OBČINSKI SVET
Številka: 032-32/2013-2
Datum: 2. 4. 2013
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 28. marca 2013,
ob 18.00 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Ţupanja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin
Podţupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik
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:
Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Milan Klajnšek
Predsednik nadzornega odbora g. Miran Smolej
Policijska postaja Podlehnik g. Pleteršek
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Tednik Ptuj g. Martin Ozmec
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varţič Korez
G. podţupan Cvetko Pepelnik, je na začetku seje pojasnil, da ima s strani ge. ţupanje
pooblastilo za pričetek vodenja seje. Ga. ţupanja je odstotna zaradi prireditve v OŠ Majšperk.
Predsedujoči 22. redne seje je po uvodnem pozdravu vseh prisotnih ugotovil, da je na
seji navzočih 14 svetnikov. Predlagal je dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom.
Razprave o predlaganem dnevnem redu ni bilo, zato se je o njem glasovalo.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 21. redne in 1. izredne seje občinskega sveta
2. Poročilo o delu Policijske postaje Podlehnik na območju občine Majšperk za leto
2012
3. Rebalans Proračuna Občine Majšperk za leto 2013
4. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2012
5. Soglasje k ceni storitve pomoč druţini na domu
6. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
7. Seznanitev z letnim poročilom Lekarne Ptuj
8. Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za:
a. projekt »Modernizacija lokalne ceste LC Sevce – Ptujska Gora«
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b. projekt »Modernizacija javne poti JP Belšak – Dobrava (Pastirovec)
9. Pobude in vprašanja
10. Razno
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 21. redne in 1. izredne seje občinskega sveta

-

Zapisnik 21. redne seje:

Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 21. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
-

Zapisnik 1. izredne seje:

