OBČINSKI SVET
Številka: 032-28/2012-2
Datum: 17. 12. 2012
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 13. decembra
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
Člana nadzornega odbora g. Miran Smolej in ga. Zofija Topolovec
Radio Tednik Ptuj g. Martin Ozmec
Večer g. Uroš Gramc
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez

Ga. županja, predsedujoča 20. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 14 svetnikov.
Nato je predlagala dopolnitev dnevnega reda, ki je bil posredovan skupaj z vabilom, in sicer:
- nova 6. točka »Predlog sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč«,
- nova 7. točka »Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Kanalizacija
Majšperk«,
- nova 8. točka »Predlog sklepa o podpisu predpogodbe za uporabo prostorov v KPC
Majšperk«,
- dosedanji točki 6. in 7., postaneta 9. in 10. točka.
Razprave o predlaganem dnevnem redu ni bilo.
Nato se je glasovalo o predlaganem dnevnem redu.
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1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta
2. Predlog Proračuna Občine Majšperk za leto 2013
3. Predlog Proračuna Občine Majšperk za leto 2014
4. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Oživitev kulturnih in
naravnih potencialov Dravinjske doline«
5. Predlog sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo
samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Majšperk
6. Predlog sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
7. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Kanalizacija Majšperk«
8. Predlog sklepa o podpisu predpogodbe za uporabo prostorov v KPC Majšperk
9. Pobude in vprašanja.
10. Razno.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Seji Občinskega sveta Občine Majšperk se je ob 18.10 pridružil g. Milan Klajnšek.

Ad1) Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 19. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad2) Predlog Proračuna Občine Majšperk za leto 2013

Ga. županja je obrazložila spremembe k predlaganemu Proračunu Občine Majšperk za leto
2013, ki so že bile upoštevane v gradivu.
Drugih amandmajev ni bilo vloženih.

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Proračun Občine Majšperk za leto 2013 v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 11, PROTI: 0

2

Ad3) Predlog Proračunu Občine Majšperk za leto 2014

Ga. županja je pojasnila, da na proračun za leto 2014 ni bilo podanih nobenih pobud in
predlogov tako, da je gradivo ostalo nespremenjeno. Vložen ni bil noben amandma.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Proračun Občine Majšperk za leto 2014 v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 11, PROTI: 0

Ad4) Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Oživitev kulturnih in
naravnih potencialov Dravinjske doline«

Ga. županja je predstavila dokument identifikacije investicijskega projekta »Oživitev
kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«. Projekt je pripravljen skupaj z Občino
Makole in Občino Poljčane. Na območju občine Majšperk bi naj investicija zajemala
rekreacijsko učne poti (Monsberg, Sestrško jezero), etnografsko učno pot Naraplje, učno pot
Stoperce, ureditev kolesarskih poti. Projekt za Občino Majšperk je vreden 23.333,33 EUR.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je sestal pred sejo občinskega
sveta in obravnaval navedeni dokument. Občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme v
predlagani obliki.«

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme investicijski dokument za projekt »Oživitev
kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad5) Predlog sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo
samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Majšperk

Ga. županja je pojasnila, da je v sestavi občinskega sveta tudi svetnik posameznik, za katerega
ni urejeno financiranje kot za politične stranke. Zato se predlaga, da se sprejme sklep o
sofinanciranju v višini 0,15 EUR na pridobljeni glas.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga občinskemu svetu, da ga v nespremenjeni obliki potrdi.«
Razprave ni bilo.
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6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da samostojnim svetnikov in svetniškim
skupinam pripadajo iz proračuna Občine Majšperk sredstva za zagotavljanje pogojev
za njihovo delo.
V proračunu Občine Majšperk se za zagotavljanje pogojev dela samostojnim svetnikom
in svetniškim skupinam za leto 2013 določi obseg sredstev v višini 0,15 EUR na mesec za
prejeti glas.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,
uporablja pa se od 1. 1. 2013.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0

Ad6) Predlog sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč

Ga. županja je pojasnila, da je občan iz območja Sestrž podal vlogo za širitev območja
stavbnih zemljišč. Območje bi širil za kmetijsko dejavnost, saj bi zgradil silose. Občinski svet
mora sprejeti sklep o možnosti širitve območja, katerega pa je potrebno poslati na ministrstvo
v potrditev. Če sklep na ministrstvu ne bo potrjen, območja ne bo možno širiti.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki sprejme.«
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme predloženi sklep o širitvi območja stavbnih
zemljišč na parc. št. 483/0 k.o. 436 – Sestrže v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad7) Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Kanalizacija Majšperk«

Ga. županja je pojasnila, da se z gradivom mudi zato, ker je predviden razpis za 322. ukrep
Ministrstva za kmetijstvo. Z navedenim dokumentom bi do konca uredili kanalizacijo v
Majšperku. Za investicijo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi dokument in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme
»Kanalizacija Majšperk« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

