OBČINSKI SVET
Številka: 900-3/2014-16
Datum: 6. 11. 2014
Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v torek, 4. novembra 2014,
ob 18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin
Podžupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik
Člani: ga. Jelka Ferlež, ga. Ksenija Frangež, ga. Anka Hertiš, g. Branko Karneža, ga. Monika
Kokot, g. Kristijan Lovrenčič, g. Dragomir Murko, ga. Anica Rejec, g. Rado Rodošek, g.
Milan Tacinger, ga. Kaja Valand, g. Janez Vedlin, g. Zlatko Žnidar,
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Predsednik sveta KS Majšperk g. Zvonko Anton Lampret
Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Jožef Šerbak
Radio Tednik Ptuj Maja Vtič
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Ga. županja, predsedujoča 2. redne seje, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovila, da je na
seji navzočih vseh 14 svetnikov.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta
2. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
3. Imenovanje članov v odbore:
- odbor za gospodarstvo in kmetijstvo
- odbor za gospodarsko infrastrukturo
- odbor za družbene dejavnosti
- odbor za zaščito in reševanje
4. Imenovanje članov v komisije:
- statutarno pravna komisija
- komisija za priznanja in odlikovanja
- komisija za kmetijstvo
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. Imenovanje članov v nadzorni odbor
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6. Imenovanje urednice in uredniškega odbora za občinsko glasilo »Majšperčan«
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14 ,
PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 1. redne – konstitutivne seje občinskega sveta

Na predlagani zapisnik ni bilo podanih pripomb.

2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 1. redne – konstitutivne seje
občinskega sveta Občine Majšperk, v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
Ad2) Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
Ga. županja je pojasnila, da je na prvi konstitutivni seji podala izjavo, da odstopa od mandata
občinske svetnice. Občinski svet je Občinsko volilno komisijo zadolžil, da preveri, na
katerega člana preide mandat. Občinska volilna komisija je posredovala sklep s katerim
ugotavlja, da mandat preide na Tacinger Milana iz Lešja. Izdano mu je tudi potrdilo o
izvolitvi.
Občinski svet je na podlagi sklepa Občinske volilne komisije sprejel naslednji sklep.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme sledeči sklep:
Darinki Fakin, stanujoči Breg 47b, preneha mandat občinske svetnice, ker se je po
izvolitvi za županjo odpovedala funkciji članice občinskega sveta.
Mandat občinske svetnice Darinke Fakin preide za preostanek mandatne dobe na
naslednjega kandidata SLS – Slovenske ljudske stranke Tacinger Milana, stanujočega
Lešje 30, Majšperk, ki je Občinski volilni komisiji podal pisno izjavo, da sprejema
funkcijo člana Občinskega sveta Občine Majšperk, za preostanek mandatne dobe.
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
Ad3) Imenovanje članov v odbore:
- odbor za gospodarstvo in kmetijstvo
- odbor za gospodarsko infrastrukturo
- odbor za družbene dejavnosti
- odbor za zaščito in reševanje
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Ga. županja je pojasnila, da so vse politične stranke dobile poziv, da podajo predloge za
imenovanje svojih članov v odbore. Na podlagi predlogov se je oblikoval predlog, ki je bil
posredovan na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Cvetko Pepelnik, predsednik komisije je pojasnil: »Komisija je pregledala predloge za
imenovanje članov v odbore. Predlog za sestavo odborov je bil na komisiji soglasno potrjen in
je sledeči:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo (5 članov)
član
Ime in priimek
1
Kristijan Lovrenčič – predsednik
2
Janez Vedlin – podpredsednik
3
Jelka Ferlež– član
4
Anica Rejec – član
5
Milan Tacinger – član

Stranka
SMC
NSI
SDS
SLS
SLS

Odbor za gospodarsko infrastrukturo (5 članov)
član
Ime in priimek
1
Zlatko Žnidar – predsednik
2
Rado Rodošek – podpredsednik
3
Dragomir Murko – član
4
Monika Kokot – član
5
Branko Karneža – član

Stranka
SLS
SLS
SD
SMC
SDS

Odbor za družbene dejavnosti (5 članov)
član
Ime in priimek
1
Karneža Branko - predsednik
2
Anica Rejec - podpredsednica
3
Anka Hertiš - član
4
Kaja Valand - član
5
Žnidar Zlatko – član

Stranka
SDS
SLS
SLS
SMC
SLS

Odbor za zaščito in reševanje (5 članov)
član
Ime in priimek
1
Dragomir Murko - predsednik
2
Anka Hertiš - podpredsednica
3
Ksenija Frangež – članica
4
Monika Kokot - član
5
Darko Zupanc – član

Stranka
SD
SLS
SDS
SMC
-

Občinski svet Občine Majšperk ni imel razprave o predlogu, zato je o imenovanju
posameznih odborov glasoval.
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4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje odbor za gospodarstvo in kmetijstvo v sestavi:
1
Kristijan Lovrenčič – predsednik
SMC
2
Janez Vedlin – podpredsednik
NSI
3
Jelka Ferlež– član
SDS
4
Anica Rejec – član
SLS
5
Milan Tacinger – član
SLS
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje odbor za gospodarsko infrastrukturo v sestavi:
1
Zlatko Žnidar – predsednik
SLS
2
Rado Rodošek – podpredsednik
SLS
3
Dragomir Murko – član
SD
4
Monika Kokot – član
SMC
5
Branko Karneža – član
SDS
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0

6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
1
Karneža Branko - predsednik
SDS
2
Anica Rejec - podpredsednica
SLS
3
Anka Hertiš - član
SLS
4
Kaja Valand - član
SMC
5
Žnidar Zlatko – član
SLS
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje odbor za zaščito in reševanje v sestavi:
1
Dragomir Murko - predsednik
SD
2
Anka Hertiš - podpredsednica
SLS
3
Ksenija Frangež – članica
SDS
4
Monika Kokot - član
SMC
5
Darko Zupanc – član
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
Ad4) Imenovanje članov v komisije:
- statutarno pravna komisija
- komisija za priznanja in odlikovanja
- komisija za kmetijstvo
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
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G. Cvetko Pepelnik: »Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je pregledala
posredovan predlog, vendar je naredila nekaj popravkov (uskladitev s poslovnikom) pri
komisiji za priznanja in odlikovanja in svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Kljub temu pa na željo enega člana spreminjamo sestavo komisije za priznanja in odlikovanja
in sicer predlaga se v naslednji sestavi:
član
Ime in priimek
Stranka
1
Ksenija Frangež – predsednica
SDS
2
Ida Lorber – podpredsednica
SLS
3
Branislava Vedlin – članica
NSi
4
Monika Kokot – članica
SMC
5
Topolovec Dušan – član
SD
6
Kaja Valand – članica
SDS
7
Rado Rodošek – član
SLS
Predlogi za ostale komisije so sledeči:
Statutarno pravna komisija (5 članov)
član
Ime in priimek
1
Zlatko Žnidar – predsednik
2
Dragomir Murko – podpredsednik
3
Anica Rejec – članica
4
Ksenija Frangež – članica
5
Kristijan Lovrenčič - član
Komisija za kmetijstvo (6 članov)
član
Ime in priimek
1
Milan Tacinger - predsednik
2
Jelka Ferlež – podpredsednica
3
Edi Leskovar – član
4
Cvetko Pepelnik – član
5
Rado Rodošek – član
6
Aleš Žnidarko – član
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (7 članov)
član
Ime in priimek
1
Anka Hertiš – predsednica
2
Adi Kopše – podpredsednik
3
Dragomir Murko – član
4
Damjana Podgoršek – članica
5
Jelka Ferlež – član
6
Rado Rodošek – član
7
Gregor Karneža – član

Stranka
SLS
SD
SLS
SDS
SMC

Stranka
SLS
SDS
SLS
SLS
SLS

Stranka
SLS
SMC
SD
NSI
SDS
SLS
-

Komisija je vse predloge sprejela soglasno.
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Občinski svet Občine Majšperk ni imel razprave o predlogih, zato je o imenovanju
posameznih komisij glasoval.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje komisijo za priznanja in odlikovanja v sestavi:
1
Ksenija Frangež – predsednica
SDS
2
Ida Lorber – podpredsednica
SLS
3
Branislava Vedlin – članica
NSi
4
Monika Kokot – članica
SMC
5
Topolovec Dušan – član
SD
6
Kaja Valand – članica
SDS
7
Rado Rodošek – član
SLS
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje statutarno pravno komisijo v sestavi:
1
Zlatko Žnidar – predsednik
SLS
2
Dragomir Murko – podpredsednik
SD
3
Anica Rejec – članica
SLS
4
Ksenija Frangež – članica
SDS
5
Kristijan Lovrenčič - član
SMC
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje komisijo za kmetijstvo v sestavi:
1
Milan Tacinger - predsednik
SLS
2
Jelka Ferlež – podpredsednica
SDS
3
Edi Leskovar – član
SLS
4
Cvetko Pepelnik – član
SLS
5
Rado Rodošek – član
SLS
6
Aleš Žnidarko – član
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v sestavi:
1
Anka Hertiš – predsednica
SLS
2
Adi Kopše – podpredsednik
SMC
3
Dragomir Murko – član
SD
4
Damjana Podgoršek – članica
NSI
5
Jelka Ferlež – član
SDS
6
Rado Rodošek – član
SLS
7
Gregor Karneža – član
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
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Ad5) Imenovanje članov v nadzorni odbor
G. Cvetko Pepelnik, predsednik komisije je pojasnil: »Komisija je pregledala predloge za
imenovanje nadzornega odbora. Predlog za sestavo nadzornega odbora je bil na komisiji
soglasno potrjen in je sledeči:
član
1
2
3

Ime in priimek
Slavica Vuk
Zofija Topolovec
Miran Smolej

Stranka
SDS
SLS
SMC

Občinski svet Občine Majšperk ni imel razprave o predlogu, zato je o njem glasoval.
12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje nadzorni odbor v sestavi:
1
Slavica Vuk
SDS
2
Zofija Topolovec
SLS
3
Miran Smolej
SMC
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
Ad6) Imenovanje urednice in uredniškega odbora za občinsko glasilo »Majšperčan«
G. Cvetko Pepelnik, predsednik komisije je pojasnil: »Komisija je pregledala predloge za
imenovanje v uredniški odbor. Predlog za imenovanje odgovorne urednice in uredniškega
odbora je bil na komisiji soglasno potrjen in je sledeči:
član
1
2
3
4
5

Ime in priimek
Zlatka Lampret – urednica
Marjan Kokot- član
Peter Kitak – član
Tanisa Bedenik – članica
Suzana Brumec – članica

Stranka
urednica
SMC
SLS
SD
SDS

Občinski svet Občine Majšperk ni imel razprave o predlogu, zato je o njem glasoval.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje uredniški odbor v sestavi:
1
Zlatka Lampret – urednica
urednica
2
Marjan Kokot- član
SMC
3
Peter Kitak – član
SLS
4
Tanisa Bedenik – članica
SD
5
Suzana Brumec – članica
SDS
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
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Ad7) Pobude in vprašanja

G. Dragomir Murko je podal naslednje pobude:
- Že pred štirimi leti sem opozoril, da je potrebno urediti pločnik v krožišču na Ptujski Gori.
Danes so zaradi tega del ceste zaprli. Zadeva bi se morala takoj urediti.
- V prejšnjem mandatu je bilo rečno, da bomo dobili pisni odgovor glede Komunalnega
podjetja Ptuj.
- Na spletni strani bi se naj vodila evidenca praznih stanovanj, hiš in poslovnih prostorov v
občini.
- V katerih javnih zavodih ima naša občina predstavnike?
- v avli KPC nabavit vitrino v kateri bi se shranjevali pokali in priznanja, da bi bili vidni
občanom.
- Volitve so mimo, in je sedaj pravi čas, da se začnemo pogovarjati o združevanju volilnih
odborov zaradi racionalizacije.
Odgovori ge. županje:
- S strani inšpekcije je bilo naloženo državi, da sanira cesto in plaz.
- Za Komunalno podjetje Ptuj boste dobili odgovor ko bo pripravljen.
- V naslednjega Majšperčana lahko damo poziv občanom, da posredujejo občini podatek o
praznih stanovanjih in hišah.
- V javnih zavodih imamo izmenično z ostalimi občinami svoje predstavnike. Trenutno jih
imamo v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj – ga. Ida Lorber, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj – g.
Branko Karneža in v Lekarna Ptuj – ga. Zofija Topolovec.
- Vitrina v avli KPC se predvideva, vendar je bila mišljena za izdelke iz projekta Zakladi
Dravinjske doline.
- Glede združevanja volilnih območij pa bo potreben vsekakor dogovor, saj morajo biti pri
naslednjih volitvah vsa volišča dostopna invalidom.
G. Zlatko Žnidar: »Kako poteka organizacija zimske službe, saj je slišati, da je za naše
območje prišlo do izpada?«
Odgovor ge. županje:
Zadevo rešuje koncesionar, ki je zadolžen za izvajanje zimske službe, za prenehanje
opravljanja dela pa je bil obveščen.
Ga. Anica Rejec: »Izvedena je bila preplastitev ceste Majšperk – Stoperce, vendar samo v
določenem delu. Ovinek, ki pa je potreben ureditve pa ni bil saniran.«
Odgovor ge. županje:
Preplastitev je bila izvedena iz vzdrževanja državnih cest, na ta dela pa kot občina nimamo
vpliva.
Ga. Anka Hertiš: »Potrebno bi bilo urediti drevje ob pločniku od Majšperka proti Lešju.«
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Odgovor ge. županje:
Za ureditev drevja ob javnih površinah so najprej zadolženi lastniki, bomo opozorili na to
zadevo.
Ga. Jelka Ferlež: »V Stopercah okrog igrišča ni urejena in pokošena trava.«
Odgovor ge. županje:
Okrog igrišča ne čistijo naši javni delavci. To ureja hišnik OŠ in športno društvo, v kolikor pa
je problem, lahko priskočijo tudi naši javni delavci.

