OBČINSKI SVET
Številka: 032-34/2013-2
Datum: 2. 9. 2013
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 29. avgusta 2013,
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:
Nadzorni odbor g. Miran Smolej, ga. Zofija Topolovec, ga. Slavica Vuk
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Tednik Ptuj g. Martin Ozmec
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Ga. županja, predsedujoča 24. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 14 svetnikov.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom za sejo.
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 23. redne seje občinskega sveta
2. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Majšperk – skrajšan postopek
3. Odlok o spremembi odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Majšperk – skrajšan postopek
4. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Majšperk
5. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru in pregledu Zaključnega računa
proračuna Občine Majšperk za leto 2012
6. Potrditev sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Majšperk za šolsko leto 2013/2014
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7. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine
Majšperk
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za leto 2013 v prvem polletju
9. Predlog sklepa o dobitnikih priznanj v letu 2013
10. Mnenje k preoblikovanju stalne pošte v pogodbeno pošto na Ptujski Gori
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta

Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb, zato se je o njem glasovalo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 23. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad2) Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Majšperk – skrajšan postopek
Ga. županja je pojasnila, da se odlok o kategorizaciji občinski cest spreminja pri parcelah na
Bregu, ki so namenjene za gradnjo. Za obe spremembi se je pridobilo pozitivno mnenje
Direkcije RS za ceste. Ker gre za nujno zadevo, se predlaga, da bi odlok bil sprejet po
skrajšanem postopku.
G. Edi Leskovar je podal stališče odbora za gospodarsko infrastrukturo, ki je obravnaval
gradivo in predlagal Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga potrdi v predlagani obliki.
Ker ni bilo več vprašanj, se je o predlogu sklepa glasovalo.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Majšperk v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Majšperk v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad3) Odlok o spremembi odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Majšperk – skrajšan postopek
Ga. županja je pojasnila, da so se spremembe odloka pripravile zaradi nejasne velikosti žarne
niše na pokopališču v Majšperku. Sedaj je natančno določena velikost le-te. Cene najema in
taksa za vzdrževanje pokopališča se ne spreminja. Z novimi zneski so se določile tudi globe.
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predložene spremembe
odloka o urejanju pokopališč in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«

5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembi odloka o urejanju
pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk v predlagani obliki v
1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembi odloka o urejanju
pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk v predlagani obliki v
2. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad4) Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da se je zadeva do sedaj urejala preko sklepov občinskega sveta. Da
pa bi zadevo uredili, se je pripravil predlog pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza
pitne vode. Gasilska društva, ki bodo vozila vodo, bodo uporabnikom zaračunala vodo,
prevoz bo krila Občina. Stroški prevoza se krijejo samo tistim uporabnikom, ki se ne morejo
priključiti na javni vodovod.
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal pripravljeni pravilnik in
predlaga, da se v 8. členu doda nov odstavek, ki bi glasil: »Cena prevoza pitne vode ne sme
biti višja od cene, veljavne v ceniku Gasilske zveze Slovenije.« Predlagam pa tudi, da se v 7.
členu bolj natančno določi, kaj pomeni, da se mora voda pripeljati čim prej.«
G. Branko Karneža je predlagal, da se v 3. odstavku 4. člena bolj blago zapiše, kdaj ne
pripada subvencioniran prevoz pitne vode. »Vsekakor se ne sme sofinancirati »luksuz«,
izključiti pa ne smemo njihove dejavnosti, saj če se nekdo ukvarja s kmetijstvom, mu moramo
pomagati.«
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Po razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se prvi stavek v 3. odstavku 4. člena črta.
Sprejeto besedilo glasi:
»Subvencioniranje ne pripada upravičencem, pri katerih se ni bilo mogoče dogovoriti za
gradnjo občinske javne komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa
predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da 4. odstavek 7. člena glasi:
»Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo v 24 urah oziroma čim prej.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se doda v 8. členu nov 2. odstavek, ki glasi:
»Cena prevoza pitne vode ne sme biti višja od cene, veljavne v ceniku Gasilske zveze
Slovenije.«
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza
pitne vode v Občini Majšperk s sprejetimi popravki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad5) Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru in pregledu Zaključnega
računa proračuna Občine Majšperk za leto 2012
Predsednik nadzornega odbora g. Miran Smolej je predstavil Poročilo nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru in pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto
2012.
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.

