OBČINSKI SVET
Številka: 032-38/2014-2
Datum: 29. 1. 2014
ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 23. januarja 2014,
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. 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
Nadzorni odbor g. Miran Smolej
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
Ga. županja, predsedujoča 28. 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 27. redne seje občinskega sveta
2. Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Majšperk – skrajšan postopek
3. Spremembe odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk –
skrajšan postopek
4. Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v občini Majšperk – 1. obravnava
5. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Majšperk – 1. obravnava
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6. Letni program športa za leto 2014
7. Letni program kulture za leto 2014
8. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda JZ Lekarne Ptuj
9. Sklep o praznovanju občinskega praznika
10. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Vodovod Kupčinji Vrh in
Jelovice«
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta

Pripomb na predlagani zapisnik ni bilo, zato se je o njem glasovalo.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 27. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad2) Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Majšperk – skrajšan postopek
Ga. županja dr. Darinka Fakin je pojasnila, da so spremembe odloka pripravljene zato, ker se
je objekt vrtca vpisal v register stavb in s tem dobil novo hišno številko. Spremeni se tudi
sedež Občine. Ostalih sprememb ni v predlaganem odloku.
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predložene spremembe in
predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da jih sprejme v predlagani obliki.«
Razprave o predlogu sprememb ni bilo, zato se je o njih glasovalo.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v predlagani obliki v 1.
obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v predlagani obliki v 2.
obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad3) Spremembe odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Majšperk –
skrajšan postopek
Ga. županja je pojasnila, da so spremembe odloka pripravljene zaradi uskladitve z veljavno
zakonodajo. Dodaja se ureditev zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov ter v katerih
oblikah se lahko izvajajo lokalne gospodarske javne službe.
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal pripravljene spremembe
in predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da jih potrdi v predlagani obliki.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal spremembe in predlaga
Občinskemu svetu Občine Majšperk, da jih potrdi v predlagani obliki.«
Razprave o predlogu sprememb ni bilo, zato se je o njih glasovalo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v občini Majšperk v predlagani obliki v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
6. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v občini Majšperk v predlagani obliki v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad4) Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja v občini Majšperk – 1. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da je del vsebine že bil pojasnjen na prejšnji seji s strani
Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Nato je obrazložila predloženi odlok. »S tem odlokom
ustvarjamo osnovo za možnost subvencij cen. Sredstva, ki se bodo subvencionirala, morajo
biti zagotovljena v proračunu Občine. Zato moramo najprej sprejeti ta odlok, nato določiti
višino subvencije, šele nato bo upravljavec pripravil elaborat, v katerem bo določena celotna
finančna konstrukcija. Sredstva, namenjena subvencijam, morajo biti razvidna iz rebalansa
proračuna.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi odlok o
subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in predlaga, da se
8. člen črta, ostali se ustrezno preštevilčijo. Na splošno pa odbor predlaga občinskemu svetu,
da odlok v predlagani obliki potrdi.«
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G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi odlok in nanj
nima pripomb, zato predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
G. Branko Karneža je predlagal, da se naj v odloku natančno opredeli, do kakšne višine –
stopnje se bo dovolila subvencija.
Ga. županja je pojasnila, da je to splošni odlok, s katerim se sploh dovoli subvencijo cene
storitev. Natančno bo višina subvencije določena v elaboratu, ki ga mora pripraviti izvajalec
javne službe, elaborat pa sprejme občinski svet.

7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk je sprejel, da Odlok o subvencioniranju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Majšperk sprejme
v prvi obravnavi s popravkom, da se črta 8. člen, ostali se ustrezno preštevilčijo.
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 0