G. Janez Vedlin je imel naslednje pobude:
- Potrjeni so odbori in komisije, pa me zanima kdo je v koaliciji in kdo v opoziciji?
- Pozdravlja preplastitev ceste Majšperk – Stoperce, nujno potrebna pa je sanacija ceste
Majšperk – Stanečka vas.
- Letos je veliko poplav, zato bi bilo potrebno nujno urediti strugo reke Dravinje.
- Predlagam, da bi se v proračunu rezervirala finančna sredstva za vsakega člana sveta KS,
da bi se lažje realizirane, kakšne manjše pobude.
Odgovori ge. županje:
- Sveti KS ne morejo imeti svojih finančnih sredstev, ker niso pravne osebe. Proračun pa je
predstavljen vsem svetov KS in se lahko podajo pobude in predlogi za posamezne zadeve,
ki bi se naj uredile na njihovih območjih.
- Cesta proti Stanečki vasi je že bila v državnem proračunu za ureditev, vendar zaradi krize
ni prišlo do realizacije. Kdaj bo prišlo do sanacije ne vemo.
- Za ureditev struge reke Dravinje in potoka Jesenice so že bili posredovani dopisi na
ustrezne institucije.
- V koaliciji, so politične stranke SLS, SD in SMC. Upam pa, da ne bo stroge delitve in da
bomo delali enotno in v dobro vseh občanov.
G. Kristijan Lovrenčič je imel naslednji vprašanji:
- Na Bregu je bila urejena povezovalna pot do Koritnega, kot kolesarska pot. Vendar se v
nočnih urah pojavlja zelo velik promet po tej poti tudi drugih vozil. Predlagam, da se
preko ustreznih institucij izvaja kontrola.
- Zakaj je na Bregu med 23.00 in 5.00 ugasnjena javna razsvetljava?
Odgovora ge. županje:
- Občinski upravi je naloženo, da obvesti redarje in policijo, da na tem odseku izvajajo več
kontrole.
- Teh pobud je bilo v preteklosti veliko, zato se na Bregu pri javni razsvetljavi izvaja
poskusno ugašanje luči v nočnem času. S tem se bo videl strošek privarčevanih sredstev in
odziv občanov.
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Ad8) Razno
Ga. županja je pojasnila, da so svetniki dobili dodatno gradivo, glede sofinanciranja dolga OŠ
Majšperk. Namreč Ministrstvo za šolstvo in šport je zaradi ugotovitve kršitve pri vpisu otrok
v 1. razred osnovne šole v podružnični šoli Ptujska Gora, za šolsko leto v času ravnatelja g.
Branka Laha, naložil plačilo globe. Ker sami niso zmožni plačati celotnega dolga, so podali
vlogo, da bi jim krili 50 % globe.
G. Zlatko Žnidar: »Ali občina namerava oziroma razmišlja o sprožitvi kakršnih koli
postopkov zoper šolo oz. odgovorno osebo?«
Ga. županja je pojasnila, da se o teh zadevah ne razmišlja.
Ker Občinski svet Občine Majšperk ni imel razprave o predloženem sklepu, se je o njem
glasovalo.
14. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se Osnovni šoli Majšperk krije del dolga, na
podlagi zahteve Inšpektorata RS za šolstvo in šport, zaradi ugotovitve kršitve pri vpisu
otrok v 1. razred osnovne šole v podružnični šoli Ptujska Gora, za šolsko leto 2013/2014.
Sredstva za pokritje dolga v višini 4.788,98 EUR se prerazporedijo v Proračunu Občine
Majšperk za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12, 9/14, 10/14 in 40/14) iz
postavke 17.4.1/409000 – Splošna proračunska rezervacija, na postavko 03.5.5/413300 –
Sofinanciranje dolga OŠ do MIZŠ.
PRISOTNIH: 14;
ZA: 14;
PROTI: 0
Ga. županja je člane občinskega sveta seznanila z naslednjimi informacijami:
- Uredilo se je del ceste na Kupčinjem Vrhu in na Velilko ravno.
- Začel se je gradnja pločnika na Ptujski Gori.
- V izgradnji je tudi zbirni center pri čistilni napravi v Majšperku.
- V sprejetem OPN je bilo potrebno izdelati 5 OPPN. Prvi je sedaj že razgrnjen. Gre za
ureditev kamnoloma Vundošek. Celoten postopek financira lastnik.
- Na domove ste prejeli prireditvenik, vsi vljudno vabljeni na prireditve.
- Naslednja seja Občinskega sveta bo 25. 11. 2014, na kateri se predvideva obravnavo
proračuna za naslednje leto.
Seja je bila zaključena ob 18.50.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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