investicijski

dokument

za

projekt
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G. Adolf Kopše je imel proceduralno pripombo, in sicer je menil, da je težavno, če se gradivo
dobi na sami seji. Svetniki nimajo niti toliko časa, da bi lahko gradivo pregledali, o njem pa
morajo glasovati.
Ad8) Predlog sklepa o podpisu predpogodbe za uporabo prostorov v KPC Majšperk
Ga. županja je obrazložila zadevo glede ureditve prostorov Društva invalidov Majšperk.
Društvo ima namreč v državnem proračunu zagotovljenih 70.000 EUR za odkup poslovnih
prostorov, Občina Majšperk pa mora biti 5 let lastnica teh prostorov, saj je pridobila sredstva
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z ministrstvom še ni do konca dorečena
zadeva, verjetno pa se bo podpisala predpogodba, kar predvideva pripravljeni sklep. V kolikor
bo prišlo do bistveno drugačne stališča, bo pripravljena sprememba sklepa za dopisno sejo.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
preda občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
Ga. županja je predlagala, da se v 2. točki na koncu stavka doda besedilo »ki se upošteva pri
kasnejšem odkupu.«
Razprave ni bilo.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da bo Občina Majšperk z Društvom invalidov
Majšperk, Majšperk 33, 2322 Majšperk sklenila predpogodbo za uporabo poslovnega
prostora, ki leži na parc. št. 26/18, šifra k.o. 438 – Lešje, ID oznaka stavbe 597 in ID
oznaka dela stavbe 2, v velikosti 78,70 m2.
Društvo invalidom Majšperk se zavezuje, da bo za uporabo poslovnih prostorov za dobo
5 let plačalo znesek v višini 70.000,00 EUR, ki se upošteva pri kasnejšem odkupu.
Občina Majšperk se bo s predpogodbo zavezala, da bo po preteku določenega roka
sklenila kupoprodajno pogodbo za prodajo poslovnega prostora, navedenega v prvi
točki.
Ta sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad9) Pobude in vprašanja

G. Dragomir Murko:
»Glede na veliko število obiskov v dvorani KPC Majšperk, bi bilo dobro, da bi kupili
defibilator. Razmislite o nakupu.«

Ga. županja je pojasnila, da smo dobili en defibilator s pomočjo sponzorjev in je nameščen v
zdravstvenem domu, prav gotovo pa bi bila takšna nabava smiselna.
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G. Marjan Novak:
»Po prvem snegu so bile ceste zelo slabo splužene. Posipavati se je začelo prepozno.«

G. Vekoslav Širec:
»Seje občinskega sveta morajo biti objavljene na spletu v roku tedna dni po seji, ne pa 14 dni
pozneje in še to samo polovica seje.«
Ga. županja je pojasnila, da je za objavo zadolžena občinska uprava, ki mora zadevo urediti.

G. Zlatko Žnidar:
»Zopet smo zasledili, da se Občina Majšperk pojavlja v sredstvih javnega obveščanja. Ne
želim, da se ime občine ne uporablja v primerih, ki niso povezani z njenim delovanjem, pač
pa s posamezniki.«
Ga. županja je pojasnila, da sta z g. direktorjem govorila o tem in da on pozna njeno stališče.

G. Edi Leskovar:
»- Strinjal bi se glede pluženja cest, ki ni bilo izvedeno kvalitetno.
- Točke, ki so se obravnavale danes, bi morale biti v pristojnosti odločanja drugega odbora,
na kar opozarjam občinsko upravo.«

G. Branko Karneža:
»- Glede prispevka v časopisu Štajerski Tednik se mi ne zdi nič spornega. Vidi se, da se
nekdo brani, s tem pa spravlja v slabi položaj drugega.
- Predlagam, da se na spletni strani uporabi bolj sodoben način predvajanja sej.«

G. Jane Vedlin:
»V primeru, da ne bo realizacije sprejetega državnega proračuna za naslednje leto - zaradi
krize, kaj to pomeni za naše investicije?«
Ga. županja je pojasnila, da se bodo izvajale tekoče dejavnosti, plačane morajo biti z zakonom
določene pristojnosti Občine. »Pri investicijah pa se to lahko pozna, v kolikor ne bo sredstev.
Upamo lahko, da do tega ne bo prišlo.«

Ga. Ida Lorber:
»V dvorani KPC se odvijajo predstave, vsi obiskovalci so navdušeni nad prostorom. Je pa
težava glede slišnosti v dvorani. Ali je možno kaj narediti, da bi se dvorana ozvočila?«
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Ga. županja je pojasnila, da dvorana nudi vse možnosti, vgrajeno je tudi ozvočenje in se lahko
uporablja.

Ad10) Razno

Ga. županja je podala še nekaj informacij:
- Vse občine prejšnje občine Ptuj smo izgubile tožbo zoper MO Ptuj v zadevi Meltal.
Občina Majšperk je dolg skupaj z obrestmi plača v višini 178.000,00 EUR. MO Ptuj pa je
vložila tožbo na Ustavno sodišče RS, saj izdaja gradbenih dovoljenj ni bila nikoli v
pristojnosti Občin. Ostale občine pa smo skupaj vložile pritožbo zoper MO Ptuj.
- Zaradi varčevanja v državi se pripravlja reorganizacija Geodetske uprave na Ptuju, ki naj
bi bila po novem podružnica Maribora. Občine smo poslale skupen protest.
- Pripravlja se tudi reorganizacija Splošne bolnišnice na Ptuju. Župani smo podpisali sklep,
da se izvajanje dejavnosti ne sme zmanjševati. Tudi glede bolnišnice smo občine poslale
protest.
- Kot svetniki ste v začasno uporabo prejeli računalnike, torej bo gradivo za naslednjo sejo
v elektronski obliki. Za vse bo izvedeno tudi izobraževanje v mesecu januarju.
Računalniki so bili kupljeni preko sredstev v LAS programu. Zraven je bila kupljena tudi
informacijska tabla, ki bo postavljena na platoju pred Občino.

Predsedujoča ga. županja dr. Darinka Fakin je vsem voščila ob prihajajočih praznikih ter se
jim zahvalila za dosedanje delo. Ker je bila to zadnja seja v letu 2012, jih je povabila na
zaključek. Vsem se je tudi zahvalila za sodelovanje in prisotnost na sami seji.

Seja je bila zaključena ob 19.00.

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