11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru in
pregledu zaključnega računa proračuna Občine Majšperk za leto 2012.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad6) Potrditev sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Majšperk za šolsko leto 2013/2014
Ga. županja je predstavila predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Majšperk, ki ostaja v
enakem obsegu kot v šolskem letu 2012/2013.
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predlog predložene
sistemizacije delovnih mest v vrtcu Majšperk za šolsko leto 2013/2014 in predlaga
občinskemu svetu sprejem v predloženi obliki.«
Razprave ni bilo.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu
Majšperk, ki jo je posredovala Osnovna šola Majšperk za šolsko leto 2013/2014 v
predlagani obliki.
Ta sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad7) Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine
Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da so spremembe Pravilnika o uporabi dvoran pripravljene zaradi
dviga DDV-ja, ker je bila v ceniku določena najemnina z DDV in brez. Obenem pa v
pravilniku niso bile natančno opredeljene prireditve ob praznovanju občinskega praznika.
Sedaj se predlaga, da se za prireditve ob praznovanju občinskega praznika, ki niso
komercialnega značaja, ne plača uporabnina.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženo spremembo
pravilnika in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predloženi obliki.«
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o
uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad8) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za leto 2013 v prvem polletju
Ga. županja je predstavila Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za leto 2013 v
prvem polletju. V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno občinski svet seznaniti o
izvrševanju proračuna v prvem polletju. S predloženim gradivom so se seznanili vsi odbori,
nanj niso imeli pripomb.
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Majšperk za leto 2013 v prvem polletju.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad9) Predlog sklepa o dobitnikih priznanj v letu 2013
G. Marjan Novak: »Komisija za priznanja in odlikovanja je potrdila javni razpis, ki je bil
objavljen junija v Majšperčanu. Razpisala je 1 plaketo in 3 priznanja. Na osnovi objavljenega
razpisa je prejela pet vlog. Ena vloga je bila za plaketo, štiri za priznanja. Za plaketo so bile
predlagane Članice A iz PGD Majšperka in mentorja. Za priznanja pa Drago Hertiš, Alojz
Galun in Vera Planinc. Eni vlogi ni bilo ugodeno, in sicer za Anico Orthaber.«
Razprave o predlogu komisije ni bilo.
15. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk podeli plaketo Občine Majšperk za leto 2013:
ČLANICE »A« - PGD Majšperk in mentorja, za zasluge za promocijo Občine Majšperk
in izjemne tekmovalne rezultate.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk podeli tri priznanja Občine Majšperk za leto 2013:
- Drago Hertiš za dosežke na področju prostovoljstva in društvenih dejavnosti;
- Alojz Galun za dosežke na področju razvoja kmetijstva in društvenih dejavnosti;
- Vera Planinc za humanitarno delo v društvih;
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad10) Mnenje k preoblikovanju stalne pošte v pogodbeno pošto na Ptujski Gori
Ga. županja je pojasnila, da pobuda Pošte Slovenije za preoblikovanje pošte na Ptujski Gori
traja že kar dobro leto. Pošta želi, da se na Ptujski Gori dosedanja oblika pošte zapre, možna
je mobilna pošta ali prevzem pošte v pogodbeno razmerje. Po dalj časa trajajočih pogajanjih
se je za pogodbeni prevzem pošte odločilo Turistično društvo Ptujska Gora. Poštne storitve
bodo občanom na razpolago, ko bo odprta turistična pisarna. Pošta zagotovi vso potrebno
tehnologijo, Občina pa mora urediti okna in vrata na stavbi.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženo gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da poda mnenje, da se pošta na Ptujski Gori preoblikuje v
pogodbeno pošto. »
V razpravo so se vključili: g. Branko Karneža, g. Janez Vedlin, g. Adolf Kopše, g. Zlatko
Žnidar, ga. Ida Lorber, g. Vekoslav Širec, g. podžupan in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o tem:
- da se občinski svet prehitro odloča o preoblikovanju pomembnih ustanov v Majšperku,
- kako delujejo pogodbene pošte drugje, ki so že odprte dalj časa,
- za kako dolgo se sklepa pogodba o pogodbeni pošti.
G. Branko Karneža je pojasnil, da bo glasoval proti podaji mnenja k preoblikovanju pošte na
Ptujski Gori.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje pozitivno mnenje Pošti Slovenije d.o.o. za
preoblikovanje stalne pošte v pogodbeno pošto na Ptujski Gori.
Ta sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Majšperk.
PRISOTNIH: 14; ZA: 11, PROTI: 2
Ad11) Pobude in vprašanja

