OBČINSKI SVET
Številka: 032-7/2011Datum: 31.03.2011
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 31. marca 2011, 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
Računovodkinja, ga. Marjeta Bombek
Predsednik sveta KS Ptujska Gora, g. Milan Klajnšek
Nadzorni odbor, g. Slavica Vuk
Radio-Tednik Ptuj, g. Martin Ozmec
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Seja se je pričela ob 18.00.
Ga. županja, predsedujoča 6. redne seje, je po uvodnem pozdravu
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 14 svetnikov.

vseh prisotnih

Nato je predlagala dopolnitev 9. točke dnevnega reda s potrditvijo dokumenta identifikacije
investicijskega projekta za »Komasacijo kmetijskih zemljišč na območju Majšperka«.
Razprave o predlaganem dnevnem redu ni bilo, zato je predlagala njegov sprejem:

1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne in 1. korespondenčne seje občinskega sveta
2. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010
3. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj – 1. obravnava
4. Odlok o plakatiranju v Občini Majšperk – skrajšan postopek
5. Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk
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6. Letni program za kulturo
7. Letni program za šport
8. Soglasje k delovni uspešnosti:
- ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
- ravnatelja OŠ Majšperk
9. Potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta za:
- »Obnova OŠ Ptujska Gora – novelacija«
- »Obnova starotrške hiše na Ptujski Gori«
- »Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Občine Majšperk«
10. Seznanitev z letnimi poročili:
- Poročilo o delu za leto 2010, Knjižnice Ivana Potrča Ptuj
- Letno poročilo za leto 2010, Lekarne Ptuj
- Letni poročilo za leto 2010, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
- Letno poročilo za leto 2010, OŠ Majšperk
11. Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Majšperk za leto 2010
12. Sklep o modernizaciji lokalnih cest
13. Pobude in vprašanja
14. Razno
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 5. redne in 1. korespondenčne seje občinskega sveta
Razprave o predlaganih zapisnikih ni bilo, zato se je o njih glasovalo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 5. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 1. korespondenčne seje v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da so bili realizirani prihodki za leto 2011 v
višini 4.853.388 EUR, odhodki pa v višini 4.285.630 EUR. Ker je bil zaključni račun že
obravnavan na vseh odborih, so se člani občinskega sveta strinjali, da ni potrebne ponovne
obrazložitve zaključnega računa. Nato so predsedniki odborov podali stališče posameznih
odborov.
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G. Edi LESKOVAR: Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi zaključni
račun in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.
G. Dragomir MURKO: Odbor za zaščito in reševanje je pregledal svoje postavke in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.
G. Zlatko ŽNIDAR: Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi zaključni račun in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.
G. Branko KARNEŽA: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da
zaključni račun potrdi v predlagani obliki.
Razprave o predloženem zaključnem računu ni bilo, zato se je o njem glasovalo.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2010, v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad3) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj – 1. obravnava

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da je odlok pripravila Mestna občina Ptuj.
»Sprejeti ga moramo vse občine soustanoviteljice, v enakem besedilu. Iz obrazložitve pa se
vidi, da se navedene spremembe nanašajo samo na uskladitve z novo zakonodajo. Težava, ki
jo imamo s to šolo, je plačilo visoke najemnine za prostore.«
G. Branko KARNEŽA: Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi odlok in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.
Razprave o predlaganem odloku ni bilo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj v 1. obravnavi v
predloženi obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad4) Odlok o plakatiranju v Občini Majšperk – skrajšan postopek

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da so se spremembe odloka o plakatiranju
pripravile predvsem iz razloga, ker je v veljavnem odloku zapisano, da občinski svet sprejme
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pravila o plakatiranju v času referendumske kampanje. To pa je običajno pomenilo
sklicevanje korespondenčnih sej. V predlaganem odloku so tudi popravki SIT-ov v EUR-e,
glede kazni in višine plačila.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi odlok in predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
G. Cvetko PEPELNIK: »V 2. členu se naj črta besedna zveza »raztrgane in onesnažene«, saj
mora odstraniti vse plakate.«
Razprave ni bilo.
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da 2. člen sprememb odloka o plakatiranju v
Občini Majšperk glasi:
»Izvajalec mora v roku 5 dni po končani prireditvi odstraniti vse plakate s plakatnikov.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o
plakatiranju v Občini Majšperk v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o
plakatiranju v Občini Majšperk v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad5) Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da je bilo potrebno pripraviti nov pravilnik z
merili za sofinanciranje programov športa. Nov pravilnik je pripravljen na osnovi
Nacionalnega programa športa RS. Na temo pripravljenega pravilnika so se sestala tudi vsa
športna društva in konkretnih pripomb na pravilnik ni bilo. »Odločili smo se, da se v
letošnjem letu zadeve speljejo na osnovi pripravljenega pravilnika, naslednje leto pa se lahko
ta ustrezno popravi.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi pravilnik in
imel samo eno pripombo, in sicer v prvi alineji 14. člena naj se številka »dvanajst« spremeni v
številko »šest«. Odbor občinskemu svetu predlaga, da sprejme predloženi pravilnik s sprejeto
spremembo.«
Razprave o predlogu ni bilo.
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9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v prvi alineji 14. člena številka
»dvanajst« spremeni v številko »šest«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o izvajanju programa športa v
Občini Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad6) Letni program kulture

