OBČINSKI SVET
Številka: 032-30/2013-4
Datum: 21. 2. 2013
ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 21. februarja
2013, ob 18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Ţupanja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin
Člani: g. Branko Karneţa, g. Joţe 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 Ţnidar
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
ZRS Bistra Ptuj dr. Aleksandra Pivec
Radio Tednik Ptuj g. Martin Ozmec, ga. Majda Fridl
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Nataša Letonja
ODSOTEN:
Podţupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik
Ga. ţupanja, predsedujoča 21. redne seje, je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih
ugotovila, da je na seji navzočih 13 svetnikov.
Nato je povedala, da je bilo razdeljeno dodatno gradivo »Predlog sklepa o širitvi območja
stavbnih območij«, ki se bo obravnavalo pri točki Razno.
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 20. redne in 9. dopisne seje občinskega sveta
2. Predstavitev Regionalne destinacijske organizacije
3. Predlog Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk
4. Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Majšperk v najem ali zakup
5. Predlog sprememb Pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v
najem
6. Predlog sprememb Odloka o ustanovitvi JZ Lekarn Ptuj – 1. obravnava
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7. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarn Ptuj
8. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2013
9. Letni program kulture v Občini Majšperk za leto 2013
10. Predlog sklepa o ustanovitvi služnostne pravice v javnem interesu
11. Predlogi sklepov o grajenem javnem dobro:
- Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra
- Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina in določitvi statusa grajenega
javnega dobra
- Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra
12. Sklep o praznovanju 17. občinskega praznika Občine Majšperk
13. Sklep o prenosu koncesije
14. Pobude in vprašanja.
15. Razno.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 20. redne in 9. dopisne seje občinskega sveta
G. Vekoslav ŠIREC: »Pri zapisniku 20. redne seje pri moji izjavi ni zapisano bistvo, saj sem
dejal, da morajo biti seje občinskega sveta objavljene na spletu v roku tedna dni po seji, ne pa
14 dni pozneje in še to samo polovica seje.«
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 20. redne seje s pripombo g.
Vekoslava Širca.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk potrjuje zapisnik 9. dopisne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad2) Predstavitev Regionalne destinacijske organizacije
Ga. ţupanja je predala besedo direktorici ZRS Bistra Ptuj dr. Aleksandri Pivec, ki je podala
predstavitev RDO.
Dr. Aleksandra Pivec je po uvodnem pozdravu na kratko predstavila bistvo delovanja RDO,
prve rezultate oziroma aktivnosti, ki so jih ţe izvedli, in kakšni so njihovi načrti za
prihodnost.
Ga. ţupanja dr. Darinka Fakin: »Hvala lepa za predstavitev, odpiram razpravo. Predstavitev je
bila izčrpna, nekaj smo lahko slišali ţe iz medijev. Upam, da projekt ne bo zastal. Na našem
področju se je, morda zaradi krize, morda zaradi finančnega vloţka, ki ga je bilo potrebno
dati, vključilo manj ljudi, ki pa bodo imeli moţnost vključitve še v prihodnosti. Projekt je
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namreč tako grajen, da se bo lahko dograjeval. Pomembno se mi zdi, da ga vodi ustanova, kot
je ZRS Bistra Ptuj, ki je razvojna in na tem regijskem področju zadolţena za razvojne zadeve.
Zato pa je lahko ta projekt dolgoročni, kajti projektov na kratki rok smo v preteklosti imeli ţe
kar nekaj in so se vedno predčasno končali. Mi spadamo pod haloško blagovno znamko, za
katero upam, da jo bodo tudi naši podjetniki prepoznali kot svojo priloţnost. Čeprav se v tem
trenutku gradi bolj na velikih, lahko le upamo, da bo v prihodnosti priloţnost tudi za manjše,
ki se v prvi fazi niso vključili.«
Ga. ţupanja se je direktorici in njeni sodelavki zahvalila za predstavitev.
Predstavnici ZRS Bistra Ptuj sta sejo zapustili ob 18.25.
Ad3) Predlog Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk
Ga. ţupanja dr. Darinka Fakin je povedala, da je pravilnik obravnaval ţe Odbor za
gospodarstvo in kmetijstvo, ki pa je podal nekaj pripomb. Popravljeni pravilnik s pripombami
je bil posredovan s strani pravnice.
