OBČINSKI SVET
Številka: 032-8/2011-4
Datum: 20.05.2011
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 19. maja 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. 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
ODSOTEN:
Član: g. Adolf Kopše
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave, g. Gorazd Ladinek
Predsednik sveta KS Majšperk, g. Marjan Korže
Predsednik nadzornega odbora, g. Miran Smolej
Radio-Tednik Ptuj, g. Martin Ozmec, ga. Majda Fridl
Snemalec seje Foto studio Brbre.
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Seja se je pričela ob 18.00.
Ga. županja, predsedujoča 7. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na začetku seje navzočih 13 svetnikov. Svetnik g. Adolf Kopše je svojo
odsotnost opravičil.
Nato je predlagala dnevno red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom.
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 6. redne seje občinskega sveta
2. Predlog sklepa o pristopu Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž k
SOU SP
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3. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju –
skrajšan postopek
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj – skrajšan postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna Občine Majšperk za leto 2011
6. Posamični program pridobitve parc. št. 672/6, 672/10, 672/11, 89.S vse k.o. Doklece
7. Novelacija investicijskega projekta za »Kulturno poslovni center Majšperk«
8. Sklep o modernizaciji lokalnih cest
9. Seznanitev z letnimi poročili:
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju v letu 2010

10. Pobude in vprašanja
11. Razno
PRISOTNIH: 13; ZA: 13,

PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

G. Janez Vedlin je pojasnil, da je njegova razprava pod točko Pobude in vprašanja tekla v
smeri, da bi se lahko linije šolskih in linije rednih prevozov združile. S tem bi zmanjšali
stroške prevozov.
Nato se je o predlaganem zapisniku glasovalo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 6. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad2) Predlog sklepa o pristopu Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti
Tomaž k SOU SP

Ga. županja je pojasnila, da želijo vse tri občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
pristopiti k Skupni občinski upravi. »Kot soustanovitelji moramo sprejeti sklep, da dovolimo
njihov pristop.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je obravnaval sklep o pristopu Občine Ormož,
Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž k Skupni občinski upravi in Odlok o
ustanovitvi skupne občinske uprave skupaj. Na predložena akta ni imel pripomb, zato odbor
predlaga občinskemu svetu, da sklep in odlok potrdi v predlagani obliki.«
Razprave o predloženem sklepu ni bilo.
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3. SKLEP:
Občina Majšperk kot ustanoviteljica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju soglaša s pristopom Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti
Tomaž k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju z namenom skupnega
izvrševanja nalog na delovnih področjih Skupne občinske uprave občin v Spodnjem
Podravju.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Majšperk.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad3) Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
– skrajšan postopek

Ga. županja je pojasnila, da je potrebno na podlagi sprejetega sklepa sprejeti ustrezne
dopolnitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.
»Predsednik odbora za gospodarstvo je že podal stališče odbora, in sicer, da se strinjajo s
predlaganim odlokom. »
Razprave o predlaganem odloku ni bilo.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad4) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj – skrajšan postopek
Ga. županja je pojasnila, da je občinski svet v prejšnji sestavi predlagane spremembe odloka
že sprejel. Med tem časom so imeli v zavodu tudi inšpekcijski pregled, ki je ugotovil nekatere
pomanjkljivosti. »Vse zakonske uskladitve in zahteve inšpekcijskega pregleda so sedaj
vključene v predloženi predlog odloka. Zato predlagamo, da bi navedene spremembe odloka
sprejeli po skrajšanem postopku.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal posredovane spremembe
odloka in predlaga občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki sprejme.«
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Razprave o predlaganem odloku ni bilo.
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj v
predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj v
predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna Občine Majšperk za leto 2011

