OBČINSKI SVET
Številka: 032-45/2014-2
Datum: 2. 9. 2014
Z A P I S N I K
34. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 28. avgusta 2014,
ob 18.00 uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39.
PRISOTNI:
Županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin
Člani: g. Branko Karneža, g. Jože 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 Žnidar
DRUGI PRISOTNI:
Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek
Članica nadzornega odbora ga. Slavica Vuk
Radio Tednik Ptuj Maja Vtič
Snemalec seje Foto studio Brbre
Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez
ODSOTEN:
Podžupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik
Ga. županja, predsedujoča 34. redne seje, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovila, da je
na seji navzočih 13 svetnikov.
Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo.
G. Marjan Novak je predlagal, da se 5. in 6. točka dnevnega reda zamenjata.
Glasovalo se je o predlogu menjave točk dnevnega reda.
1. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se 5. in 6. točka dnevnega reda zamenjata.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13 ,
PROTI: 0
Nato se je glasovalo o predlaganem dnevnem redu.
2. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 33. redne seje občinskega sveta
2. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk – 2. obravnava
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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 – 2. obravnava
4. Odlok o javnih parkirnih mestih danih v najem v Občini Majšperk – skrajšan
postopek
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za leto 2014 v prvem polletju
6. Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2014
7. Polletno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin
v Spodnjem Podravju v letu 2014
8. Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2014
9. Sklep o potrditvi spremenjenega DIIP-a za projekt »Ureditev parka Breg«
10. Sklep o predstavitvi kandidatov v občinskem glasilu »Majšperčan« za redne lokalne
volitve 2014
11. Pobude in vprašanja
12. Razno
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13 ,
PROTI: 0
Ad1) Potrditev zapisnika 33. redne seje občinskega sveta

Na predlagani zapisnik ni bilo podanih pripomb.

3. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 33. redne seje v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
Ad2) Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Majšperk – 2. obravnava
Ga. županja je pojasnila, da je na osnovi obravnave in razprave odloka v 1. obravnavi
občinska uprava pripravila amandma, ki je posredovan v pisni obliki. Na predloženi amandma
ni bilo pripomb, zato se je o njem glasovalo.

4. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme amandma k Odloku o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Majšperk v predlagani obliki.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
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5. 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 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
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 – 2. obravnava
Na predloženi odlok v 2. obravnavi ni bil vložen noben amandma.