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pravilnik obravnaval na svoji seji.
Nanj je imel nekaj manjših pripomb in po razpravi sprejel sklep, da zadolţuje občinsko
upravo, da do seje občinskega sveta preveri, kako je s plačilom DDV v tabelah, ki so
priloţene kot cenik. Glede na to, da smo to do seje dobili, je ta del sklepa realiziran.
Občinskemu svetu pa predlaga, da sprejme Pravilnik o uporabi dvoran v lasti Občine
Majšperk z naslednjimi spremembami, in sicer:
- v 6. členu se črta beseda »domači« in nadomesti z besedno zvezo » s sedeţem v občini« in
v istem členu se črta beseda »tuje« in se nadomesti z besedilom »s sedeţem izven občine«,
- pri ceniku se v tabeli št. 3, kjer gre za najem kulturne dvorane pri tretji uporabnini, doda
besedilo »ter podjetja s sedeţem v občini Majšperk«.
Ga. ţupanja dr. Darinka Fakin je povedala, da cenik velja od 1. 4. 2013. Črta pa se lahko 4.
točka, in sicer »Cene v zgoraj navedenem ceniku ne vsebujejo DDV.«
V razpravo so se vključili g. Branko Karneţa, g. Zlatko Ţnidar, ga. Anica Rejec, g. Dragomir
Murko in ga. ţupanja.
Razprava je tekla o tem:
- kaj je komercialni najem,
- da je potrebno dodati politične stranke,
- da je potrebno posebej definirati domače podjetnike,
- ali se vaje posebej plačajo.
Po razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi.
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4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v 6. členu črta beseda »domači« in
nadomesti z besedno zvezo » s sedežem v občini« ter se v istem členu črta beseda »tuje«
in se nadomesti z besedno zvezo »s sedežem izven občine«.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v ceniku pri zavodih in društvih s
sedežem v občini Majšperk doda besedna zveza »in politične stranke« pri vseh treh
dvoranah.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v ceniku pri zavodih in društvih s
sedežem izven občine Majšperk doda besedna zveza »ter podjetja s sedežem v občini
Majšperk« pri najemu kulturne dvorane v KPC Majšperk.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o uporabi dvoran v lasti Občine
Majšperk s sprejetimi spremembami in z veljavnostjo s 1. 4. 2013.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad4) Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Majšperk v najem ali
zakup
Ga. ţupanja je povedala, da doslej tega področja nismo imeli urejenega, zato je potrebno, da
se ta pravilnik sprejme. »V občini Majšperk imamo kar nekaj zemljišč ţe v najemu. Pravilnik
je povzet po ostalih pravilnikih in je skladen z zakonodajo na področju Zakona o kmetijskih
zemljiščih. Priloga k temu pravilniku je cenik posameznih zemljišč, cene pa so izračunane na
leto in se razlikujejo glede na kategorijo zemljišča.«
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je sestal pred sejo občinskega
sveta in obravnaval navedeni pravilnik. Občinskemu svetu Občine Majšperk predlaga, da
sprejme Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Majšperk v najem ali zakup s
spremembo 19. člena, ki glasi: »Prednost za sklenitev zakupne pogodbe imajo po naslednjem
vrstnem redu:
1. solastnik,
2. prosilec, ki ţe ima sklenjeno zakupno pogodbo,
3. zakupnik zemljišča ali kmet, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup,
4. drugi kmet ali organizacija, ki jim je zemljišče potrebno za opravljanje kmetijske ali
gospodarske dejavnosti.«
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V razpravo so se vključili g. Branko Karneţa, g. Janez Vedlin in ga. ţupanja.
Razprava je tekla o tem, kdo ima predkupno pravico in o izklicni ceni.