Ga. županja je vprašala svetnike, ali je potrebno ponovno obrazložiti Odlok o spremembah
Proračuna Občine Majšperk za leto 2011, ker ga je natančno obrazložila na vseh odborih.
Člani občinskega sveta so se strinjali, da ponovne obrazložitve ne potrebujejo. Predstavila pa
jim je novo posredovano gradivo, in sicer pravilne obrazložitve načrta razvojnih programov in
dopolnjen akt ravnanja s stvarnim premoženjem. Dodano je zemljišče v Narapljah, in sicer bi
ga lastniki zemljišč Občini Majšperk brezplačno odstopili zemljišča, na katerih je že delno
urejen športni park v Narapljah. Menjala pa naj bi se tudi zemljišča na Bregu, in sicer s
podjetjem Albin promotion. Podjetje bi potrebovalo zemljišče trgovine, bloka in turbine.
Občina Majšperk pa bi pridobila cesto do industrijske cone, zemljišče, na katerem je zgrajena
čistilna naprava, in igrišče na Bregu.
Nato so predsedniki odborov podali stališče posameznih odborov.
G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal spremembe
proračuna Občine Majšperk in predlaga občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki
potrdijo.«
G. Dragomir MURKO: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predloženo gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal spremembe proračuna občine za
leto 2011 in predlaga občinskemu svetu, da jih v predloženi obliki potrdi.«
G. Branko KARNEŽA: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da
spremembe proračuna potrdi v predlagani obliki.«
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Razprave o predloženih spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011 ni
bilo, zato se je o njih glasovalo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Majšperk za leto 2011 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad6) Posamični program pridobitve parc. št. 672/6, 672/10, 672/11, 89.S vse k.o. Doklece

Ga. županja je pojasnila, da Občina Majšperk plačuje domsko oskrbo za eno izmed lastnic.
Ostala dva solastnika pa sta se brezplačno odpovedala svojemu lastništvu v korist Občine.
Brezplačna pridobitev zemljišč je tudi vključena v načrt pridobivanja premoženja.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi posamični program
pridobitve parc. št. 672/6, 672/10, 672/11, 89.S vse k.o. Doklece in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme.«
Razprave ni bilo.
9. SKLEP:
Občina Majšperk sprejme posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, ki
ga je pripravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem, številka: 478-3/2010-3 z dne 3.5.2011 in sicer za pridobitev
nepremičnin, ki jo tvorijo parc. št. 89.S v velikosti 293 m2, parc. št. 672/6 v velikosti
5093 m2, parc. št. 672/10 v velikosti 3092 m2, parc. št. 672/11 v velikosti 608 m2, vse
vpisane pri ZKV št. 353 k.o. Doklece solastnika Pišek Frančišek, Ptujska Gora 24,
Ptujska Gora do 1/8 in Šeliga Alojz, Jenkova cesta 11, Velenje do 1/8.
Nepremičnine se pridobijo brezplačno od navedenih solastnikov.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad7) Novelacija investicijskega projekta za »Kulturno poslovni center Majšperk«

Ga. županja je pojasnila, da je investicijski projekt za Kulturno poslovni center Majšperk
popravljen zaradi spremembe financiranja s strani države, s katero je sklenjen aneks. Zaradi
tega se je pripravila tudi sprememba proračuna za leto 2011.
G. Zlatko ŽNIDAR: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloženi noveliran investicijski
projekt in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.«
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Razprave ni bilo.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Noveliran investicijskega projekta za »Kulturno
poslovni center Majšperk« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad8) Sklep o modernizaciji lokalnih cest

Ga. županja je povedala, da se je o tej zadevi že dosti govorilo na prejšnji seji občinskega
sveta. Ker ni bilo enotnega stališča, je predlog sklepa umaknila z dnevnega reda. »Na
današnjo sejo je posredovan nov predlog sklepa, ki ga je obravnaval tudi odbor za
gospodarsko infrastrukturo.«
G. Edi LESKOVAR: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi sklep. Na
odboru so sodelovali štirje člani in glasovali, dva za in dva proti predlogu. Člani odbora nismo
bili enotni glede sprejema sklepa.«
Razprave ni bilo.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se pri izvedbi investicije preplastitve
lokalne ceste LC 240110 Vrhe – Savinjsko – Spodnji Gaj na odseku Sestrže – Polskava
(občinska meja) v dolžini 1.000 m in izvedbi projekta »LC 240060 Žetale - Vabča vas v
dolžini 5.379 m«, ki imata pomen povezovalnih cest med sosednjimi občinami, ne
uporabljajo določila Odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje
lokalnih ter krajevnih cest (Uradni list RS, št. 47/96 in spremembe).
PRISOTNIH: 13; ZA: 11, PROTI: 0

Ad9) Seznanitev z letnimi poročili:
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju v letu 2010

Ga. županja je pojasnila, da se občinski svet seznani s letnimi poročili. »Če bi bilo kakšno
konkretno vprašanje, bi občinska uprava posredovala vprašanje na pristojno institucijo.«
Ga. Ida LORBER: »Ali je Občina vključena s področji urejanja prostorskih aktov?«
Ga. županja je odgovorila, da na tem področju Občina Majšperk ni vključena v skupno
občinsko upravo. »Menili smo, da je to področje zelo pomembno in je prav, da Občina sama
gospodari s področjem okolja in ima o tem tudi ustrezne informacije. »
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Ad10) Pobude in vprašanje

G. Branko KARNEŽA:
»Na 6. strani investicijskega dokumenta so drugačni zneski kot v proračunu. Zakaj?«
Ga. županja je pojasnila, da morajo ti zneski ostati nespremenjeni, saj gre za predinvesticijsko
vrednost projekta in so usklajeni s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo, kjer je projekt
tudi prijavljen.