G. Branko Karneţa: »Pri prvi točki na drugi strani naj se pri tretji alineji dopiše razprava, in
sicer sem opozoril na starost objekta, saj se mu izteka ţivljenjska doba.«
Druge razprave ni bilo.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 1. izredne seje s predlagano
spremembo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad2) Poročilo o delu Policijske postaje Podlehnik na območju občine Majšperk za leto 2012
Predstavnik policijske postaje Podlehnik je podal obrazloţitev dela Policijske postaje
Podlehnik na območju občine Majšperk za leto 2012.
Sejo je zapustil ob 18.15.
Ad3) Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2013
G. podţupan je na kratko predstavil Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2013.
Predvideni prihodki so 4.663.196 EUR, odhodki v višini 4.666.851 EUR. V predloţenem
rebalansu se predvideva zadolţevanje v višini 111.000 EUR zaradi projekta Kogeneracija OŠ
Majšperk. V rebalansu so predvideni novi stroški oziroma postavke za nakup varčnih luči pri
pločniku Lešje, uvajanje novih blagovnih znamk, ureditev parka v Majšperku in na Bregu,
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ureditev notranjosti muzeja in okolice, zamenjava oken v domu Sestrţe in program Mostovi.
Na osnovi novih investicij so usklajeni tudi načrti razvojnih programov in spremenjen je letni
načrt pridobivanja zemljišč. Zemljišča, ki se pridobivajo, so namenjena za urejene javne poti
in jih občani brezplačno odstopajo v grajeno javno dobro.
G. Janez Vedlin: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloţeni rebalans
proračuna za leto 2013 in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloţeni obliki potrdi.«
G. Dragomir Murko: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predloţeni rebalans in
predlaga občinskemu svetu sprejem v predloţeni obliki.«
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti je pregledal rebalans proračuna in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloţeni obliki.«
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloţeni rebalans proračuna Občine
Majšperk za leto 2013 in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predloţeni obliki.«
V razpravi so sodelovali g. Branko Karneţa, g. direktor in g. podţupan.
Razprava je tekla:
- zakaj se ukinja urejanje pešpoti na Ptujski Gori,
- ali se pri muzeju na Ptujski Gori predvideva ureditev avtobusne postaje.
G. podţupan je pojasnil, da se postavka ukinja,, ker je bila zadeva urejena v lanskem letu.
Avtobusna postaja se na Ptujski Gori ne bo gradila, prostor pa bo urejen tako, da bo varen za
otroke.
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto
2013 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 13, PROTI: 0
Ad4) Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2012
G. podţupan je pojasnil, da je zaključni račun dejanski prikaz finančnega stanja Občine za
leto 2012. Skupaj realizirani prihodki so bili 4.548.660 EUR, odhodki 6.158.622 EUR.
Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazloţitve in poročilo OŠ Majšperk. Zaključni
račun bo sedaj pregledal tudi nadzorni odbor, ki bo podal poročilo.
G. Janez Vedlin: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloţeni zaključni
račun za leto 2012 in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloţeni obliki potrdi.«
G. Dragomir Murko: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predloţeni zaključni račun in
predlaga občinskemu svetu sprejem v predloţeni obliki.«
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G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti je pregledal zaključni račun proračuna in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloţeni obliki.«
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloţeni zaključni račun proračuna
Občine Majšperk za leto 2012 in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predloţeni
obliki.«
Razprave ni bilo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Zaključni račun proračuna Občine Majšperk
za leto 2012 v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad5) Soglasje k ceni storitve pomoč druţini na domu
Seji občinskega sveta Občine Majšperk se je ob 18.35 pridruţila ga. ţupanja, ki je prevzela
vodenje seje.
Ga. ţupanja je pojasnila, da se s predloţenim sklepom zniţuje oskrba storitve pomoč druţini
na domu. Po novem naj bi bila cena za oskrbovanca 3,6 EUR/uro, za Občino pa 12,38
EUR/uro.
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti je pregledal predloţeno gradivo in
predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k ceni storitve pomoč druţini na
domu.«
Razprave o predloţenem sklepu ni bilo.
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
druţini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči druţini na domu za
leto 2013.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad6) Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Ga. ţupanja je pojasnila, da je Skupnost občin Slovenije pripravila osnutek kodeksa o
ravnanju izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, glede na razmere v drţavi. »V občinski
upravi smo pregledali osnutek in se nam je zdel primeren za potrditev. Zato predlagam, da ga
sprejmemo in da ga tudi upoštevamo pri svojih dejanjih.«
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G. Janez Vedlin: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloţeni kodeks
ravnanja in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloţeni obliki potrdi.«