Po razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembo 8. člena, ki glasi: »Če je za najem
istega zemljišča več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali
javnega zbiranja ponudb, pri čemer se zemljišče odda v najem najugodnejšemu
ponudniku. Izklicna cena je cena po ceniku.«
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembo 19. člena pravilnika, ki glasi:
»Prednost za sklenitev zakupne pogodbe imajo po naslednjem vrstnem redu:
1. solastnik,
2. prosilec, ki že ima sklenjeno zakupno pogodbo,
3. zakupnik zemljišča ali kmeti, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup,
4. drugi kmet ali organizacija, ki jim je zemljišče potrebno za opravljanje kmetijske ali
gospodarske dejavnosti.«
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Majšperk v najem ali zakup s sprejetimi spremembami v 8. in 19. členu.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad5) Predlog sprememb Pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v
najem
Ga. ţupanja dr. Darinka Fakin: »V pravilnik dodajamo en člen, ker je v tem trenutku kar nekaj
takih prosilcev, ki so dobili stanovanje v najem v skladu z odločbo CSD-ja. Naš dosedanji
pravilnik jih omejuje na bivanje v takšnem stanovanju za obdobje treh let. Kar pomeni, da bi
prosilce morali po preteku tega obdobja izseliti. Zato v skladu z veljavno zakonodajo
predlagamo sprejem spremembe našega pravilnika z navedenim dodatnim členom. Ta člen
govori, da lahko na podlagi odločitve ţupana po predhodnem mnenju Centra za socialno delo
dodeli neprofitno stanovanje za določen čas tudi druţini, kjer je začasna preselitev potrebna
zaradi varstva interesov otrok. Torej ni več časovno omejeno, ampak za čas, ko ta druţina to
stanovanje potrebuje.«
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G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarstvo infrastrukturo je pregledal predlagano spremembo
in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani obliki.«
Sprejet je bil sledeči sklep.
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe Pravilnika o oddaji neprofitnih
stanovanj Občine Majšperk v najem v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad6) Predlog sprememb Odloka o ustanovitvi JZ Lekarn Ptuj – 1. obravnava
Ga. ţupanja je pojasnila, da so v odloku predlagane spremembe, ki jih določa zakonodaja.
»Posamezne občine smo soustanoviteljice, nekatere pa ne. S tem odlokom se definirajo
vrednosti objektov in lastniški deleţi. V občinski upravi smo k temu dodali še eno
spremembo, in sicer smo dodali pravilno parcelno številko, kjer stoji naša lekarniška enota.
Zato bomo MO Ptuj vrnili odlok, da bodo to spremembo odloka tudi obravnavali. Dodali smo
tudi spremembo naslova Občine Majšperk.«
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti je pregledal predloţeni sklep in predlaga
občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarne Ptuj naslednjimi popravki:
- v 1. in 3. členu se popravi sedeţ Občine Majšperk, in sicer Majšperk 39;
- v 3. alineji 3. odstavka 2. člena se črtata parc. št. 258/2 in 258/10. Pravilna parc. št. je
258/18 k.o. Skrblje.«
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarne Ptuj v 1. obravnavi z naslednjimi popravki:
- v 1. in 3. členu se popravi sedež Občine Majšperk, in sicer Majšperk 39;
- v 3. alineji 3. odstavka 2. člena se črtata parc. št. 258/2 in 258/10. Pravilna parc.
št. je 258/18 k.o. Skrblje.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad7) Soglasje k imenovanju direktorice Lekarn Ptuj
Ga. ţupanja je povedala, da ga. Darja Potočnik Benčič ponovno kandidira za mesto
direktorice Lekarne Ptuj; »kot Občina smo z delom lekarne zadovoljni, saj direktorica lepo
skrbi za funkcije, ki jih lekarne opravljajo.«
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda
soglasje k imenovanju direktorice Lekarn Ptuj kandidatki Darji Potočnik Benčič, mag. farm.
spec.«
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Razprave ni bilo.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk daje pozitivno soglasje k imenovanju direktorice
Lekarn Ptuj ge. Darji Potočnik Benčič, mag. farm. spec.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad8) Letni program športa v občini Majšperk za leto 2013
Ga. ţupanja je pojasnila, da je potrebno skladno s proračunom sprejeti letni program športa in
kasneje tudi kulture za leto 2013, da bodo lahko v naslednji številki glasila Majšperčan razpisi
objavljeni.
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme
Letni program športa v občini Majšperk za leto 2013 v predlagani obliki.«
V razpravo so se vključili g. Janez Vedlin, g. Marjan Novak, g. Edi Leskovar in ga. ţupanja.