6. 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 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
G. Zlatko Žnidar je opozoril občinsko upravo, da naj bo pozorna pri sklepanju pogodbe s
koncesionarjem glede 30. člena, saj občina ne sme prevzeti vseh odgovornosti.
Ad4) Odlok o javnih parkirnih mestih danih v najem v Občini Majšperk – skrajšan
postopek
Ga. županja je pojasnila, da je na Bregu zgrajeno parkirišče, ki je namenjeno avtobusom in
tovornjakom. V kolikor želimo, da bo na parkirišču red, moramo imeti sprejet odlok. V
odloku so predlagane tudi najemnine in kazni, za nepravilno parkirana vozila. Posebej bomo
morali biti pozorni na tovorna vozila, da ne bodo nepravilno parkirane same prikolice, ker
lahko s tem poškodujejo asfalt.
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi odlok in
zadolžil občinsko upravo, da oblikuje predlog člena tako, da se s postavitvijo prikolic ne bo
poškodovala asfaltna površina. V 4. členu odloka pa se naj opredelijo občani in ne osebe, ki
živijo v občini.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu Občine
Majšperk, da se doda nov 2. odstavek v 3. členu, ki glasi:
»V kolikor bo parkirano samo priklopno vozilo, mora najemnik zagotoviti, da bo ustrezno
podloženo, da se ne bo poškodoval parkirni prostor.
V 4. členu pa se črta besedna zveza »živijo v« doda pa se »so občani«.
Po razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi.
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7. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v 4. členu črta besedna zveza »živijo v«
doda pa se »so občani ter »in vozniki«.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
8. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se doda nov 2. odstavek v 3. členu, ki glasi:
»V kolikor bo parkirano samo priklopno vozilo, mora najemnik zagotoviti, da bo
ustrezno podloženo, da ne bo prišlo do poškodbe parkirnega prostora. Stroški sanacije
bremenijo povzročitelja škode.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
9. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o javnih parkirnih mestih danih v najem
v Občini Majšperk, v 1. obravnavi.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o javnih parkirnih mestih danih v najem
v Občini Majšperk, v 2. obravnavi.
PRISOTNIH: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
Ad5) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za leto 2014 v prvem polletju
Ga. županja je pojasnila, da je v skladu z zakonodajo potrebno občinski svet do konca julija
seznaniti s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za leto 2014.
Predloženo gradivo pa se obravnava na prvi naslednji seji. Ker se večina investicij izvaja v
mesecih julij in avgust je realizacija v poročilu nizka. Nato je na kratko obrazložila
posamezne postavke.
V razpravo so se vključili g. Branko Karneža, g. Janez Vedlin in ga. županja.
Razprava je tekla o sredstvih, ki so bila pridobljena s strani MO Ptuj, na osnovi delitvene
bilance, o porabi sredstev na račun gozdnih cest in o višini pobranih glob.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
11. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna
Občine Majšperk za leto 2014 v prvem polletju.
PRISOTNI: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
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Ad6) Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2014
Ga. županja je na kratko predstavila Rebalans proračuna Občine Majšperk za leto 2014, saj so
ga obravnavali že vsi odbori. Skupaj prihodki se znižujejo na 4.595.599 EUR, odhodki pa na
4.776.020 EUR. Postavke se usklajujejo glede na dejansko realizacijo. Predstavila je tudi
posredovane pisne dopolnitve k rebalansu.
G. Dragomir Murko: »Odbor za zaščito in reševanje je obravnaval predloženi rebalans in
dopolnitve ter predlaga občinskemu svetu, da iz postavke rezerve, nameni dodatnih 500,00
EUR za postavko delovanje GZ Majšperk, saj je prišlo do povišanja zavarovanja pri gasilskih
društvih. V ostalem delu odbor sprejema predloženi rebalans.«
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi rebalans in
predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga sprejme v predlagani obliki.«
