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OBČINSKI  SVET 

 

Številka:  900-11/2015-3 

Datum:    31. 8. 2015 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 27. avgusta 2015, 

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, 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.  

 

ODSOTEN: 

Član: g. Branko Karneža 

 

DRUGI PRISOTNI: 

Direktor občinske uprave g. Matic Šinkovec 

Predsednik sveta KS Stoperce g. Peter Kitak 

Predsednik sveta KS Majšperk g. Anton Lampret 

Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Jožef Šerbak 

Predsednica nadzornega odbora ga. Slavica Vuk 

Radio Tednik Ptuj g. Martin Ozmec 

Snemalec seje Foto studio Brbre 

Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez   

 

 

Ga. županja, predsedujoča 10. 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. Pod točko razno 

se bosta obravnavali dve dodatni točki, in sicer: 

- Sklep o določitvi številka otrok v oddelkih Vrtca Majšperk za šolsko leto 2015/2016 in 

- Sklep o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Majšperk za leto 2015. 

 

Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato se je o predlogu dnevnega reda glasovalo. 

 

1. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red: 
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1. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta 

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo polletje leta 2015  

3. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Majšperk za leto 2015 

4. Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2015 

5. Polletna poročila o realizaciji finančnih načrtov: 

- Osnovna šola Majšperk 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

- Lekarne Ptuj 

- Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

- JZ Zdravstveni dom Ptuj 

- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj 

6. Prenehanje veljavnosti Odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in 

vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest 

7. Pobude in vprašanja 

8. Razno 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13 , PROTI: 0 

 

 

Ad1) Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta 

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

 

2. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad2) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Majšperk za prvo polletje leta 2015  

 

 

Ga. županja je pojasnila, da se mora občinski svet seznaniti s polletnim izvrševanjem 

proračuna Občine Majšperk za posamezno proračunsko leto. Iz poročila je razvidno, da je 

realizacija pri prihodkih in odhodkih nekaj čez 50 %. Nekatere postavke pa so realizirane že v 

celoti. 

 

Razprave o predloženem poročilu ni bilo, zato se je o njem glasovalo. 

 

3. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna 

Občine Majšperk za prvo polletje leta 2015.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 
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Ad3) Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Majšperk za leto 2015 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da so pri dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem navedena tista zemljišča, ki so jih lastniki brezplačno odstopili v javno dobro in 

po njih potekajo občinske javne poti. 

 

G. Kristijan Lovrenčič: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženi sklep in 

predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga v predloženi obliki sprejme.« 

 

Razprave o predloženem gradivu ni bilo. 

 

4. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2015 v predlagani obliki.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad4) Sklep o dobitnikih priznanj Občine Majšperk za leto 2015 

 

Ga. županja je pojasnila, da na seji komisije za priznanja in odlikovanja ni bilo prisotne 

predsednice komisije, podpredsednica pa ni članica občinskega sveta, zato je podala predlog 

komisije kar sama. Na osnovi javnega razpisa komisije sta bila vložena dva predloga za 

plaketo in štirje predlogi za dobitnike priznanj. Komisija se je odločila (ker lani plaketa 

Občine Majšperk ni bila podeljena), da letos podeli dve plaketi in tri priznanja. Priznanja je 

podelila na podlagi prejetih glasov komisije. Tako je predlog komisije sledeč: 

- dobitnika plakete: KPD Stoperce in Društvo invalidov Kidričevo in Majšperk, 

- dobitniki priznanj: Leopold Karneža, Irena Obreht in Marjana Kamenšek. 

  

V razpravo so se vključili g. Kristijan Lovenčič, g. Dragomir Murko, g. Zlatko Žnidar in ga. 

županja. 

Razprava je tekla o vsebini pravilnika o podeljevanju občinskih priznanj, o pomenu podelitve 

plakete, možnostih spremembe predlaganega predloga predlagatelja in da se za naslednje leto 

pripravi nov pravilnik.    

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep. 

 

5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk podeli dve plaketi Občine Majšperk za leto 2015: 

- Kulturno prosvetnemu društvu Stoperce za zasluge na področju kulture in ohranjanja 

kulturne dediščine,  
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- Društvu invalidov Majšperk in Kidričevo za zasluge na področju humanitarne 

dejavnosti. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

6. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk podeli tri priznanja Občine Majšperk za leto 2015:  

- Leopold Karneža - za zasluge na področju kulturnega in društvenega dela, 

- Irena Obreht - za zasluge na področju predšolskega dela, 

- Marjana Kamenšek - za zasluge na področju društvenih dejavnosti. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad5) Polletna poročila o realizaciji finančnih načrtov: 

- Osnovna šola Majšperk 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

- Lekarne Ptuj 

- Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

- JZ Zdravstveni dom Ptuj 

- Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da morajo vsi zavodi posredovani polletna poročila o realizaciji 

finančnih načrtov. O poročilih se ne glasuje, o njih se občinski svet samo seznani. »V kolikor 

bi bilo kakšno konkretno vprašanje, se bo le-to posredovalo ustreznemu zavodu, da pridobimo 

odgovor«. 

 

Razprave o predloženih poročilih ni bilo. 

 

 

Ad6) Prenehanje veljavnosti Odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in 

vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je Občina zadolžena za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest, saj 

je to v javnem interesu. Na osnovi navedenega je trenutno veljavna odredba v neskladju z 

veljavno zakonodajo. Zato se predlaga, da se sprejme sklep o prenehanju veljavnosti odredbe. 

Občani pa še vedno lahko prispevajo za izgradnjo, v kolikor to želijo. 

 

G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarsko infrastrukturo je pregledal predloženi sklep in 

predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da ga v predloženi obliki sprejme.« 

 

Razprave ni bilo, zato se je o predloženem sklepu glasovalo.       
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7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme, da preneha veljati Odredba o načinu 

financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest (Uradni list RS, 

št. 47/96, 50/98, 40/01). 

Prenehanje veljavnosti odredbe začne veljati naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem 

glasilu slovenskih občin. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad7) Pobude in vprašanja 

 

 

G. Kristijan Lovrenčič:   
- Na Slapah je še lesena avtobusna postaja, ki jo je potrebno pod nujno popraviti, saj je 

poškodovana. 

- Pri zgornjem pokopališču v Majšperku sveče niso primerno skladiščene. 

- Kdaj se bodo namestile zunanje fitnes naprave na Bregu?  

 

Odgovori ge. županje: 

- Glede avtobusne postaje in poškodbah smo bili že obveščeni, išče se rešitev glede ureditve. 

- Odvoz sveč se redno izvaja, glede prostora pa bomo situacijo preverili. 

- Naročene so štiri fitnes naprave in bodo nameščene pri parku na Bregu, namestitev se bo 

izvedla v naslednjih dneh.  

 

Ga. Anka Hertiš:  

- Ob večjih nalivih priteče po glavni cesti voda in zaliva vhod in kleti pri bloku Majšperk 

36 – 37. Zadeva bi se morala primerno urediti. 

- Kdaj bo urejeno krožišče v Majšperku s skulpturo? 

 

Odgovori ge. županje: 

- V zvezi s sanacijo bo potrebno zadevo preveriti skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj, saj gre 

za državno cesto. 

- Kipar skulpturo že dela, in sicer na Bregu. Narejena bo iz sežanskega kamna na podstavku 

iz peščenjaka. Skulptura se bo imenovala Haložanka, v krožišče pa bo, upamo, 

postavljena do občinskega praznika (12.9.2015).  

 

G. Milan Tacinger: 

- Kdaj se misli pristopiti k sanaciji mostu čez reko Dravinjo, saj je v zelo slabem stanju in 

kmalu ne bo več prevozen? 

- Pobuda s strani obiskovalcev pokopališča v Majšperku je, da bi se tudi prečne poti uredile 

s  tlakom, da le-te ne bi bile posipane samo s peskom. 

 

Odgovori ge. županje: 



 

6 

 

- Glede mostu čez reko Dravinjo se bodo letos izvedli popisi in pripravila vsa potrebna 

dokumentacija. Sanacija pa bo naslednje leto, saj letos ta ni predvidena v proračunu. 

- Na pokopališču pa so poti zelo široke, te zadeve zaradi tega ni tako enostavno rešiti. 

 

Ga. Kaja Valand: 

S strani občanov sem dobila namig, da se bo saniral vodovod od igrišča na Podložah do 

Dvoršne. Krajani ne želijo, da bi se »kopalo« po urejenih dvoriščih.  

 

Odgovor ge. županje: 

Na novo se bo uredili odcep proti Muratom, in to ob cesti. Dvorišča ob tem ne bodo 

poškodovana. 

 

 

Ga. Jelka Ferlež: 

Ob cesti proti Stari Grabi se čisti drevje, ki se nalaga takoj ob cestišče. Ali se bo to očistilo? 

 

Odgovor ge. županje: 

Informacije o tem nimamo, zadevo bomo preverili. 

 

  

Ga. Ksenija Frangež: 

- Ob javni cesti od Medvedc do Sestrž je izginila tabla za naselje Sestrže. 

- Urejala se bo cesta od Medvedc proti Sestržam. Krožišča v centru Sestrže verjetno ne bo, 

da pa bi se sprostil promet, bi se lahko uredila prečna pot do Pragerskega.  

 

Odgovor ge. županje: 

- Prmer izginule table za naselje bomo preverili. 

- Prečna cesta je mišljena kot poljska pot. Preverila se bo širina in lastništvo. 

 

 

G. Janez Vedlin: 

- Makadamska cesta v Koritnem v dolžini cca. 200 m je še zmeraj neprevozna.  

- Parkirišče ob pokopališču Majšperk ni najbolj praktično. Ali bi se lahko razširilo proti živi 

meji? 

 

Odgovor ge. županje: 

V zvezi z makadamsko cesto v Koritnem sta naročena dva kamiona peska.   

Na tem delu ob pokopališču načeloma ni dovoljeno parkirati, zato je bilo zgrajeno novo 

parkirišče pod pokopališčem. Zgoraj se ne sme urejati nič. Karkoli pa bi želeli urejati na tem 

odseku, mora to urediti Direkcija za ceste RS, ker je to državna cesta. 

 

 

G. Dragomir Murko: 

- Urejen je podporni zid pri krožišču na Ptujski Gori. Predlagam, da bi se na ta zid dodal 

kakšen napis.  
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- Zelo me motijo, pa čeprav ne gre za zadevo v naši občini, ograje na mostovih preko 

potokov Črnec in Polskava. Podajme pobudo Cestnemu podjetju Ptuj, da jih naravno 

osveži z rjavo barvo. 

- Na prejšnji seji sem podal pobudo glede zaposlovanja v vrtcu Majšperk, žalosten in 

razočaran sem, ker niso zaposlili naših občanov.    

 

G. Zlatko Žnidar: Glede ureditve mostov sem že pred časom pisal direktorju Občinske uprave 

Občine Kidričevo. Vendar do danes še nisem dobil nobenega odgovora.  

 

Ga. Anka Hertiš: 

Naj se na kratko povzame obisk ministra za gospodarstvo v naši občini. 

 

Odgovor ge. županje: 

O obisku ministra za gospodarstvo bomo spregovorili v točki Razno. 

 

 

Ga. Anica Rejec: 

- Proti Donački Gori v naselju Kupčinji Vrh je cesta oziroma most brez ograje. Ali je 

možno, da se na tem delu zaradi varnosti uredi ograja? 

- Cesta je v zasebni lastnini, ali je možno zanjo pridobiti kaj gramoza?  

 

Odgovor ge. županje: 

- Situacijo v zvzei z ograjo bomo preverili in po potrebi uredili. 

- Kar se tiče ceste, ki je v zasebnilasti, pa lahko Občina vlaga samo v svojo lastnino. 

 

G. Rado Rodošek: 

- Občina vlaga denar v meritve cest. Marsikje pa so mejniki že odstranjeni. Vsi bi morali 

bolj paziti na mejniki, saj postavitev le-teh ni zastonj. 

- Motijo me drogovi javne razsvetljave. Vsi so postavljeni direktno v zemljo. Pravilno bi 

bilo, da bi se najprej naredila betonska konstrukcija, nato pa kovinski drog. Sedaj pa so vsi 

v spodnjem delu zarjaveli in niso tako trajni.  

 

Odgovor ge. županje: 

- Glede mejnikov in njihovega odstranjevanja, lahko rečemo le, da je to splošna kultura 

obnašanja, vsi pa se strinjamo, da bi morali spremeniti prepričanje ljudi. Občina lahko 

glede tega problema občane samo opozarja, drugega pa ne more narediti. 

- Drogovi so v spodnjem delu zaščiteni. 

 

 

Ad8) Razno 

 

 

1. Sklep: 
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Ga. županja je pojasnila, da je OŠ Majšperk podala vlogo, da bi zaradi velikega številka otrok 

povečali vpis otrok v posamezni oddelek. »Kot ustanovitelji moramo podati soglasje, da se 

lahko posamezni oddelek poveča za dva otroka«.  

 

Razprave o predlaganem sklepu ni bilo. 

 

 

 

8. SKLEP: 

Občinski  svet  Občine  Majšperk  sprejme, da se glede na razmere in položaj dejavnosti 

predšolske vzgoje določi, da se najvišje število otrok v posameznem oddelku poveča za 

dva otroka.            

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Majšperk. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

2. Sklep: 

 

Ga. županja je povedala, da razpis za najem fitnes prostorov ni bil uspešen. »Ker pa so 

prostori za to urejeni in pripravjeni, bo Občina sama kupila nekaj rabljene fitnes opreme. 

Sredstva niso predvidena v proračunu, zato je potrebno sprejeti sklep o prerazporeditvi 

sredstev, v kolikor se bo Občinski svet s tem predlogom strinjal. Občina bi naj zagotovila 

15.000,00 EUR.« 

 

V razpravo so se vključili g. Kristijan Lovrenčič, g. Dragomir Murko, g. Zlatko Žnidar, g. 

Janez Vedlin in ga. županja. 

 

Razprava je tekla o tem: 

- da se s predlogom strinjajo,  

- kako daleč je urejen prostor, 

- da bi zagotovili 20.000,00 EUR. 

 

Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep. 

 

9. SKLEP: 

V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2015 se vrednostno spremenijo 

naslednje proračunske postavke: 

1. Predvidena sredstva v okviru proračunske postavke: 

34.3.3. – Sofinanciranje malih čistilnih naprav  

v skupni višini 80.000,00 EUR se zmanjšajo za 20.000,00 EUR tako, da znašajo 

60.000,00 EUR. 

2. Predvidena sredstva v okviru proračunske postavke: 

22.2.6.6. – Ureditev strelišča in fitnesa v ŠP Majšperk 
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v skupni višini 4.700,00 EUR se povečajo za 20.000,00 EUR tako, da znašajo 

24.700,00 EUR. Na tej postavki se doda novi konto 420241 – Nakup opreme 

telovadnic in športnih objektov, na katerega se prerazporedi 20.000,00 EUR. 

Sklep začne veljati s sprejemom na Občinskim svetu Občine Majšperk. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ga. županja je podala naslednje informacije: 

- V torek se je na Občini Majšperk oglasil minister za gospodarstvo g. Počivalšek, z 

namenom razprave o razvoju Haloz. Ogledal si je industrijsko cono, proizvodnjo Mark 

Metala d.o.o., Albin promotion d.o.o. in volnice. Pojasnjeno je bilo, da bi naj delovna 

mesta ostala na Bregu.  

- Pričela se bo izvajati modernizacija ceste Medvedce – Sestrže. 

- Pločnik na Ptujski Gori je končan, pri zdravstvenem domu se mora urediti še okolica. 

- Pri energetski sanacije OŠ Majšperk se bosta vključili še obe podružnici, saj imata 

zastareli kotlovnici. Začel se bo pripravljati investicijski projekt. 

- Pri dokončanju OPN je prišlo do zapletov na Ministrstvu za infrastrukturo, za sestanek pa 

se še dogovarjamo na Ministrstvu za kmetijstvo. 

- V zimskem času se bo začela pripravljati nova strategija Občine Majšperk. G. Bojan 

Mažgon, ki ga poznamo, bo podal ponudbo in nato pripravil strategijo na osnovi delavnic. 

Potrebno bo vključiti čim več naših občanov.  

 

G. Dragomir Murko:  

- Kako daleč je urejena industrijska cona na Bregu, da bi jo lahko zapolnili? 

- Pri pripravi strategije Občine smo zelo omejeni, saj imamo Naturo 2000 in nerešeno 

denacionalizacijo. 

- Ali je bil izveden kakšen razpis za pogostitev ob občinskem prazniku? 

 

Ga. županja je pojasnila, da je na razpolago cca. 2 hektarja zemljišča, ki se lahko uporabi 

takoj. »Glede Nature 2000 pri sami strategiji večjih težav ni, potrebno je pridobiti samo 

soglasje.  

Za pogostitev ob občinskem prazniku ni bilo izvedenega nobenega razpisa, priložnost za to 

ponudimo vedno isti osebi, ki pa mora sponzorirati prireditev. V kolikor bi kdo želel 

sodelovati ob pogostitvi, bomo za to izvedli razpis. Edini pogoj je, da je domačin.« 

 

G. Rado Rodošek: »Dimnikarski zakon naj bi se spremenil, zanima me, v katero smer?« 

 

Ga. županja je pojasnila, da je bila koncesije razveljavljena, kako pa bo zadeva urejena v 

prihodnje, se še ne ve. 

 

Ga. županja je vse povabila na prireditve ob občinskem prazniku, predvsem pa na svečano 

sejo, ki bo v soboto, 12. 9. 2015, ob 18.00 in zaključno prireditev. 

 

Ga. županja se je vsem zahvalila za sodelovanje in prisotnost na sami seji.  
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Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 

Zapisala:  

Tatjana Varžič Korez       dr. Darinka Fakin  

         županja Občine Majšperk    