Razprava je tekla o višini razpisanih sredstev in o pravični delitvi med posameznimi
športnimi panogami.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program športa v občini Majšperk za leto
2013 v predlagani obliki.«
PRISOTNIH: 13; ZA: 12, PROTI: 0
Ad9) Letni program kulture v občini Majšperk za leto 2013
Ga. ţupanja je pojasnila, da gre pri Letnem programu kulture za sofinanciranje knjiţnične
dejavnosti, ljubiteljske kulturne dejavnosti, Javnega sklada RS za ljubiteljsko kulturo Ptuj,
opremo in Bibliobus.
Razprave ni bilo.
15. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program kulture v občini Majšperk za
leto 2013 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
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Ad10) Predlog sklepa o ustanovitvi služnostne pravice v javnem interesu
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloţeni sklep in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloţeni obliki potrdi. Na odboru smo tudi razpravljali,
kakšne so moţnosti, da teh sluţnosti ne bi dajali brezplačno.«
Razprave ni bilo.
16. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep, da Občina Majšperk ustanovi služnost za
izgradnjo elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture na
nepremičnini: parceli št. 718/1 k.o. Doklece v korist služnostnega upravičenca Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, matična št. 5014018000, in sicer
brezplačno
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad11) Predlogi sklepov o grajenem javnem dobro:
- Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra
- Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina in določitvi statusa grajenega
javnega dobra
- Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra
Ga. ţupanja je pojasnila, da gre za zemljišča, ki so v lasti Občine Majšperk in so v cestnem
svetu, »s temi sklepi ničesar ne spreminjamo, ampak v zemljiški knjigi določamo le pravilni
status, in to je grajeno javno dobro.«
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal vse tri predloge sklepov,
ki jih danes občinski svet sprejema, z obrazloţitvijo, da se s sprejemom na odboru in kasneje s
sprejem na občinskem svetu ne spreminja nobenih dosedanjih obstoječih razmerij mejnikov
ali kakšnih drugih obveznosti na teh navedenih parcelah, katerih je kot upravitelj vpisana
Občina Majšperk. Zato Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu, da
sprejme vse tri sklepe, in sicer: sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra, sklep o
določitvi statusa grajenega javnega dobra in sklep o ukinitvi statusa zemljišča druţbena
lastnina in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v predlagani obliki.«
V razpravo so se vključili g. Edi Leskovar, g. Dragomir Murko in ga. ţupanja.
Razprava je tekla o tem
- kakšna je namenska raba parcel,
- da se zadeva ureja zaradi nove zakonodaje,
- da se z navedenimi sklepi ne spreminjajo meje in ne lastništvo.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
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17. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da sprejme sklep o določitvi statusa grajenega
javnega dobra, sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra in sklep o ukinitvi
statusa zemljišča družbena lastnina in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad12) Sklep o praznovanju 17. občinskega praznika Občine Majšperk
Ga. ţupanja je povedala, da bo občinski praznik potekal od 23. avgusta do 14. septembra
2013. Zaključna prireditev bo potekala 14. 9. 2013. »Zato smo pripravili sklep o praznovanju
občinskega praznika, ki je enak kot vsa leta doslej.»
G. Dragomir Murko: »Glede na inflacijo predlagam dvig višine refundacije za malico z 2,00 €
na 2,50 €.«
18. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o praznovanju 17. občinskega praznika
občine Majšperk s spremembo, da se znesek refundacije v 3. točki poviša z 2,00 € na 2,50
€.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0

Ad13) Sklep o prenosu koncesije
Ga. ţupanja je povedala, da gre za zdravnico, ki iz s.p.-ja prenaša svoje delovanje v d.o.o., kar
ji prinaša tudi nekatere prednosti pri poslovanju. »Za soglasje smo zaprosili Ministrstvo za
zdravje RS in ga tudi prejeli.«
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme
sklep o prenosu koncesije zasebne zdravnice v predlagani obliki.«
Ga. ţupanja je povedala, »da si je zdravnica pridobila tudi referenčno ambulanto in strani
Občine Majšperk smo ji omogočili najem dodatnega prostora.«
Razprave ni bilo.
19. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep, da na podlagi vloge Liljane Jovanović,
dr. med in dovoljenja št. 0142-208/2012/4 z dne 4. 2. 2013, ki ga je izdalo Ministrstvo za
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zdravje RS dovoljuje prenos koncesije na gospodarsko družbo Lilimed d.o.o v
predlagani obliki
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ad9) Pobude in vprašanja
G. Vekoslav Širec:
»Problem je pluţenje cest. Vsi vemo, da se pluţijo samo lokalne ceste in javne poti, ki so
kategorizirane. Pluţijo pa se tudi nekatere privatne ceste, ki niso kategorizirane in to z
občinskim denarjem. Ţelel bi obrazloţitev, katere ceste se pluţijo. V prihodnje bi bilo dobro
razmisliti, da bi šli v spremembo pravilnika o pluţenju cest, pri čemer pa bi morali upoštevati
tudi oddaljenost privatnih cest posameznih hiš. Sam bi naredil prioriteto, do katerih hiš mora
biti spluţeno, saj se je zgodilo, da je avto, ki bi moral človeka peljati na dializo, enostavno
obrnil, ker ni mogel do hiše. Izvajalci pluţenja bi morali imeti tudi ustrezno mehanizacijo, v
primeru pluţenja s traktorjem bi moral traktor imeti zadaj nameščen še posipalec.«
Ga. ţupanja je pojasnila, da si nekateri ljudje pluţijo sami. Spluţijo se tudi ceste starejših, ki
dejansko niso kategorizirana in so bolni ali imajo obveznosti, kot je dializa. Ti primeri so bili
dani v prioriteto. »Vemo, da ni enako za vse občane in tudi v prihodnje ne bo. Prioriteto smo
v preteklosti določili na občinskem svetu in bomo o tem lahko govorili tudi na odboru.
Dejansko pa lahko pluţimo samo ceste, ki so kategorizirane in seveda javno dobro.«
G. Janez Vedlin:
»Glede pluţenja bi rad povedal, da je bila cesta Medvedce – Sestrţe neprevozna in so se
ljudje morali voziti naokrog.
Zaradi krize so se nekatere Občine odločile, da občanom dajo moţnost plačila poloţnic brez
provizije, kar bi bilo pametno razmisliti tudi pri nas.
Po televiziji smo videli, kaj se dogaja z OŠ dr. Ljudevita Pivka. Mi smo soustanovitelji.
Ţalostno je, da učitelji in otroci delajo v takem okolju, ki je vse drugo kot pa šola. Potrebno bi
bilo urediti osnovne pogoje za vse, ki tukaj pustijo tudi do polovico svojega ţivljenja. Čeprav
je gradnja načrtovana, se mi ne zdi prav, da se kanalizacija ne more urediti.»
Ga. ţupanja je pojasnila, da se je potrebno zavedati, da je za plačevanje poloţnic brez
provizije potrebna dodatna programska oprema in dodatna zaposlitev. »Bomo preverili, če se
je do danes glede tega kaj spremenilo in ali je ta uvedba smiselna.
Kar se pa tiče OŠ dr. Ljudevita Pivka, se strinjam s kritikami, vendar ne dovolim, da se to
nanaša na Občino Majšperk, saj redno plačujemo najemnino, ker smo najemniki mi. Zato
mora najemodajalec prostore urejati. Občina Majšperk je v tem času plačala cca. 30.000 €
najemnine. Kar tri leta smo imeli v proračunu sofinanciranje izgradnje OŠ dr. Ljudevita
Pivka, pa do izvedbe ni prišlo. Še nikoli nismo rekli, da ne bomo nečesa, kar je naša dolţnost,
sofinancirali, nismo pa mi tisti, ki bi morali investicijo peljati.