G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi letni program
kulture in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.«
Razprave ni bilo.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program kulture v Občini Majšperk za
leto 2011.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad7) Letni program športa

G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi letni program
športa in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.«
Razprave ni bilo.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program športa v Občini Majšperk za
leto 2011.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad8) Soglasje k delovni uspešnosti:
-

ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj

G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k delovni uspešnosti.«
Razprave ni bilo.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja Glasbene
šole Karol Pahor Ptuj v višini 52,0 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0

-

ravnatelja Osnovne šole Majšperk

G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k delovni uspešnosti.«
G. Edi Leskovar in g. Zlatko Žnidar sta izjavila, da se bosta vzdrževala glasovanja pri
navedeni točki dnevnega reda.
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne
šole Majšperk v višini 49,0 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost.
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 0

Ad9) Potrditev dokumentov identifikacije investicijskega projekta za:
-

»Obnova OŠ Ptujska Gora – novelacija«

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da se za obnovo OŠ Ptujske Gore pripravlja
razpis, na katerega bi lahko kandidirali. V osnovnem dokumentu ni bilo zajete obnove
vhodnega dela, zato je sedaj to dodano.
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G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal vse tri predložene dokumente
identifikacije ter predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme. Hkrati pa upa, da bi bili uspešni
na razpisih.«
15. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta za »Obnova OŠ Ptujska Gora – novelacija«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

»Obnova starotrške hiše na Ptujski Gori«

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da se za obnovo starotrške hiše na Ptujski Gori
pripravlja razpis, na katerega bi lahko kandidirali. Zato je dobro, da je dokument pripravljen.

16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta za »Obnova starotrške hiše na Ptujski Gori«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

-

»Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Občine Majšperk«

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da je za navedeni projekt že objavljen razpis in
naši dokumenti pripravljeni tako daleč, da bi se lahko naslednji teden prijavili na razpis.
Potrebno je potrditi samo še ta dokument.

17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta za »Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Občine Majšperk«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad10) Seznanitev z letnimi poročili:
-

Poročilo o delu za leto 2010, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Letno poročilo za leto 2010, Lekarne Ptuj
Letni poročilo za leto 2010, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
Letno poročilo za leto 2010, OŠ Majšperk

7

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da predloženih dokumentov ni mogoče
spreminjati, v kolikor pa se bo pojavilo kakšno vprašanje, ga bomo posredovali na ustrezno
ustanovo.
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal vse dokumente in ni imel
nobenih vprašanj. Zato predlaga občinskemu svetu, da jih potrdi.«

18. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z letnimi poročili o delu za leto 2010:
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Lekarn Ptuj, Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in OŠ
Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad11) Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Majšperk za leto 2010

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da pri trendih varnostnih pojavov na območju
občine Majšperk ne gre za velika odstopanja v primerjavi s preteklimi leti. V kolikor pa se bo
pojavila potreba, lahko na naslednjo sejo povabimo tudi predstavnike policije.
Člani občinskega sveta so se seznanili s trendi varnostnih pojavov na območju občine
Majšperk.

Ad12) Sklep o modernizaciji lokalnih cest
Ga. županja dr. Darinka FAKIN je pojasnila, da je za cesto proti Žetalam že podpisana
pogodba z izvajalcem, pripravlja pa se tudi razpis za asfaltiranje ostalih cest v občini.
»Veljaven pravilnik o modernizaciji cest določa drugačno sofinanciranje, ker pa je območje
redko poseljeno, smo predlagali v sprejem predloženi sklep.«

G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal sklep in predlaga
občinskemu svetu, da ga potrdi.«
V razpravo o predloženem sklepu so se vključili g. Dejan Vuk, g. Zlatko Žnidar, g Edi
Leskovar, g. Vekoslav Širec, g. Adolf Kopše, g. Janez Vedlin, g. Marjan Novak, g. Branko
Karneža in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o tem:
- da občani niso več pripravljeni sofinancirat preplastitev cest,
- da je potrebno začeti z obnovami že asfaltiranih cest,
- da je potrebno na novo urediti sofinanciranje ureditve cest v občini,
- da so nekatera območja v občini bolj urejena kot druga,
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-

da v kolikor bomo ukinili sofinanciranje, bo manj vlaganj v cestno infrastrukturo,
da je potrebno uvesti enake kriterije sofinanciranja za celotno občino glede urejanja cest in
preplastitve cest.

Razprava o predlaganem sklepu je bila zelo obsežna in ker svetniki niso našli enotnega
stališča, je ga. županja umaknila sklep in se o njem ni glasovalo.

Ad13) Pobude in vprašanje

G. Jože KOLARIČ:
- Na cesti v Grdino od Žunkoviča proti Kosovemu sedlu se pri ekološkem otoku udira
cestišče. V kolikor se ne bo popravilo, bo odneslo del ceste.
- Na omenjeni cesti je na določenih delih potrebno urediti odbojno ograjo.
- Na območju Kupčinjega Vrha nimajo postavljenega hidranta.
- V naselju Sitež se seseda most, zato je potrebna nujna obnova.
Ga. županja je pojasnila, da se bo uredila odbojna ograja, pregledala se bosta cesta in most. Za
postavitev hidranta pa v proračunu nimajo namenjenega denarja.

G. Dejan VUK:
Vse hidrante do Naraplj je potrebno pregledati in zamenjati zato, ker so nekateri že v zelo
slabem stanju.
G. Janez VEDLIN:
Iz Stoperc prihajata dva avtobusa za šolske prevoze in redne linije. Ali občani ne smejo
uporabljati šolskih prevozov?
Ga. županja je pojasnila, da zakonodaja določa, da lahko šolske prevoze uporabljajo samo
šolarji, ostali občani pa redne linije, ki so na posamezni relaciji.

G. Dragomir MURKO:
- Pri objektu vodohrana na Vrhah se ureja zemljišče. Delajo se zelo veliki izkopi, ali je o
tem Občina seznanjena?
- Člani občinskega sveta bi morali biti bolj obveščeni o aktivnostih, ki se dogajajo v
občinski upravi. Dovolj bi bilo sporočilo po elektronski pošti, predvsem to mislim na
včerajšnji podpis pogodbe.
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G. Marjan NOVAK:
- Ali na Občini obstaja pogodba z lovsko družino glede urejanja stare železniške proge na
Medvedcah? Sedaj je v zelo slabem stanju. Prosim za pisni odgovor.
- Kako se je uredila zadeva s Čistim mestom, ali bo manjši znesek na položnici ali se bo
redkeje odvažalo smeti?
Ga. županja je pojasnila, da je del obveznosti prevzelo Javno podjetje Ptuj, o tem niso nikogar
obvestili.
G. Vekoslav ŠIREC:
Veliko je pripomb na delo čistilke v Domu krajanov na Ptujski Gori. Nekaj je potrebno
urediti.
G. direktor je pojasnil, da ji je bil poslan dopis v upanju, da se bo zadeva uredila.

G. Branko KARNEŽA:
- Predlagam, da se članom občinskega sveta na vsaki seji poda informacija o aktivnostih pri
gradnji Kulturno poslovnega centra Majšperk.
- Na prejšnji seji je bilo rečeno, da bo do konca marca končana študija urejenosti krožišča
na Podložah, kako daleč je zadeva?
- Dobil sem informacijo, da se bo KPC Majšperk ogreval na plin. Predlagam, da bi
razmišljali o uporabi biomase.
- Krajane na Ptujski Gori skrbi, da bomo ostali brez pošte. Kako daleč je zadeva o ureditvi
prostorov?

Ga. županja je podala sledeče odgovore:
- Pri gradnji KPC Majšperk se terminski plan prehiteva približno za en teden. Z vsakim
podizvajalcem se sklene aneks, plačani so neposredno z naše strani. V občinski upravi
smo sedaj v fazi pridobivanja sklepa za zadolževanje. Glede spremembe kurjave v KPC
pa to ni mogoče, saj pomeni več prostora za skladiščenje materiala in tudi dodatne stroške
kurjača.
- Študija glede križišča na Podložah je končana, vendar jo moramo dobiti s strani Direkcije,
ker bi naj bila investicija sofinancirana tudi z njihove strani.
- Za ureditev prostorov pošte na Ptujski Gori še vedno čakamo na odobritev poštnih
prostorov, da bodo z nami sklenili dolgoletno najemno pogodbo. Ko bomo od njih dobili
dopis, bomo začeli z urejanjem prostorov. Sedaj še urejamo etažno lastnino, ker je prišlo
do spremembe. Vsekakor pa se morate za ohranitev pošte na Ptujski Gori najbolj potrditi
Ptujskogorčani na ta način, da jo redno obiskujete.
Ga. Anica REJEC:
Na Domu krajanov v Stopercah bi bilo potrebno menjati žlebove.
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G. Zlatko ŽNIDAR:
Ali bomo letos organizirali čistilno akcijo?
Ga. županja je pojasnila, da bo čistilna akcija organizirana 16. aprila. V naslednjem tednu bo
tudi sestanek z društvi.

G. Cvetko PEPELNIK:
Urediti je potrebno, glede lesenih latic, ekološke otoke.

Ad14) Razno

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je podala naslednje informacije:
- Gradnja KPC se izvaja skladno z načrtom.
- Rekreacijski center bo dokončan v naslednjem letu.
- Urejati se bo začel most na Slapah.
- Podpisana je pogodba za modernizacijo ceste Vabča vas – Žetale. Začetek del predvidoma
v naslednjem tednu.
- Pripravlja se razpis za ureditev ostalih cest, ki so predvidene v proračunu.
- Vsi svetniki pomagajte občinski upravi pridobiti služnostne pogodbe za gradnjo vodovoda
na Kupčinji Vrh.
G. Marjan NOVAK se je zahvalil za ureditev ceste do jezera na Sestržah.

Seja je bila zaključena ob 19.45.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez, univ.dipl.prav.

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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