G. Dragomir Murko: »Odbor za zaščito in reševanje je pregledal predloţeni kodeks in
predlaga občinskemu svetu sprejem v predloţeni obliki.«
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti je pregledal predloţeni kodeks in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloţeni obliki.«
G. Zlatko Ţnidar: »Odbor za gospodarstvo je pregledal predloţeni kodeks ravnanja izvoljenih
predstavnikov na lokalni ravni in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predloţeni
obliki.«
Razprave o predloţenem kodeksu ni bilo.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni v predloţeni obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad7) Seznanitev z letnim poročilom Lekarne Ptuj
G. Branko Karneţa: »Odbor za druţbene dejavnosti je pregledal predloţeno letno poročilo
Lekarn Ptuj in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o seznanitvi z letnim poročilom.«
Razprave o predloţenem gradivu ni bilo.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z letnim poročilom za leto 2012 Lekarn
Ptuj.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad8) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za:
a) projekt »Modernizacija lokalne ceste LC Sevce – Ptujska Gora«
b) projekt »Modernizacija javne poti JP Belšak – Dobrava (Pastirovec)«
Ga. ţupanja je predstavila oba projekta, ki se bosta prijavila na sofinanciranja po 23. Členu
ZFO in izvajala, »v kolikor bomo uspešni na razpisih. Pred prijavo na razpis je potrebno imeti
potrjene predloţene dokumente.«
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G. Janez Vedlin: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal oba predloţena
dokumenta za investiciji in predlaga občinskemu svetu, da ju potrdi v predloţeni obliki.«
Razprave o predloţenem gradivu ni bilo.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk je v predloţeni obliki potrdil dokumenta identifikacije
investicijskega projekta za:
a) projekt »Modernizacija lokalne ceste LC Sevce – Ptujska Gora«
b) projekt »Modernizacija javne poti JP Belšak – Dobrava (Pastirovec)«.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad9) Pobude in vprašanja
G. Adolf Kopše:
»Pri ureditvi vaškega jedra v centru Stoperc predlagam, da se uredi tudi voda in elektrika.«
Ga. ţupanja je pojasnila, da bo zadeva urejena.
G. Ludvik Lampret:
»Ali bo ostala na Bregu banka ali jo bodo zaprli?«
Ga. ţupanja je povedala, da je tudi ona slišala »govorice« glede zaprtja banke na Bregu.
»Usklajuje se datum sestanka, da se pridobijo uradne informacije. Res pa je, da se zadeve
racionalizirajo tudi na področju bančništva, vsekakor pa bomo naredili vse, da banka ostane
na Bregu.«
G. Janez Vedlin:
»Pri veţici v Majšperku je potrebno popraviti kamen.«
Ga. ţupanja je povedala, da se bo zadeva uredila takoj, ko bo to dopuščalo vreme.
G. Branko Karneţa:
»- Kdo je izvajalec Vrtca Majšperk?
- Kdo je investitor cest, ali so vključeni tudi občani?«
Ga. ţupanja je pojasnila, da postopek izbire še poteka in izvajalca Vrtca Majšperk ne sme
posredovati, ker še vsi postopki niso zaključeni.
»Pri novogradnjah cest povabimo k sodelovanju tudi občane. Pri preplastitvah, kjer so bili
vključeni predhodno, pa ne.«
G. Vekoslav Širec:
»Občani ob cesti Pastirovec bodo sofinancirali izgradnjo, saj pobirajo po 500 EUR. Tudi mi
smo ob cesti Slape – Ptujska Gora pobirali denar. Cesta Sevce – Ptujska Gora pa se bo
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financirala v celoti iz sredstev Občine. Ne zdi se mi pravilno oziroma ne morem se otresti
občutka, da se mora v Halozah več sofinancirati.«
Ga. ţupanja je pojasnila, da bi, v kolikor bi bilo moţno, vse ceste zgradili iz sredstev
občinskega proračuna, vendar ne gre, razvoj lahko gre hitreje naprej, če občani prispevajo
svoj deleţ, s tem so tudi modernizacije cest prej na vrsti.
G. Zlatko Ţnidar:
»Informacijo sem ţe izpostavil včeraj na odboru. Zanima me, kaj se dogaja okrog vodovoda
in zadev, ki se širijo glede odkupa deleţev v Komunalnem podjetju Ptuj? Vem, da rešitev
zadeve ni samo v pristojnosti Občine Majšperk, ampak povezati se je potrebno z ostalimi
Občinami in zadevo čim prej urediti, da ne bomo po izgradnji vodovoda postavljeni pred
kakšno izsiljevanje.«
Ga. ţupanja je pojasnila, da je teţava z lastništvom v Komunalnem podjetju Ptuj. »Zunanje
Občine imamo premajhni deleţ, da bi imele kakršne koli moţnosti o odločanju. Potekajo
dogovori o odkupu delnic, vendar je zadeva še nedorečena. O vseh zadevah vas bomo sproti
seznanjali, vsekakor pa se bo občina Majšperk vključila v nakup, če bo smiselno.«
V razpravo so se vključili g. Cvetko Pepelnik. g. Branko Karneţa, g. Janez Vedlin in ga.
ţupanja.

Ad10) Razno
Ga. ţupanja je svetnike seznanila, da v dvorani potekajo različne prireditve in da so vsi
vljudno vabljeni. V mesecu aprilu naj bi bila seja, na kateri bi se potrjeval občinski prostorski
načrt.
G. Janez Vedlin je vprašal, ali je naša Občina udeleţena pri sanaciji odpadnih gum v
gramoznici?
Ga. ţupanja je pojasnila, da je to zaskrbljujoče vprašanje. »Podjetniku smo ţe pomagali in mu
še bomo, saj gre za 120 delovnih mest, ki bi jih radi obdrţali.«
Predsedujoča ga. ţupanja dr. Darinka Fakin se je vsem zahvalila za sodelovanje in prisotnost
na sami seji ter vsem zaţelela lepe velikonočne praznike
Seja je bila zaključena ob 19.10.
Zapisala:
Tatjana Varţič Korez
dr. Darinka Fakin
ţupanja Občine Majšperk
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