Ad5) Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Majšperk – 1. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da je potrebno sprejeti nov odlok o odmeri komunalnega prispevka
zato, ker smo sprejeli Občinski prostorski načrt. Sestavni del odloka je tudi pripravljen
program opremljanja zemljišč za gradnjo. Predlagani odlok vsebinsko ne odstopa od sedaj
veljavnega.
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi obliki in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predlog odloka in
predlaga občinskemu svetu, da se v 7. členu, pri gostinskih stavbah, faktor 1,2, zniža na 1,1.
Ostalih sprememb odbor ne predlaga, zato predlaga sprejem v predloženi obliki.«
V razpravo so se vključili g. Janez Vedlin, g. Branko Karneža, g. Zlatko Žnidar in ga.
županja.
Razprava je tekla o višini na novo izračunanega komunalnega prispevka, o primerjavi z
ostalimi sosednjimi občinami, o preveritvi obračunskih območij in da se po novem vlaganja v
cestno infrastrukturo ne bodo smela več upoštevati.
Na osnovi razprave se je občinsko upravo zadolžilo, da pripravi primerjavo obračunanega
komunalnega prispevka s sosednjimi občinami in preveri izračune. V kolikor bo prišlo do
kakšne spremembe, se bo predlagal amandma.
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Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk je sprejel Odlok o programu opremljanja in podlagah
ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Majšperk v prvi
obravnavi.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad6) Letni program športa za leto 2014
Ga. županja je pojasnila, da so v Letnem programu športa za leto 2014 zagotovljena sredstva
v isti višini kot lani. Letni program mora biti sprejet pred objavljenim razpisom.
G. Branko Žnidar: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal letni program športa in
predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga v predloženi obliki potrdi.«
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program športa za leto 2014 v predlagani
obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad7) Letni program kulture za leto 2014
Ga. županja je obrazložila tudi letni program kulture.
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo gradivo in
predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga v predlagani obliki potrdi.«
G. Janez Vedlin je povedal, da je strošek knjižnične dejavnosti proti stroškom ljubiteljske
kulture zelo visok. Knjižnična dejavnost je zelo draga.
Ga. županja je pojasnila, da je v to dejavnost zraven delovanja knjižnice zajet bibliobus in
nakup knjižnega gradiva. Če pa bi imeli svojo knjižnico, bi imeli bistveno več stroškov.
Po razpravi so sprejeli sledeči sklep.
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10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program kulture za leto 2014 v
predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0

Ad8) Imenovanje predstavnika v Svet zavoda JZ Lekarne Ptuj
Ga. županja je obrazložila, da smo bili s strani Mestne občine Ptuj, ki vodi sezname
kandidatov, pozvani, da posredujemo predstavnika za Svet zavoda Lekarne Ptuj. »Obveščeni
ste bili, da podate svoje predloge, ki jih je pregledala komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.»
G. Zlatko Žnidar: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala in
ugotovila, da je prejela en predlog s strani OO SLS Majšperk. Zato predlaga Občinskemu
svetu Občine Majšperk, da v Svet zavoda JZ Lekarne Ptuj imenuje Zofijo Topolovec,
stanujočo Podlože 62a, Ptujska Gora.«
11. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje Zofijo Topolovec, stanujočo Podlože 62a, 2323
Ptujska Gora, za predstavnika občin ustanoviteljic v Svet zavoda javnega zavoda
Lekarne Ptuj.
PRISOTNIH: 14; ZA: 12, PROTI: 0
Ad9) Sklep o praznovanju občinskega praznika
Ga. županja je pojasnila, da bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku 13. septembra.
Prireditve bi naj potekale od 22. avgusta. Sodelujočim oziroma tekmovalcem na prireditvah se
bo zagotovila malica v višini 2,50 EUR. Samo izvedbo prireditev pa bo vodila komisija, ki je
nespremenjena od začetka mandata.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga v predlagani obliki potrdi.«

12. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o praznovanju občinskega praznika
Občine Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
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Ad10) Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za projekt »Vodovod Kupčinji Vrh
in Jelovice«
Ga. županja je na kratko obrazložila dokument identifikacije projekta, ki ga je občinski svet
že sprejel. Spremembe so potrebne za prijavo na razpis za ostanek RRP sredstev. »Pri vlogi na
razpis moramo imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje in izbranega izvajalca.«
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal dokument in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predloženi obliki potrdi.«
Razprave ni bilo.
13. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta za
projekt »Vodovod Kupčinji Vrh in Jelovice« v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 14; ZA: 14, PROTI: 0
Ad11) Pobude in vprašanja
G. Adolf Kopše:
»Izvajalca zimske službe naj se opozori, da pri pluženju ne bo poškodoval robnikov pri
asfaltiranem platoju pred domom krajanov v Stopercah.«
G. Zlatko Žnidar:
»- V septembru smo sprejeli odlok o Občinskem prostorskem načrtu. Zanima me, ali se kaj
dela na tem, da bi začeli zbirati nove pobude za spremembe?
- Ob cestah niso postavljeni količki, s tem se bo nekaj privarčevalo. Upam, da bo
pravočasno spluženo, da se s tem ne bodo pojavile težave, predvsem ob večjem snegu.«
Odgovor ge. županje:
»V občinski upravi se že pripravlja sklep o začetku postopka priprave sprememb OPN tako,
da bo v roku tedna dni objavljen s pozivom občanom za podajanje pobud. Vloge se bodo
zbirale približno en mesec. Nato se bo začelo s postopkom sprememb odloka.«

