OBČINSKI SVET
Številka: 032-36/2013-2
Datum: 28. 10. 2013
ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 24. oktobra 2013,
ob 18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin
Člani: g. Branko Karneža, g. Adolf Kopše, 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
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Milan Klajnšek
Predsednik nadzornega odbora g. Miran Smolej
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
ODSOTEN:
Podžupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik
Ga. županja, predsedujoča 26. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 13 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 25. redne seje občinskega sveta
2. Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2013
3. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Majšperk – 1.
obravnava
4. Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz občine Majšperk
5. Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra k.o. Ptujska Gora
6. Sklep o ureditvi etažne lastnine na Gasilskem domu Majšperk
7. Sklep o oddaji poslovnih prostorov v najem
8. Sprememba začasnega cenika uporabnine športne infrastrukture
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9. Pobude in vprašanja
10. Razno
PRISOTNIH: 13; ZA: 13,

PROTI: 0

Ad1) Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta

Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb, zato se je o njem glasovalo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 25. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad2) Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2013
Ga. županja je na kratko predstavila rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2013, saj so
ga obravnavali že vsi štirje odbori. Skupaj se prihodki znižujejo na 4.599.807 EUR, odhodki
pa na 4.588.863 EUR. Sredstva, prejeta iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta
komasacije in agromelioracije, se znižujejo, ker je bila vrednost izvedenega projekta nižja od
prvotno planirane. Povišujejo pa se sredstva za projekt razširitev Vrtca Majšperk. Povišujejo
se tudi stroški za obrambo pred točo in vključena je ureditev avtobusne postaje v Lešju.
Ostale postavke se usklajujejo glede na dejansko realizacijo.
G. Dragomir Murko: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal rebalans proračuna Občine
Majšperk in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani obliki.«
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi rebalans in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.«
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal rebalans in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da predloženi
rebalans sprejme v predlagani obliki.«
Občinski svet Občine Majšperk se je strinjal, da ni potrebna dodatna obrazložitev
predloženega rebalansa proračuna Občine Majšperk za leto 2013.
V razpravo so se vključili g. Edi Leskovar, g. Janez Vedlin, g. Branko Karneža in ga. županja.
Razprava je tekla predvsem o projektu komasacije in agromelioracije ter projektu
kogeneracije.
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Ga. županja je pojasnila, da so bila pri projektu komasacije izvedena vsa dela, ker pa je
situacija nižja, kot so bila predvidena sredstva, so se sredstva znižala. »Za izvedbo projekta
agromelioracije se čaka na razpis, ki bi naj bil objavljen v novembru. Sredstva se bodo
predvidela v proračunu za leto 2014, z deli pa naj bi se začelo v spomladanskih mesecih.
Z izvedbo projekta kogeneracije smo dobili soglasje Elektra. Do realizacije projekta v
letošnjem letu ne bo prišlo, tako da se predvidena sredstva ne bodo porabila. V naslednjem
letu pa se bomo odločili, ali bomo projekt sploh izvedli.«
Ker ni bilo več vprašanj, se je o predlogu rebalansa glasovalo.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto
2013 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2013.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad3) Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk – 1.
obravnava

Ga. županja dr. Darinka Fakin je pojasnila, da je bil za delovno področje občinske uprave
Občine Majšperk sprejet odlok, ki pa ga je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. Odlok je
pripravil Inštitut za lokalno samoupravo v Mariboru.
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal odlok in predlaga
občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani obliki.«
G. Dragomir Murko je opozoril na tiskarsko napako v obrazložitvi odloka.
Razprave o predlogu odloka ni bilo, zato se je o njem glasovalo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Majšperk v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad4) Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz Občine Majšperk
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Ga. županja je pojasnila, da Občina Majšperk sofinancira letovanje otrok iz socialno šibkih
družin. Ker do sedaj to ni bilo rešeno s pravnim aktom, se je pripravil osnutek pravilnika. Na
podoben način izvajajo sofinanciranje že sosednje občine.
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi pravilnik in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz
Občine Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad5) Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra k.o. Ptujska Gora
Ga. županja je pojasnila, da se ureja lastništvo pri potkah na Ptujski Gori. Lastniki zemljišča
so dovolili, da se na njihovem zemljišču postavi stopnišče do poti miru. V zameno za to se jim
odstopi zemljišče pri njihovem dovozu. Ker pa je to zemljišče opredeljeno kot javno dobro, je
potrebno sprejetji sklep o ukiniti zaznambe javnega dobra.
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga sprejme v predlagani obliki.«
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk je sprejel naslednje sklep o ukinitvi zaznambe javnega
dobra k.o. Ptujska Gora v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad6) Sklep o ureditvi etažne lastnine na Gasilskem domu Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da so skupaj s PGD Majšperk oblikovali predlog ureditve etažne
lastnine na gasilskem domu. Občina bi ohranila prostore za arhiv šole in za košarkarsko šolo.
Sanitarije, kuhinja in hodnik bi ostali skupni prostori. Na osnovi predlagane razdelitvi bi se
krili tudi stroški obratovanja.
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predlog sklepa o
ureditvi etažne lastnine na Gasilskem domu Majšperk in predlaga občinskemu svetu sprejem
v predloženi obliki.«
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G. Edi Leskovar je pojasnil, da se s predlagano ureditvijo etažne lastnine ne strinja. »Takrat
sem bil predstavnik krajevne skupnosti in vem, da je bilo izglasovano, da se celoten
samoprispevek nameni za izgradnjo doma. Zato predlagam, da so prostori 2, 11, 12 in 13
prostori Občine Majšperk, 1 in 14 pa skupni prostori. »
G. Marjan Novak je predlagal, da bi se prostor 1 dodal v skupno uporabo.
V razpravo so se vključili tudi g. Adolf Kopše, g. Dragomir Murko, g. Branko Karneža, g.
Janez Vedlin, ga Ida Lorber, ga. županja.
Ker se je stališče glede predloga oblikovanja etažne lastnine v Gasilskem domu PGD
Majšperk razlikovalo od dogovorjenega predloga, je županja dr. Darinka Fakin predlog sklepa
umaknila z dnevnega reda.