G. Edi LESKOVAR:
- »Kam pomeni kamenje za avtobusno postajo na Bregu?
- Udarne jame na cesti do Skrbelj še zmeraj niso popravljene.
- Potrebno bi bilo popraviti prometno ureditev v križišču na cesti k industrijski coni in v
Skrblje.
- Most v Skrbljah je v zelo slabem stanju, naj se pregleda in pod nujno popravi.«

G. Ludvik LAMPRET:
»Svet za preventivo je pregledal vsa avtobusna postajališča v občini. Ugotovil je, da na
nekaterih postajališčih ni ustrezne prometne signalizacije. Predlog sveta je tudi, da se na
direkcijo pošlje dopis za pridobitev soglasja za ureditev avtobusnih postajališč ob regionalnih
cestah. Svet tudi predlaga, da se avtobusna postajališča uredijo in pregledajo pred vsakim
začetkom šolskega leta.«

G. Janez VEDLIN:
»Kip na mostu na Bregu je v zelo slabem stanju. Potrebno bi ga bilo ustrezno zaščititi.«

Ga. Ida LORBER:
»Kdaj se bodo začela na podlagi razpisov deliti sredstva društvom?«
G. direktor je pojasnil, da so se sedaj zahtevale dopolnitve od posameznih društev.

G. Dragomir MURKO:
»Kako daleč je z ureditvijo klopi v mrliški vežici?«
G. direktor je povedal, da so klopi že v mrliški vežici Majšperk.

G. Zlatko ŽNIDAR:
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»Ali mora biti tabla za označitev avtobusne postaje res tako velika? V nekaterih primerih
tabla zakriva preglednost.
Občinska uprava naj pripravi pred sprejetjem proračuna nov pravilnik za modernizacijo
javnih poti v občini.«

G. direktor je pojasnil, da je velikost table predpisana.

G. Dejan VUK:
»Pri modernizaciji ceste Vabča vas – Žetale ni postavljene gradbiščne table.«

G. Janez VEDLIN:
»Po čigavem naročilu se izvaja košnja trave ob občinskih cestah?«
Ga. županja je pojasnila, da zadevo odobri občinska uprava ter da je za letošnje leto že
naročena. Praviloma se kosi trikrat na leto.

G. Marjan NOVAK:
»S pisnim odgovorom nisem najbolj zadovoljen. Iz njega se ne vidi, kdo je odgovoren za
čiščenje navedenega zemljišča.«
Ga. županja je pojasnila, da si je občinska uprava ogledala zadevo. »Sedaj se je potrebno z
lovci dogovoriti, kako zadevo urediti. Vemo pa, da se teren zarašča.«

Ga. Anica REJEC:
»Občinska uprava naj se opredeli do košnje na novem parkirišču v Stopercah.«

G. Branko KARNEŽA:
»Ograja okrog igral na igrišču Ptujska Gora še zmeraj ni postavljena.«
Ga. županja je pojasnila, da je zadevo prevzela šola ter da jih bodo na to ponovno opozorili.

G. Marjan NOVAK:
»Na Medvedcah pri kapeli se je odmerilo javno dobro. Kako daleč je z parcelacijo?«
G. direktor je pojasnil, da zadeva še ni zaključena, saj se čaka na odločbo Geodetske uprave.
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Ad11) Razno

Ga. županja dr. Darinka FAKIN je podala naslednje informacije:
- Gradnja KPC se izvaja skladno z načrtom.
- Most na Slapah se že sanira.
- Modernizacija ceste Vabča vas – Žetale je v polnem teku.
- Izveden je bil javni razpis za asfaltiranje ostalih odsekov občinskih cest.
Ga. Ida Lorber je člane občinskega sveta seznanila, da je 10. in 11. maja potekalo delovno
srečanje koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v samoupravnih lokalnih
skupnostih.
Člani občinskega sveta in županja so g. Dragomirju Murku voščili ob praznovanju njegovega
jubileja.

Seja je bila zaključena ob 18.55.

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

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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