OBČINSKI SVET
Številka: 032-44/2014-2
Datum: 24. 7. 2014
Z A P I S N I K
33. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 17. julija 2014, ob
18.00 uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin
Člani: g. Branko Karneža, 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 Žnidar
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Radio Tednik Ptuj Maja Vtič
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Dušanka Kovačec
ODSOTEN:
Podžupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik
Član: Jože Kolarič
Ga. županja, predsedujoča 33. redne seje, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovila, da je
na seji navzočih 11 svetnikov. G. podžupan in g. Kolarič sta se upravičila, ga. Rejec pa
verjetno še pride.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo.
Pridružila se je ga. Anica Rejec.
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 32. redne seje občinskega sveta
2. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk – 1. obravnava
3. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Majšperk – 1. obravnava

4. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Majšperk
5. Sklep o potrditvi programa dela 2014, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
6. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Agromelioracija Majšperk«
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
PRISOTNIH: 12;
ZA: 12 ,
PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 32. redne seje občinskega sveta
G. Zlatko Žnidar pri 13. točki pojasni svoje razmišljanje, in sicer je šlo njegovo razmišljanje v
smeri, da se nekatere občine, ki imajo kanalščino, lažje odločajo o dodatnih stvareh, kot so
avtobusni prevozi ali prispevki šolam, kot mi. Želel je samo, da se ve, zakaj je nam pri teh
odločitvah težje, kot nekaterim, vendar pa ni potrebna nobena sprememba zapisnika.
Nato se je glasovalo o sprejemu zapisnika.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 32. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 12;
ZA: 12;
PROTI: 0
Ad2) Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk – 1. obravnava
Ga. županja je podala obrazložitev predloženega odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Majšperk.
G. Edi Leskovar: Odbor za gospodarsko infrastrukturo je Odlok pregledal in ga podpira, zato
predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.
G. Branko Karneža: »Gre za 19. člen tega Odloka – odklop kanalizacijskega priključka z
javne kanalizacije. V prvem odstavku je zapisano, da je odklop dovoljen na predlog lastnika
objekta v primeru rušenja priključenega objekta. Vprašal sem se, ali je to edini pogoj, da se
nek objekt odklopi z javne kanalizacije. Ali ne bi bilo tu smiselno dodat še, da se lahko objekt
odklopi tudi v primeru izselitve ali nenaseljenosti.«
G. direktor: »Po zakonu mora biti objekt priključen, kjer obstaja ta možnost. Nekaj drugega
pa je oprostitev plačila v primeru nenaseljenosti.«
G. Branko Karneža: »Potem bi moralo biti nekje zapisano tudi, v katerih primerih je možna
oprostitev plačila.«

Ga. županja: »Občinsko upravo se zadolžuje, da pripravi rešitev za ta predlog do naslednje
seje oz. do druge obravnave.«
G. direktor je pojasnil, da je plačilo komunalnega prispevka določeno v posebnem odloku, na
osnovi tega odloka pa niso možne nobene oprostitve. Na osnovi elaborata izvajalca službe
sprejme občinski svet subvencijo cene.
G. Zlatko Žnidar: »Predzadnja alineja prvega odstavka 22. člena je napisana tako na splošno.
Bilo bi smiselno, da se opredeli, koliko računov se ne plača, koliko opominov je potrebnih.«
Ga. županja: »Že druga zakonodaja nam določa kako in kaj v primeru neplačnikov.«
G. Branko Karneža opozori še na slovnično napako v 34. členu odloka, kjer manjka ena
beseda.
G. Dragomir Murko: »23. člen – začasna prekinitev. Kaj je optimalni čas, da se lahko neka
stvar uredi, da ne pride do zamašitve ostalega dela.«
G. Marjan Novak: »Koncesije smo že podeljevali in smo se verjetno iz tega kaj naučili. Tukaj
so stvari tako mehko napisane. Do koncesionarjev bi morali biti bolj strogi. Položnico
moramo mi v vsakem primeru plačati.«
Po razpravi, je bil sprejet sledeči sklep.
3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Majšperk v 1. obravnavi.
Občinsko upravo pa zadolži, da do druge obravnave odloka, v skladu z zakonodajo
prouči:
- možnost oprostitve plačila prispevka za odvajanja in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode,
- možnosti odklopa v posebnih primerih,
- možnosti rešitev za čas trajanja prekinitve v primeru okvar.
PRISOTNIH: 12;
ZA: 12;
PROTI: 0

Ad3) Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Majšperk – 1. obravnava
G. Edi Leskovar: Odbor za gospodarsko infrastrukturo je Odlok pregledal in ga podpira, zato
predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v predlagani obliki.
V razpravo so se vključili g. Žnidar, g. Karneža, g. Murko in ga. županja.

Po krajši razpravi o 15. in 27. členu Odloka je bil sprejet naslednji sklep.