Ad7) Sklep o oddaji poslovnih prostorov v najem
Ga. županja je pojasnila, da se je pojavil interes za najem prostora na Bregu 12, kjer je bila
Nova KBM d.d. »Zaradi nujnosti ureditve poslovnih prostorov predlagamo, da se sprejme
sklep o dodelitvi poslovnih prostorov. Bankomat še naprej ostaja v navedeni zgradbi. »
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o oddaji poslovnih prostorov v najem v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad8) Sprememba začasnega cenika uporabnine športne infrastrukture
Ga. županja je pojasnila, da se spreminja cenik o uporabi igrišča za squash. Prostori se
uporabljajo tudi za skupno vadbo, kar pa prej ni bilo določeno v ceniku. Predlaga se, da bi se
za skupinsko vadbo določila cena 14,00 EUR/uro.
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu, da
sprejme predloženi cenik v predlagani obliki.«
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
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9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe začasnega cenika uporabnine
športne infrastrukture v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad9) Pobude in vprašanja

G. Jože Kolarič:
»Na državni cesti proti Stopercam, v naselju Grdina, bi bilo potrebno postaviti znak za
avtobusno postajo. Šolski avtobus ustavlja namreč prav v ovinku, kar je glede preglednosti
zelo nevarno.«
Odgovor ge. županje:
»Občina nima pristojnosti postavljati prometnih znakov ob državnih cestah. Na Direkcijo za
ceste RS bomo posredovali pobudo za ureditev prometnega znaka.«
G. Vekoslav Širec:
»- Dajem pobudo za ureditev treh odsekov cest na območju KS Ptujska Gora v proračunu za
leto 2014, in sicer:
- Cesta od Sveta Roka do Pavle Žel
- Podlože – Lovrenc in
- Valant – Perko.
- Na spletni strani Občine Majšperk ni nikjer zapisan delovni čas občinske uprave.«
Odgovor ge. županje:
Proračun Občine Majšperk za leto 2014 je že sprejet. Rebalans se bo pripravil takoj v začetku
leta. V naslednjem letu bo prednostno dokončanje vrtca, začetih cest, kanalizacije in
energetske sanacije stavb. Ker se sredstva, dodeljena iz državnega proračuna zmanjšujejo, bo
verjetno potrebno iz proračuna izključiti večino investicij v cestno infrastrukturo.
Glede spletne strani se bo zadeva preverila.

G. Janez Vedlin:
»Ali je bil posredovan odgovor na mojo pisno zahtevo glede komasacije?.«
Ga. županja je pojasnila, da je bil odgovor že posredovan po elektronski pošti.

Ga. Anica Rejec:
»Kako je z ureditvijo tematskih poti v Stopercah?«
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Ga. županja je pojasnila, da je jutri sestanek, kjer bo podanih več informacij.

Ad10) Razno
Ga. županja je povedala, da bi pod točko Razno še obravnavali predlog sklepa o vstopnini za
starotrško hišo na Ptujski Gori.
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi sklep in predlaga
potrditev predloženega sklepa. Predlaga še, da se dopolni vsebina starotrške hiše.«
G. Marjan Novak: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga, da se predloženi sklep
dopolni z besedilom, da je ogled možen praviloma v času obratovanja Turistične pisarne na
Ptujski Gori.«
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o vstopnini za starotrško hišo na Ptujski
Gori s predlagano spremembo.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ga. županja je podala naslednje informacije:
- Občinski svet je seznanila, da bo potekala dopisna seja, v kolikor se bo pojavil nujni
interes za oddajo poslovnih prostorov na Bregu 12.
- Dne 16. 11. bo potekala strokovna ekskurzija, program ste že dobili, vse ostale
informacije pa boste dobili v prihodnjih dneh.
- V Dvorani KPC Majšperk poteka veliko prireditev, vsi vljudno vabljeni, da se jih
udeležite.
- Včeraj je v Celju potekalo srečanje županov z Vlado RS. Kot veste, se Vlada RS sestanka
ni udeležila.
- Naslednja večja naloga občinskega sveta je sprejem aktov glede uvedbe cene storitev na
področju odpadnih voda. Odločiti se bo potrebno, koliko in ali sploh smo zmožni iz
proračuna subvencionirati ceno, ter koliko teh bomo sredstev naložili za plačilo občanom.
G. Klajnšek Milan, predsednik Sveta KS Ptujska Gora, je opozoril, da se na fasadi starotrške
hiše na Ptujski Gori pojavljajo razpoke. Zadevo bi bilo potrebno pogledati.
Seja je bila zaključena ob 19.10.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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