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Ga. Majda Fridl:
»Zadnja informacija je, da naj bi se gradnja pričela v letošnjem letu in bi trajala štiri leta, kar
je potrdilo tudi ministrstvo. Vrednost je 4 mio €. Sofinanciranje s strani ministrstva naj bi
potekalo v naslednjih štirih letih, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Določijo lahko
namreč največ za dve leti. G. Čelan je povedal, da bodo z izgradnjo pričeli ţe v letošnjem
letu.«
Ga. ţupanja dr. Darinka Fakin: »Ali se je projekt kaj spremenil, glede na vprašanje Občin,
kolikšna velikost je dejansko potrebna, ali se bo gradil po istem projektu?«
G. Branko Karneža: »Glede na to, da sem v svetu zavoda, bi povedal, da je lastnik šole MO
Ptuj, medtem ko ostale Občine plačujemo najemnino in glavarino. Z objektom razpolaga
lastnik, v tem primeru je to MO Ptuj. Moje mnenje je, da z naše strani ni smiselno razmišljati
o investiciji v gradnjo, v kolikor bo MO Ptuj lastnik in bodo spet potrebna sredstva za
vzdrţevanje. Na zadnji seji smo imeli tri predloge, in sicer, da se »gre« v ta projekt, da se šola
seli v prostore OŠ Olge Meglič ali pa da se seli v ptujski dijaški dom.«

Ad10) Razno
Ga. ţupanja je podala pojasnilo v zvezi s Predlogom sklepa o širitvi območja stavbnih
zemljišč. »Na Občino smo prejeli vlogo g. Tacingerja. Čeprav upamo, da bomo dobili vsa
soglasja in bomo OPN sprejeli v polovici marca, je g. Tacinger iz previdnosti, da karkoli ne
bo realizirano, podal predlog sklepa za občinski svet, saj je odprt razpis, na katerega se ţeli
prijaviti. Zato predlagamo, da občinski svet sprejme predlagani sklep, ki je enak predlogu iz
predloga OPN. V kolikor bo prišlo do sprejema OPN v mesecu marcu, pa se bo ta sprejeti
sklep umaknil.«
20. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13; ZA: 13, PROTI: 0
Ga. ţupanja je podala pojasnilo glede skupnega projekta v občinah Makole, Poljčane in
Majšperk. »Gre za pismo o nameri za pristop k izvajanju projekta »Prvi koraki k povezani
ponudbi in oblikovanju blagovnih znamk na področju kulinarike v Občini Poljčane, Majšperk
in Makole«. Imeli smo skupni sestanek, kjer je bil podan predlog skupnega sodelovanja s
ciljem razvoja in trţenja skupne blagovne znamke na področju Dravinje. V občini Poljčane so
ta projekt ţe uvedli. Ta projekt je v prihodnosti zamišljen tako, da bi bila od Slovenskih
Konjic pa vse do občine Videm skupna blagovna znamka. O tem smo v preteklosti ţe
govorili in to bo ena od nalog Komisije za kmetijstvo. V prihodnjem mesecu naj bi pričele
potekati posamezne delavnice. Tega projekta nimamo v proračunu, zato bi podpisali Pismo o
nameri, sredstva pa bi zagotovili v rebalansu proračuna Občine Majšperk. Občina naj bi
sofinancirala projekt v višini 1,00 € po prebivalcu.«
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V razpravo so se vključili g. Adolf Kopše, g. Janez Vedlin, g. Branko Karneţa in ga. ţupanja
Razprava je tekla o smotrnosti vključitve v predloţeni projekt. Po razpravi je bil sprejet
naslednji sklep.
21. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep, da Občina Majšperk pristopi k podpisu
Pisma o nameri za pristop k izvajanju projekta »Prvi koraki k povezani ponudbi in
oblikovanju blagovnih znam na področju kulinarike v Občini Poljčane, Majšperk in
Makole«.
Občinski svet Občine Majšperk bo v proračunu Občine Majšperk za leto 2013 zagotovil
finančna sredstva v višini 1,00 EUR na prebivalca.
PRISOTNIH: 13; ZA: 11, PROTI: 0
Ga. ţupanja je podala informacijo, da smo imeli razpis za oddajo zadnjega prostega prostora v
KPC. »Odbor je pregledal ponudbo in prostor smo dodelili Optiki Novak Branku. Z
delovanjem naj bi pričel konec meseca marca. Tako so vsi prostori sedaj zasedeni.
V gradivu pa ste prejeli tudi poročilo o izvrševanju odločitev Občinskega sveta Občine
Majšperk v letu 2012. »
Predsedujoča ga. ţupanja dr. Darinka Fakin se je vsem zahvalila za sodelovanje in prisotnost
na sami seji.
Seja je bila zaključena ob 19.50.
Zapisali:
Nataša Letonja
Tatjana Varţič Korez
dr. Darinka Fakin
ţupanja Občine Majšperk
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