa ni predvidenega
nakupa zemljišč za ureditev objekta.«
Ga. županja je pojasnila, da Občina Majšperk ne bo gradila trgovin, vsekakor pa bo pri tem
pomagala vsakemu investitorju.
G. Dragomir Murko:
»Članice PGD Majšperk imajo težave pri izvedbi rekreacije v telovadnici OŠ Majšperk. Na
razpolago nimajo nobenega termina zato, ker je telovadnica v soboto in nedeljo zaprta.«
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Ga. županja je pojasnila, da je ravnatelj OŠ Majšperk posredoval obrazložitev, da ne smejo
imeti sklenjenih nobenih podjemnih pogodb, zato lahko razpolagajo s telovadnico samo v
delovnem času, t.j. med tednom. Obljubila jim je pomoč.

Ad8) Razno
Ga. županja je pojasnila, da je bila v letošnjem letu suša in da so nekatera gospodinjstva ostala
brez vode. Občina se je zavezala, da bo pokrila strošek prevoza s strani gasilskih društev,
vodo si uporabniki plačajo sami.
Razprave ni bilo.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk je sprejel sklep, da so do subvencije prevoza pitne vode
upravičena gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Majšperk, ki nimajo
možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Voda se dostavlja na naslov stalnega
prebivališča gospodinjstev.
Občina Majšperk subvencionira upravičencem strošek dostave – prevoza pitne vode.
Subvencionirajo se stroški prevoza, ki jih opravljajo prostovoljna gasilska društva
Občine Majšperk.
Ta sklep začne veljati s sprejemom na seji Občinskega sveta Občine Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ga. županja je podala še nekaj informacij:
- 26. in 27. novembra bodo zasedali vsi sveti krajevnih skupnosti, 28. novembra pa vsi
odbori. Zaključna seja občinskega sveta naj bi bila predvidoma 13. decembra.
- Vabljeni vsi na premiero predstave UD Ustvarjalec, ki bo potekala ta vikend.
Seja je bila zaključena ob 20.10.

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

8