G. Edi Leskovar:
»Glede koncesionarja za vzdrževanje cest me zanima, katere podizvajalce bo le-ta imel.
Nekateri so namreč kupili nove pluge in če niso izkoriščeni, to ni smotrno.«
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G. Dragomir Murko:
»- V krožišču v Majšperku bi morali urediti nekakšno skulpturo, ki bi poudarila simbol
občine. Predlagamo klopko volne.
- Uredi se naj vodnjak pri pokopališču Majšperk.«
Odgovor ge. županje:
»Preverili bomo, kako je z lastništvom.«
G. Branko Karneža:
»Kaj je s projektom širokopasovnega omrežja v občini?«
Odgovor ge. županje:
»S projektom smo se večkrat prijavili na razpis, vendar nismo bili uspešni, če bo nov razpis,
bomo prijavo ponovili.«

Ga. Ida Lorber:
»Ob ostalih kesonih sem opazila postavljene kesone za oblačila. Ali je to namenjeno našim
občanom? O projektu bi se lahko kaj napisalo v Majšperčanu.«
Odgovor ge. županje:
»Kesone je na našo pobudo postavilo Čisto mesto Ptuj, oblačila so namenjena projektu
Botrstva. O projektu je napisano že na naši spletni strani, članek pa se lahko pripravi tudi za
Majšperčana.«

G. Marjan Novak:
»- Kako daleč je s projektom čiščenja drevja ob javnih poteh, koliko je to stalo Občino? Ali je
vse očiščeno, ali je bilo izrečenih kaj kazni?
- Kdaj bodo lahko začeli občani plačevati položnice na Občini?«
Odgovor ge. županje:
»Samo čiščenje drevja Občine ni stalo nič. Lastniki so dobili obvestila s strani inšpektorice in
so morali, glede na lastništvo, sami očistiti drevje ob poteh.
V občinski upravi so pridobljene vse ponudbe za začetek delovanja blagajne. Občina mora
skleniti ustrezne pogodbe z izdajatelji položnic. Sredstva bodo zagotovljena v rebalansu tako,
da se bo plačevanje lahko začelo v začetku meseca marca.«

Ad12) Razno
Ga. županja je Občinski svet Občine Majšperk seznanila z naslednjimi informacijami:
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-

V Majšperku in Stopercah se urejajo učne poti. Postavljajo se klopce in učne table.
Odprtja naj bi začela v spomladanskih mesecih.
Po krajevnih skupnostih potekajo seje Svetov KS.
Naslednja seja Občinskega sveta Občine Majšperk bo v tretjem tednu meseca februarja.
Poteka postopek izbire izvajalca za odvoz in obdelavo odpadkov.

G. Zlatko Žnidar je vprašal, kako daleč je z realizacijo projekta odstavnega pasu s strani
Podlož proti Medvedcam?
Ga. županja je pojasnila, da so zaradi krize vsi državni projekti zamaknjeni za dve leti. Kdaj
bo prišlo do izvedbe, se zaenkrat ne ve.
G. Branko Karneža: »Na prometni tabli Ptujska Gora je s strani Slap »Gora« še zmeraj
napisana z malo začetnico. Zadeva naj se popravi.«
G. Vekoslav Širec: »Skozi Slape poteka nova kolesarska pot. Ali je to lastniško urejeno?«
Ga. županja je pojasnila, da trenutno še nima natančnega odgovora.
Seja je bila zaključena ob 19.15.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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