G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi rebalans in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi predlog
rebalansa in je imel pripombo na porabljena sredstva servisiranje javnega dolga. Danes je bila
podana obrazložitev, ki jo sprejemamo kot zadovoljivo, zato predlog rebalansa tudi
podpiramo in predlagamo, da se sprejme v predlagani obliki.«
Razprave ni bilo, zato se je glasovalo o predlogu dopolnitev rebalansa.
12. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk sprejme dopolnitve k Rebalansu 2 Občine Majšperk za
leto 2014.
PRISOTNI: 13;
ZA: 12;
PROTI: 0
V razpravo o celotnem rebalansu so se vključili g. Janez Vedlin, g. Branko Karneža, g. Edi
Leskovar, g. Vekoslav Širec, g. direktor in ga. županja.
Razprava je tekla o sredstvih namenjenih za zadolževanje občine, višini subvencije cene vode,
čiščenju jarkov in stroških šolskih prevozov.
Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep.
13. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Rebalans 2 Občine Majšperk za leto 2014,
skupaj s predloženimi dopolnitvami in letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Majšperk, v predlagani obliki.
PRISOTNI: 13;
ZA: 11;
PROTI: 0
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Ad7) Polletno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave
občin v Spodnjem Podravju v letu 2014
Razprave o posredovanem poročilu ni bilo, zato se je sprejel sledeči sklep.
14. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Polletnim poročilom o doseženih ciljih in
rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2014.
PRISOTNI: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
Ad8) Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2014
G. Marjan Novak, predsednik komisije za priznanja in odlikovanja: »Komisija je objavila
javni razpis za podajo vlog za dobitnike občinskih priznanj. Pravočasno do roka, so prispele
tri prijave. Vsi trije predlogi se nanašajo na podelitev priznanj tako, da v letu 2014, ne bo
podeljena plaketa Občine Majšperk. Predlogi za dobitnike priznanj so sledeči:
- Zofija Topolovec za zasluge pri razvoju lokalne skupnosti in humanitarnega dela;
- Štefka Cep za zasluge na humanitarnem področju in 60. let petja ter dela na področju
kulture;
- Anica Orthaber za zasluge na področju delovanja društev in humanitarnega dela;
Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da potrdi vse tri predloge.«
Razprave o predlogu sklepa ni bilo.
15. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk podeli tri priznanja Občine Majšperk za leto 2014:
- Zofija Topolovec za zasluge pri razvoju lokalne skupnosti in humanitarnega dela;
- Štefka Cep za zasluge na humanitarnem področju in 60. let petja ter dela na
področju kulture;
- Anica Orthaber za zasluge na področju delovanja društev in humanitarnega dela;
PRISOTNI: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
Ad9) Sklep o potrditvi spremenjenega DIIP-a za projekt »Ureditev parka Breg«
G. Edi Leskovar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženo gradivo in
predlaga Občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani obliki.«
Razprave o predlogu sklepa ni bilo.
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16. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o potrditvi spremenjenega DIIP-a za
projekt »Ureditev parka Breg«, v predlagani obliki.
PRISOTNI: 13;
ZA: 13;
PROTI: 0
Ad10) Sklep o predstavitvi kandidatov v občinskem glasilu »Majšperčan« za redne
lokalne volitve 2014
Ga. županja je pojasnila, da so 5. 10. 2014 redne lokalne volitve in kot izdajatelj tiskanega
medija moramo izdati pogoje za predstavitev kandidatov v občinskem glasilu »Majšperčan«.
Predlog predstavitev je enak kot pred štirimi leti.
G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in
predlaga občinskemu svetu, da v drugi alineji doda besedo »in liste« ter ga s to spremembo
sprejme.«
G. Branko Karneža je predlagal, da se pri vseh alinejah doda, da kandidatu pripada nedeljena
stran.
O predlogu se je glasovalo.
17. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da ob predstavitvi kandidatov v občinskem
časopisu »Majšperčan« pripada nedeljena stran.
PRISOTNI: 13;
ZA: 5;
PROTI: 3

18. SKLEP
Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da se v časopisu Občine Majšperk
»Majšperčan« nameni za predstavitev kandidatov na lokalnih volitvah 2014, naslednji
objavni prostor:
- za vsakega kandidata za župana 1/2 nedeljene strani, od tega maksimalna velikost
fotografije 5,5 cm x 7,5 cm,
- za politične stranke in liste občinskega sveta 1 nedeljeno stran,
- za vse ostale stranke ali liste pa 1/2 nedeljene strani.
Sklep začne veljati s sprejemom na občinskem svetu Občine Majšperk in se objavi na
spletni strani Občine Majšperk.
PRISOTNI: 13;
ZA: 11;
PROTI: 0
Ad11) Pobude in vprašanja
G. Adolf Kopše je opozoril na pomanjkljivost pri gradnji parkirišča v Stopercah. Zadeva je
bila pregledana in naj bo realizirana tako, kot je bilo dogovorjeno na ogledu.
7

Ob urejanju žlebov na OŠ Stoperce, se naj uredijo tudi nekateri strešniki, ker so poškodovani.
Odgovor ge. županje:
Parkirišče v Stopercah se naj popravi tako, da bo vredu, zato je potreben ponovni ogled.
Pri energetski sanaciji OŠ Stoperce se bo popravljala tudi streha, za kar je že izdelan
predračun in delo naročeno.
G. Zlatko Žnidar je vprašal ali so se pobude za spremembo OPN že sprejemale oziroma
kako daleč je postopek in glede posredovanega dopisa Komunalnega podjetja Ptuj, ali se bo
pripravil kakšen odgovor?
Odgovor ge. županje:
Občina Majšperk je šla v spremembe OPN. Postopek je v fazi pridobivanja prvih mnenj. Med
tem časom se je pripravila tudi poplavna ogroženost za pobude v Narapljah. Postopek je v
teku, rešitev pa je časovno odvisna od soglasodajalcev.
Glede dopisa Komunalnega podjetja Ptuj sem povedala, da bomo o njem razpravljali pod
točko razno in da se bo pripravil s strani občinske uprave odgovor, katere boste tudi dobili v
vednost.
G. Marjan Novak pove, da so na nekaterih plakatnih mestih še zmeraj plakati od državnih
volitev. Kakšne so kazni za te prekrške?
Odgovor ge. županje:
Zadevo bo preverila naša inšpektorica.
G. Janez Vedlin je vprašal, kdaj bo urejen asfalt 200 – 300 m na Kupčinjem Vrhu in, da bi
bilo potrebno bolj kontrolirano kositi ob cestah. Namreč po nekod ni potrebno kosit, ker
uredijo lastniki, po nekod pa bi bilo potrebno kositi večkrat. Problem so tudi obrežja, kjer je
težji dostop.
Odgovor ge. županje:
Del ceste na Kupčinji Vrh se bo vsekakor uredil letos, žal vse ne bo šlo, ker ni finančnih
sredstev.
G. Dragomir Murko je obvestil vse, kot predsednik društva kabelskega sistema Majšperk, da
so sklenili dogovor s SIP TV, da se za obdobje 6. mesecev poskusno snemajo vse prireditve v
občini in predvajajo na njihovi televiziji. Če se bo zadeva obnesla se bo dogovor podaljšal.
Glede razprave o našem koncesionarju na prejšnji seji in članka v Štajerskem Tedniku, se mi
ne zdi prav, da se tako piše o njem.
Ga. Anica Rejec je povedala, da je imela občinska uprava in županja dovolj časa pred
skupščino Komunalnega podjetja Ptuj, da bi bili razčistili zadeve o katerih se je glasovalo.
Občina Majšperk bi se lahko vseeno drugače vedla.
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Ga. Ida Lorber je vprašala kakšno bo stališče glede računalnikov, katere imajo svetniki, saj
se izteka mandat.
Povedala je tudi, da je zasledila ogromno negativnih odzivov na članek v Štajerskem Tedniku
na koncesionarja Žolgerja.
G. Vekoslav Širec je povedal, da so občinske ceste zelo slabo pokošene.
V občini imamo dve kolesarski poti, ali je ta v Doklecah prevozna, saj je plaz.
Odgovor ge. županje:
V kolikor je plaz se poti takoj zavarujejo.
G. Zlatko Žnidar je povedal, da članov v časopisih ne pišejo svetniki. V razpravi na prejšnji
seji smo grajali koncesionarja za tiste dela, ki jih ne opravi dobro. Do g. Žolgerja pa nimam
nič, pravice do debatiranja pa si ne bo pustil vzeti. Kritičen sem do tistih zadev, ki jih ni
opravil dobro in če jih nebo se mu naj izvzamejo iz koncesije.

Ad12) Razno
Ga. županja je člane občinskega sveta seznanila z naslednjimi informacijami:
- Občinska uprava bo glede dopisa Komunalnega podjetja Ptuj pripravila pisni odgovor. Pri
odločitvah gre za zelo pomembne stvari, ne želi pa se nikomur nagajati.
- Računalniki so bili kupljeni sredi mandata, zato jih boste vrnili nazaj. Namenjeni so delu
svetnikov za naslednji mandat.
- Vabljeni na vse prireditve, ki se odvijajo v okviru občinskega praznika.
- Zaključujejo se investicije (vrtec, ceste, kanalizacija).
- Otvoritev vrtca, lekarne, parka in skulpture bo v četrtek 4. 9. 2014 ob 16.00.
- Začel se bo urejati pločnik na Ptujski Gori.
- Zaključena bo tudi sanacija OŠ Ptujska Gora, razen ene učilnice v kateri je preveč vlage.
Ker je to bila formalno zadnja seja v mandatu 2010 – 2014 se je ga. županja vsem zahvalila za
dobro delo in sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 19.45.

Zapisala:
Tatjana Varžič Korez

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk
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