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 12;
ZA: 12;
PROTI: 0
Ad4) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine
Majšperk
Ga. županja je pojasnila, da ena članica občinske volilne komisije ni več naša občanka, zato
se mora imenovati nadomestni član. Vsi svetniki so bili pozvani, da podajo predloge, dobili
smo en predlog, ki ga je obravnavala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Zlatko Žnidar: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi
posredovanega poziva dobila samo en predlog za imenovanje nadomestnega člana občinske
volilne komisije. Podan je bil s strani SDS, Ptujska Gora 25a, Ptujska Gora. Za članico
občinske volilne komisije so predlagali Suzano Brumec, rojeno 14. 7. 1977, stanujočo Breg
88, 2322 Majšperk. Predlagana se z imenovanjem strinja.«
Razprave ni bilo.
5. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk imenuje Suzano Brumec, stanujočo Breg 88, 2322
Majšperk, za nadomestno članico občinske volilne komisije.
PRISOTNIH: 12;
ZA: 12;
PROTI: 0
Ad5) Sklep o potrditvi programa dela 2014, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Razprave o predloženem gradivu ni bilo.
6. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Programom dela 2014 za OŠ dr.
Ljudevita Pivka Ptuj.
PRISOTNI: 12;
ZA: 12;
PROTI: 0

Ad6) Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Agromelioracija Majšperk«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo je razpravljal o DIIP – u in Občinskemu svetu
predlaga, da ga sprejme v predlagani obliki.«
G. Edi Leskovar: »Komisija za kmetijstvo je pregledala DIIP in predlaga Občinskemu svetu
Občine Majšperk, da ga sprejme v predlagani obliki.«
Po krajši razpravi, v katero so se vključili g. Vedlin, g. Murko, g. Karneža, g. Leskovar, g.
Novak, ga. Lorber in ga. županja, je bil sprejet sledeči sklep.
7. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o potrditvi DIIP – a za projekt
»Agromelioracija Majšperk«
PRISOTNI: 12;
ZA: 12;
PROTI: 0
Ad7) Pobude in vprašanja
G. Vekoslav Širec opozori, da trava ob občinskih cestah še vedno ni pokošena, čeprav se je o
košnji trave razpravljalo že na prejšnji seji. Pokošeni na primer nista cesti Ptujska Gora –
Slape in Ptujska Gora – Doklece. Tam je, kot bi se peljal čez tunel. Prav tako je opozoril na
mulde in jaške ob cestah, ki se ne čistijo. Posledično odnaša bankine.
G. Adolf Kopše je opozoril na pomanjkljivost pri gradnji parkirišča v Stopercah. Mulde niso
v redu speljane, zaradi česar zastaja voda, nato pa tam ostaja blato. Želi, da si nekdo z
občinske uprave, ki je zadolžen za te stvari, pride zadevo ogledat in se nato tudi primerno
ukrepa.
G. Marjan Novak pove, da imajo na Sestržah zelo zapuščeno cesto, ki jo samo krpajo.
Nekdo bi jo mogel pogledati in predlagati neko rešitev, ki bi bila trajnejša in ne bi bilo toliko
udarnih jam. Tudi prepuste bi bilo treba pogledati.
G. Zlatko Žnidar mu odgovori, da sta si z g. Darkom tri tedne nazaj ogledala ravno to stvar.
Pogledala sta si zadeve, od odnašanja bankin, krpanja lukenj, do košnje trave. Pove, da je
težava v koncesionarju, ki nima časa za to. Kosit bi bilo treba debelejše dele z »motorko«,
vendar če bi se kosilo redno, to ne bi bilo treba. Na vsaki strani je jarek. Enega bi naj kosilo
vodno gospodarstvo, eden pa bi naj bil stvar občine. Pove, da bi se ceste mogle pregledovati
enkrat na mesec, ker to ne more toliko stati.
G. Dragomir Murko je opozoril na brežine od čistilne naprave do Dravinje. Odvodni jašek
ni urejen, da bi lahko voda odtekala, zaradi česar so ogrožene hiše.
Prav tako opozori na visoko travo ob pokopališču, saj je velika možnost, da se tam naseli
ambrozija. Omeni tudi pretočne kanale pri mostu, za katere bi bilo treba poskrbet, da ne bi
prihajalo do raznih nevšečnosti.

G. Edi Leskovar najprej pohvali, da so se pri piceriji Špajza narisale črte. Vpraša še, ali se
bodo ob cesti Poluce – Bolfenk naredili jaški, ali se bo naredila drenaža, na kar mu županja
odgovori, da bodo ostali jarki, saj drenaža ni bila niti predvidena, niti ni dovolj sredstev za
drenažo.
G. Branko Karneža pove, da je potrebno vzdrževati tudi pločnike, namreč na stiku pločnika
s cestiščem raste trava in plevel. Zanima ga, ali se bodo poškropili tudi pločniki na Ptujski
Gori, ki so bili lani pred praznikom na Ptujski Gori zelo neurejeni.

Ad8) Razno
Pod to točko razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
Dušanka Kovačec

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk

