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Pobude in vprašanja 7. redne seje Občinskega sveta 
 

 
1. Valerija Pihler: 

a) S strani sveta staršev OŠ Duplek je prejela informacijo, da na svojih sejah vedno 
prosijo, da bi se seje udeležili predstavniki občine, vendar neuspešno. Zakaj se 
teh sej ne udeležimo?  
Odgovor: Občina kot ustanovitelj zavoda ima predstavnika v svetu zavoda, 
kateri se udeležuje sej sveta zavoda. Na seje sveta staršev vrtca oziroma 
sveta staršev zavoda nismo bili vabljeni. (Odgovor pripravila: Natalija 
Jakopec) 
 

b) Pobuda: Dvorana v Spodnjem Dupleku je v slabem stanju. Predlaga, da se redno 
čisti in vzdržuje, tudi po prireditvah, ki jih organizira občina.  
Odgovor: Dvorano čisti režijski obrat in sicer 2 x tedensko; v primeru da v 
njej potekajo prireditve tudi po vsaki prireditvi. Dvorana in njeni 
spremljevalni prostori so dotrajani, tako lahko vzdržujemo red in čistočo na 
primerni ravni le, če skupaj z uporabniki delujemo kot dober gospodar. 
(Odgovor pripravila: Natalija Jakopec)  
 

c) Pobuda: Glede uporabe šolske telovadnice v Dupleku daje pobudo, da se 
prednostno obravnavajo šolski otroci, da se njim prilagodi urnik, ostalim uporabnikom 
pa razdeli, kar ostane. 
Odgovor: Termini v obeh šolskih telovadnicah se za rekreacijo dodeljujejo prav 
kakor predlagate: najprej šola v urnik vnese vse aktivnosti za otroke, nato pa 
preostanek razdelimo rekreativnim skupinam. Če bi šola rezervirala temin za 
plesne vaje, ga ne bi uporabljali rekreativci. Res pa je, da je dobro to povedati v 
naprej, saj tudi rekreativci plačujejo uporabo telovadnice. Če jim termin 
dodelimo, je dobro, da so seznanjeni, da v nekem vnaprej določenem času 
uporaba telovadnice ne bo mogoča. Potem se lahko odločijo ali sprejmejo 
temin pod temi pogoji ali pa grejo drugam. 

 
Iz spodnjih urnikov so razvidni termini, ki jih je za sezono 2014/2015 rezervirala šola in 
termini, ki jih je razdelila občina. 

 
URNIK TELOVADNICA - ŠOLA 2014/2015 – pripravila Osnovna šola Duplek 

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
1. 7.30 – 8. 15 3.a 4.a, 5.a ŠSP 8.a 2.a 

2. 8.20 – 9. 05 1.a, 2.a 2.a 5.b, 4.a 6.a 6.a 

3. 9.25 – 10.10 7.b 3.a 1.a 9.a 7.a 

4. 10. 15 – 11.00 6.a 1.a 9.a 6.b 3.a, 4.a 

5. 11. 05 – 11.50 6.b 6.a 7.a 5.b 6.b 

6. 11. 55 – 12.40 5.b, 5.a 8.a 7.b 5.a  

7. 13. 00 – 13. 45 IŠP DEKLICE IŠP FANTJE ODBOJKA 
krožek 

X HIP HOP 

8. 14.00 – 15.00 14.00 – 15.00 
GIBALNICA 

OPB 1, OPB 2 
 

14.00 – 
15.30 (16.00) 

Plezalne in 
druge igre 

14.00 – 15.00 
GIBALNICA 

OPB 1, OPB 2 
 

14.00 – 15.00 
GIBALNICA 

OPB 3, OPB 5 
 

HIP HOP 



 
 

URNIK ZASEDENOSTI TELOVADNICE  OŠ DUPLEK 2014/2015 – pripravila občina 

URE 
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

16.00 
-17.30 

NK Duplek ( U 7) Košarkarska šola 
Sani Bečirovič* 

ATLETIKA za 
otroke 
(SABINA VEIT)  
 

Košarkarska šola 
Sani Bečirovič 

NK Duplek  

17.30 
– 
19.00 

NK Duplek ( U 
13) 

NK Duplek (U 9) Rekreacijska 
skupina  ženske 
DU DUPLEK  
 

NK Duplek (U 9) PGD  
Dvorjane 

19.00 
-20.30 

Rekreacijska 
skupina 
(Weingerl  
Gregor) 

Rekreacijska 
skupina (Polanec 
Izidor) 

REKRACIJA 
ŽENSKE  
DVORJANE  
GOSTENČNIK A. 
  

NK Duplek (U 
19) 

NK Duplek  
VETERANI 

20.30 
-22.00 

Rekreacija 
Dvorjane 
(Brumen 
Bogomir) 

NK Duplek (Člani) Rekreacija 
Dvorjane 
(Brumen 
Bogomir)* 

NK Duplek           
( Člani) 

NK Duplek  
VETERANI 

• Košarkarska šola je zapisana v obeh urnikih 

• Zadnji termin v sredo je ostal nezaseden, zato ga je pričela uporabljati 
rekreacijska skupina Brumen Bogomira, v katero je vključenih več kot 30 
rekreativcev 

Razpis za uporabo šolskih telovadnic in drugih prostorov za šolsko leto 2015/2016 bo 
v začetku septembra. Pred dodeljevanjem terminov rekreativcem bomo šoli izrecno 
pozvali, da določijo tudi termine za plesne vaje in druge morebitne izredne potrebe za 
uporabo telovadnic. 

 
 

(Andrea)/ 
OPB 

9. 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 
GIBALNICA 

OPB 3, OPB 5 
 

14.00 – 
15.30 (16.00) 
Plezalne in 
druge igre 
(Andrea)/ 
OPB 

 

15.00 – 16.00 
GIBALNICA 

OPB 3, OPB 5 
 

15.00 – 16.00 
GIBALNICA 

OPB 1, OPB 2 

 

 16.00 – 18.30      
 

16.00 – 
18.30 

KOŠARKA  
(SANI 

BEČIROVIĆ) 

 16.00 – 18.30 
KOŠARKA  

(SANI 
BEČIROVIĆ) 

 

       



2. Mitja Mulec: 
a) Na kakšen način je bil izbran izvajalec del izgradnje parkirišča v Dvorjanah pri 

gasilskem domu, ali so bili razpisi, kakšna je pogodba? Že v letu 2014 je bila v 
proračunu postavka v višini 2.800,00 EUR.  
Odgovor: Izvajalec del za izgradnjo parkirišča je bil izbran kot najugodnejši 
ponudnik v postopku zbiranja ponudb (evidenčno javno naročilo). Pogodba, 
sklenjena z izbranim izvajalcem, vam je na vpogled v občinskem uradu, po 
predhodnem dogovoru. V letu 2014 so bila sredstva, ki jih omenjate na 
postavki 13020206 »Izgradnja parkirišča v Dvorjanah«, namenjena izdelavi 
projektne dokumentacije. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 
 

b) Kdaj se bodo popravili reflektorji na tenis igrišču?  
Odgovor: Razsvetljavo tenis igrišča prenavljamo. Izvedena je zamenjava 
glavnega – fit stikala, v teku so vzdrževalna dela na reflektorjih. Prenovljena 
bo tudi električna instalacija na stebrih do reflektorjev, nedelujoči oziroma 
najbolj dotrajani reflektorji bodo zamenjani z novimi. Ocenjujemo, da bodo 
dela, ki jih izvaja režijski obrat občine, končana v roku 14 dni. (Odgovor 
pripravila: Natalija Jakopec) 

 
 

3. Tadeja Kopun Škofič: 
a) Kje v zaključnem računu so evidentirani stroški za montažno drsališče? Glede na 

višino stroškov najema predlaga, da se drsališče raje kupi.  
Odgovor: Stroški montažnega drsališča so evidentirani na proračunski 
postavki 1603031 – Montažno drsališče. V zaključnem računu za leto 2014 
so stroški evidentirani za obdobje od januarja do decembra, torej del za 
sezono 2013/2014 in del za sezono 2014/2015. Pobuda o nakupu je na 
mestu, bomo pridobili ponudbe tudi za to možnost. (Odgovor pripravila: 
Natalija Jakopec)  
 

b) Ali so tudi občani v Koreni ob rekonstrukciji vodovoda poravnali vse obveznosti za 
priklop na javni vodovod?  
Odgovoril župan na seji – pisni odgovor po navedbah svetnice ni potreben. 

 
4. Boris Pajnkihar: 

   / 
 

5. Janko Hauptman: 
a) Zanima ga celotna investicija izgradnje ceste pri Pihleru – zneski, vsi priključki, vsa 

dela, koliko je že plačano, ali je to urejeno s prostorskim načrtom?   
Odgovor: Vrednost izvedbe Investicijsko vzdrževalnih del v javno korist 
ureditve voziščne konstrukcije na javni nekategorizirani občinski poti »Sp. 
Duplek (Kot-Novoselec)«, katera je izvajal režijski obrat občine s pogodbenimi 
podizvajalci (izkopi, prevozi in vgrajen material), znaša po prejetih računih na 
današnji dan 5.228,31 EUR z DDV. V okviru ureditve voziščne konstrukcije je 
bilo v območju ceste zgrajeno tudi javno sekundarno vodovodno omrežje v 
dolžini 93 m, za potrebe priključevanja stanovanjskih objektov na javno 
vodovodno omrežje, kateri se gradijo oziroma se bodo v bodoče še gradili na 
predmetnem območju. Celotna vrednost izvedbe montažnih del na izgradnji 
javnega vodovodnega omrežja, je znašala 4.494,30 EUR brez DDV (76.a čl. 
ZDDV-1). Račun bo izvajalcu poravnan skladno z zapadlostjo, dne 22.6.2015. 
Naj omenimo, da je bil investitorju, ki trenutno skladno pravnomočnemu 
gradbenemu dovoljenju, gradi individualno stanovanjsko stavbo na zemljišču 
parc.št. 402/1, k.o. Sp. Duplek, za namen izgradnje občinske javne gospodarske 
infrastrukture (javne ceste in javni vodovod), obračunan komunalni prispevek v 



skupnem znesku 2.810,85 EUR, katerega je investitor poravnal pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. (Odgovor pripravila:  Natalija Jakopec in Marjan Topič) 
 
 

b) Kdo je organizator in kdo krije stroške odmevnih prireditev na gradu Vurberk? Misli 
predvsem koncerte.  
Odgovor: V glavnem je organizator koncertov podjetje ERDO d.o.o., ki krije tudi 
vse stroške, vključno z najemnino za prireditveni prostor (400 EUR/koncert). 
(Odgovor pripravila: Dušanka Novak) 
 

c) Želi obrazložitev poimenskega glasovanja.  
Odgovor: Glasovanje je lahko javno ali tajno. Javno se opravi z dvigom rok ali s 
poimenskim glasovanjem. Poimensko glasovanje je urejeno v Poslovniku 
občinskega sveta v drugem in tretjem odstavku 48. člena, ki glasi: 
»Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako odloči na predlog 
predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta. 
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke 
njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE 
GLASUJEM«. 
(Odgovor pripravila: Dušanka Novak) 
 

d) Opozarja na prometno signalizacijo na Johah pri ležečem policaju – nista usklajeni 
vertikalna in talna signalizacija.  
Odgovor: Izvajalca postavitve predmetne vertikalne prometne signalizacije smo 
na neskladnost opozorili in zahtevali, da le to čim prej odpravi, kar je bilo tudi 
realizirano v 24. tednu. (Odgovor zapisal: Marjan Topič) 
 

 
6. Franjo Kosi:  

a)    Pobuda: Na levi strani cestišča v Zg. Dupleku, tik pred mostom čez Dravo, je 
cestišče posedeno – to naj se popravi.  
Odgovor: Pobudo za sanacijo predmetnega posedka smo že večkrat naslovili 
na državnega koncesionarja vzdrževanja predmetne državne regionalne ceste 
R3-710/1292 Maribor-Vurberk-Ptuj, ter zahtevali, da k sanaciji pristopi čim prej. 
V vmesnem obdobju se je spremenil koncesionar na našem območju (sedaj je 
to CP Murska Sobota d.d.), tako, da bomo pobudo ponovno naslovili na 
novega koncesionarja, žal pa vemo, da je izvedba investicijsko sanacijska del 
na državnih cestah v odvisnosti od  razpoložljivosti sredstev državnega 
proračuna za te namene. (Odgovor zapisal: Marjan Topič) 
 

b) Pobuda: Občinske parcele v Žitečki vasi se naj komunalno opremijo, da jih bo 
potem lažje prodati.  
Odgovor: Pobuda je vsekakor na mestu, je bila predstavljena tudi že na seji 
odbora za komunalo in pozitivno sprejeta. Realizacija pa je odvisna od 
zagotovitve potrebnih finančnih sredstev v proračunu občine, za pripravo 
projektnih rešitev in na osnovi le teh za samo izvedbo. (Odgovor zapisal: 
Marjan Topič) 
 

7. David Kumer: 
/ 

 
8. Violeta Vogrinec: 

/ 
 

 



9. Dejan Stanko: 
a) Pobuda: Občane zanima višina prispevka za plačilo za priključitev na kanalizacijo 

in roki priključitve- naj se napiše nekaj o tem in se jih obvesti.   
Odgovor: Na enako pobudo, ki jo je podala svetnica Nataša Kelher na šesti 
redni seji OS je bil na sedmi redni seji podan naslednji odgovor: 
Odgovor: Vsem gospodinjstvom (takih je 50), katerim bo z izgradnjo dveh 
sekundarnih kanalizacijskih krakov katera sta se gradila v sklopu izgradnje 
primarnega kanalizacijskega omrežja od Dvorjan do Zg. Dupleka (torej 
območje Johe in območje ob R3-710/1292 v Zg. Dupleku, od križa do 
Splavarja), omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, bo takoj 
po pridobitvi uporabnega dovoljenja (le to se pričakuje v mesecu juniju), 
poslano obvestilo o možnosti priključitve na javna kanalizacijsko omrežje, 
kar pa je istočasno tudi zakonska obveznost v roku šestih mesecev od 
dneva prejema poziva za priključitev. (Odgovor zapisal: Marjan Topič) 

 
10. Slavica Golob: 

a) Ali morajo tudi telovadke, ki uporabljajo prostor v šoli v Zg. Dupleku, ven?  
Odgovor: Ko bo prišlo do izvedbe načrtovane sanacije, jih bomo pravočasno 
obvestili in tudi skupno dogovorili uporabo ustreznih prostorov, bodisi v šoli ali 
v katerem od kulturnih domov. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 
 

b) Pobuda: Uredi se naj dnevno varstvo starejših.  
Odgovor: Dnevno varstvo se izvaja v okviru domskega varstva oziroma je za 
izvajanje potrebno pridobiti koncesijo. Pobudo smo predstavili Domu Danice 
Vogrinec, s katerim smo podpisali pismo o nameri za gradnjo doma starejših. 
(Odgovor pripravila: Milena Ropoša) 

 
11. Zinka Dokl: 

a) Pobuda: Glede na prostorsko stisko v Zgornjem Dupleku, bi bilo potrebno 
zagotoviti nek večnamenski prostor, ki bi bil namenjen delovanju društev in vaške 
skupnosti.  
Odgovor: Odgovor je župan podal na seji. 
 

b) Kaj se dogaja s pihalno godbo Duplek? Je res razpadla?  
Odgovor: Pihalni orkester Duplek deluje. Zamenjali so se nekateri člani v 
organih društva, na novo usklajujejo druge obveznosti godbenikov z 
njihovim delovanjem v orkestru. Orkester trenutno vodi gospod Damijan 
Kolarič. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 

 
12. Zdenka Korat: 

a) Pobuda: Na pokopališčih bi bilo potrebno zamenjati kanglice za vodo.  
Odgovor: Pobudo bomo realizirali poskusno, najprej na enem pokopališču, 
kjer bomo namesto plastične embalaže od mehčalcev in drugih detergentov 
namestili kanglice za vrt. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 

 
 

13. Peter Zajc:  
a) Pobuda: Na igrišču pri šoli v Koreni in igrišču v Jablancah, bi bilo potrebno namestiti 

pitnike.  
Odgovor: Pobudo bom poskušali realizirati v sodelovanju z Mariborskim 
vodovodom in drugimi donatorji. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 
 

b) Pobuda: Pri pokopališču v Zg. Koreni manjka znak za odvzem prednosti.  
Odgovor: Manjkajoči prometni znak je upravljavec občinskih javnih cest, režijski 
obrat občine, namestil že konec meseca maja. (Odgovor zapisal: Marjan Topič) 



 
c) Pobuda: Na cesti proti Pulku je od zimske službe ostalo še nekaj peska. Na se 

odstrani.  
Odgovor: Kmalu po dani pobudi je režijski obrat občine pesek odstranil. 
(Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 
 

d) Pobuda: Cesta v Žikarcah, do hišne številke 42 – pri Škofiču levo- osamljena hiša – 
počistiti bi bilo potrebno bankine in obrezati rastlinje.  
Odgovor: Predlagano bo izvedel režijski obrat občine. (Odgovor pripravila: 
Natalija Jakopec) 

 
14. Boštjan Partljič: 
a) Želi plan vzdrževanja potokov s strani ARSO.  

Odgovor: V Akcijskem načrtu interventnih aktivnosti zaradi poplav, ki ga je 
pripravila ad-hoc delovana skupina pod vodstvom ministrice za okolje in prostor, 
ge. Irene Majcen, je v okviru nujnih vzdrževalnih del na območju porečja reke 
Drave v letu 2015 načrtovana odstranitev zarasti in naplavin na delu Ciglenškega 
in Žitečkega potoka. Podrobnejši plan vzdrževanja vam bomo posredovali v 
vednost, takoj ko ga bomo prejeli. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 
 

b) Ali so zagotovljene finance za izgradnjo nasipa ob Žitečkem potoku?  
Odgovor: S predstavniki države še potekajo dogovori o finančni konstrukciji 
izvedbe predvidenih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. (Odgovor 
pripravila: Natalija Jakopec) 

 
 

15. Nataša Kelher: 
a)  Kaj je z razpisom za fizioterapijo in imenovanjem komisije?  
Odgovor: Razpis za oddajo koncesije za fizioterapijo bo objavljen v Novicah 
občine Duplek, ki bodo izšle v drugi polovici junija 2015. Če se bo prijavilo več 
kandidatov, bo župan imenoval komisijo, sicer pa se bodo vloge obravnavale v 
skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. (Odgovor pripravila: Milena 
Ropoša) 
 
b) Glede na to, da je nasip končan, cesta pa še v surovem stanju – se že ve, kaj bo s 

tem?  Odgovoril župan na seji – pisni odgovor ni potreben. 
 

16. Peter Žnidarič: 
a) Pobuda: Pričeli smo z opravljanjem pokopališke dejavnosti z režijskim obratom. 

Predlaga, da se v novice napiše, kdo se je za to odločil.  
b) Pobuda: Cesta okoli šole v Sp. Dupleku. Ta del, ki je zaprt, je nevaren – zapreti ga 

je potrebno z dvema cvetličnima koritoma in ne verigo.  
Odgovor: Žal predlagana rešitev ni izvedljiva zaradi spoštovanja požarnega 
reda za Osnovno šolo Duplek. Za boljšo vidljivost zapore smo namestili 
dodatno vertikalno signalizacijo. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) 
  

c) Zakaj se ni asfaltiralo parkirišče ob šoli, čeprav je ta del veliko bolj v uporabi kot 
cesta do hiš?  

Odgovor: V preteklem mandatu je bilo, na Odboru za komunalo na 5. redni seji  
v okviru določitve prioritet izvedba protiprašnih ureditev v letu 2014, sprejeto 
mnenje, da naj režijski obrat občine v kontekstu umiritve in ureditve prometa, 
zagotovitve varnosti otrok in seveda pridobitve zadostnega števila potrebnih 
parkirnih mest za potrebe šole Duplek, onemogoči promet vozilom na delu 



nekategorizirane poti med šolo in pomožnim igriščem ter ob obstoječem 
parkirišču uredi dodatne parkirne površine v gramozni izvedbi. Pri osnovni šoli, 
je načrtovana lokacija za gradnjo večnamenske dvorane, zato so parkirišča na 
zahodni strani šole – pri telovadnici v gramozni izvedbi. (Odgovor pripravila: 
Natalija Jakopec) 

 
d) Pobuda: Igrišče je imelo lepo in kvalitetno zelenico, zdaj pa je samo blato, vse 

zorano. To je potrebno urediti.  
Odgovor: Spomladi je bilo izvedeno zračenje trate, odstranitev plevela, 
dosetev in gnojenje obeh igrišč. Košnjo na glavnem in pomožnem 
nogometnem igrišču izvaja režijski obrat občine, za zalivanje skrbi Nogometni 
klub Duplek. Izvajalec asfalterskih del na cesti okrog igrišča, je območja v 
katera je posegel, skladno z zapisnikom o prevzemu del, dohumuziral, 
povaljal in zatravil. Izvajalca bomo pozvali k sanaciji posedkov in izvedbi 
ponovne zatravitve, kot dogovorjeno s predstavniki nogometnega kluba, po 
odigranih tekmah v mesecu juniju, ko se prične dvomesečna pavza. (Odgovor 
pripravila: Natalija Jakopec)  

e) Glede tribune na gradu Vurberk opozarja, na nevarnost zrušitve, saj ni projektirana 
za tako veliko število obiskovalcev.  
Odgovor: Organizatorji prireditev ob sklenitvi pogodbe o najemu 
prireditvenega prostora na gradu Vurberk prejmejo tudi navodila 
organizatorju v katerih je zapisano koliko ljudi sprejeme prireditveni prostor. 
Tribuna je bila ponovno pregledana s strani Sklada za varstvo kulturne 
dediščine, ki bo opravil tudi statični izračun stabilnosti. (Odgovor pripravila: 
Natalija Jakopec)  

f)  Dela režijskega obrata več ne more pohvaliti, zgleda, kot da so čisto brez nadzora, 
prepuščeni sami sebi. Ali vodimo ure in delovne naloge? 

Odgovor: Za dela, ki jih izvajajo delavci režijskega obrata občine, se vodijo    
ure v okviru delovnih nalogov. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec)  