G. Dragomir Murko:
»- Na spletni strani Občine Majšperk bi se lahko objavilo, zakaj se je ustavila gradnja
pločnika v Lešju.
- Kako je s projektom Kogeneracija OŠ Majšperk, katerega smo potrdili na izredni seji?«
G. Zlatko Žnidar:
»- Kakšen je plan košnje trave ob javnih poteh v letošnjem letu?
- Krpanje lukenj na asfaltu naj se izvaja z vročim asfaltom, ne s hladnim.
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Odsek ceste Sestrže – Polskava zopet ni pokošen do jarka. Med cesto in jarkom ostaja pas,
ki ga je potrebno urejati.
Cesta Lešje – Savinjsko bo skoraj neprevozna, ker je ob cesti že vse zaraščeno.«

G. Adolf Kopše:
»Na cesti Stoperce – Kupčinji Vrh pri Golobovih je velika udarna jama.«

G. Janez Vedlin:
»- Ob cesti Koritno – Preša so udrte bankine, ki jih je potrebno popraviti.
- Prosim za pisni odgovor na posredovano vprašanje glede komasacijskega postopka.«

Ga. Ida Lorber:
»Most preko Škraljške v Skrbljah je potreben nujne sanacije.«
G. Branko Karneža:
»- Na prejšnji seji je bilo rečeno, da se je na Ministrstvo za zdravje posredoval dopis za
razširitev zdravstvene mreže za dr. Skledarjevo. Ali je bil posredovan že kakšen odgovor?
- Prosil bi, da se na Ptujski Gori uredi bankomat.
- Podana je že bila pobuda za ureditev dodatnih klopi v mrliški vežici na Ptujski Gori.
Zadeva še ni realizirana.«
G. Marjan Novak:
»- Urediti je potrebno pogostejše košenje ob jarkih, saj se pojavlja ambrozija.
- Vsem lastnikom gozdov ob cestah je potrebno poslati dopise, da jih uredijo tako, da bodo
ceste normalno prevozne.«
G. Cvetko Pepelnik:
»Na cesti Ptujska Gora – Sevce je odneslo bankine.«
G. Dragomir Murko:
»Pri KPC Majšperk je potrebno očistiti jaške za meteorne vode.«
Odgovori ge. županje:
Pločnik Lešje se bo v naslednjem tednu začel graditi naprej. Izvajalec ni imel izdelanega
popolnega projekta, zato je bil s strani DRSC izveden dodaten razpis. Občina pa je med tem
časom pripravila projekte za izvedbo odvodnjavanja.
Pri projektu Kogeneracija OŠ Majšperk smo dobili soglasja Elektra Maribor d.d., da bi lahko
to naredili. Kljub vsem soglasjem še pridobivamo dodatna mnenja, ali se vključiti v projekt ali
ne.
Pri KPC se bodo pregledali jaški.
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Košnja in krpanje lukenj: V preteklosti smo želeli, da se pokosijo površine ob vseh cestah. V
kolikor to ni realizirano, sporočite, da se zadeva uredi.
Spomladi so vsi lastniki gozdov ob cestah dobili dopise, vendar niso naredili veliko. Sedaj
bomo še enkrat poskusili, nato pa zadevo predali inšpekciji.
Bankine se bodo uredile – najbolj poškodovane.
Most v Skrbljah smo zapisali, pregledali bomo, kaj se da urediti.
Za podelitev koncesije smo podali dopis za razširitev zdravstvene mreže na Ministrstvo za
zdravje, vendar še do danes ni odgovora. S strani zavoda za zdravstveno zavarovanje pa smo
dobili negativno mnenje.
Pred tremi leti smo se z NKB Maribor že poskušali dogovoriti za bankomat na Ptujski Gori.
Vendar jih nismo mogli prepričati, da bi ga postavili. Sedaj bomo poskušali s PBS d.d.
G. Cvetko Pepelnik je dodal informacijo, da se je že pogovarjal s pošto glede namestitve
bankomata na Ptujski Gori, vendar je premalo transakcij, tako da ga verjetno ne bo. Zahtevajo
namreč določeno število transakcij.
Ga. županja je še pojasnila, da se je v vežici na Ptujski Gori uredil drugi prostor, glede klopi
pa je težava, kam jih skladiščiti. Zadevo bo potrebno preveriti še enkrat.
V kolikor se pojavi trava ambrozija, jo je potrebno takoj odstraniti ali javiti na Občino, da se
bo pokosila.
Ad12) Razno
Ga. županja je povedala, da so pod točko Razno v vednost priložena poročila o polletnem
poslovanju, in sicer Skupne občinske uprave, Policijske postaje Podlehnik in Lekarne Ptuj.
G. Janez Vedlin: »Zanima me, kako je s prestavitvijo vrtca, ali imajo ustrezne pogoje za
delovanje?«
Ga. županja je podala naslednje informacije:
- Investicija v zvezi z vrtcem je v teku. Zaradi pritožbe ponudnika se je investicija začela
kasneje, kar je povzročilo, da se do roka ni naredilo tisto, kar je bilo načrtovano do konca
avgusta. Ker moramo do konca septembra podati zadnji zahtevek, jim lahko omogočimo
delo še v septembru. Vrtec pa smo prestavili v prostore Društva SmoTeater in trgovine.
Opremo nam je posodila Občina Miklavž, hrana pa se kuha v šoli in se jim dostavlja.
Pogoji za delo so odlični. Edino potrebna bo verjetno po dodatni osebi za pomivanje
posode. To pa bomo uredili, ko bo šola to sporočila.
- Cesta na Ptujski Gori je končana, v reklamaciji pa je kvaliteta asfalta. Čakajo se rezultati
analiz.
- Cesta Pastirovec je prav tako v zaključni fazi.
- Cesta Kosovo sedlo se je začela z urejanjem.
- Pri razpisu Energetske sanacije smo dobili vse tri projekte: OŠ Stoperce, OŠ Ptujska Gora
in Zdravstveni dom. Investicije se bodo izvajale v letih 2014 in 2015.
- Uspešni smo bili tudi z investicijo Kanalizacija Majšperk, ki se bo izvaja v naslednjem
letu.
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V prostorih Športnega parka Majšperk se počasi se ureja tudi zgornji del, seveda glede na
razpoložljiva sredstva.
Potekajo praznovanja ob občinskem prazniku. Vabljeni na vse prireditve.
Svečano sejo imamo v soboto pred osrednjo prireditvijo, zato ne pozabite na embleme.

G. Adolf Kopše je vse povabil na svečano prireditev v Stoperce, ki bo v soboto, 31. 8. 2013,
ob 18. uri. Kot »Občinski svet Občine Majšperk pa ste postali tudi boter novemu vozilu, zato
je potrebno določiti člana, ki bo prevzel zahvalo.«
Občinski svet se je strinjal, da zahvalo v imenu občinskega sveta sprejme g. Ludvik Lampret.
Seja je bila zaključena ob 19.35.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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