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ZAPISNIK IN SKLEPI
3. redne seje občinskega sveta občine Duplek, ki je bila 14. 1. 2015 ob 17. uri v prostorih
občine Duplek.
Sejo je vodil župan Občine Duplek Mitja Horvat.
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Slavica Golob, Janko Hauptman, Franjo Kosi, David Kumer,
Boštjan Partljič, Peter Zajc, Tadeja Kopun Škofič, Mitja Mulec, Zinka Dokl, , Nataša
Kelher, Dejan Stanko, Violeta Vogrinec, Valerija Pihler, Peter Žnidarič se je seje
udeležil pred obravnavo 4. točke dnevnega reda, Boris Pajnkihar se je seje udeležil
pred obravnavo 6. točke dnevnega reda
- Zdenka Korat, opravičeno odsotna
- župan Mitja Horvat
- delavci občinskega urada: Natalija Jakopec, Dušanka Novak, Milena Ropoša,
Jasmina Biškup Purič, Polona Likar, Marjan Topič
1. TOČKA
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Župan Mitja Horvat je v uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na začetku seje
prisotnih 12 svetnikov, zato lahko občinski svet veljavno sprejema sklepe.
2. TOČKA
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predlog dnevnega reda so svetniki prejeli skupaj z vabilom in delovnim gradivom za sejo.
Razpravljavci:/
Občinski svet je sprejel
SKLEP št. 27: »Občinski svet občine Duplek sprejme predlagani dnevni red 3. redne
seje Občinskega sveta Občine Duplek:
1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Duplek
4. Poročilo Občinske volilne komisije in potrditev nadomestnega mandata
5. Poročilo župana o izvedenih sklepih in o aktivnostih občinskega urada v času med
obema sejama
6. Pobude in vprašanja svetnikov

7. Potrditev sistemizacije delovnih mest za oddelke predšolske vzgoje v OŠ Duplek in
OŠ Korena
8. Obravnava in sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za
zbirni center v občini Duplek (2. obravnava)
9. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za
center v Spodnjem Dupleku v občini Duplek (2. obravnava)
10. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2014 (1.
obravnava)
11. Volitve in imenovanja:
a/ Imenovanje komisij in odborov Občinskega sveta Občine Duplek »
Prisotnih je bilo 12 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 12 svetnikov.
3. TOČKA
OBRAVNAVA IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE IN 1. IZREDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DUPLEK
Razpravljavci: /
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 28: »Občinski svet Občine Duplek potrjuje zapisnik 2. redne seje in 1.
izredne seje Občinskega sveta Občine Duplek. «
Prisotnih je bilo 12 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 12 svetnikov.
4. TOČKA
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE IN POTRDITEV NADOMESTNEGA
MANDATA
Uvodno obrazložitev je podala Dušanka Novak, delavka občinske uprave.
Razpravljavci: /
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 29: » Občinski svet občine Duplek na podlagi ugotovitvenega sklepa
Občinske volilne komisije z dne 22. 12. 2014 ugotavlja, da je Valeriji Pihler potrjen
mandat za članico občinskega sveta Občine Duplek.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 13 svetnikov.
5. TOČKA
POROČILO ŽUPANA O IZVEDENIH SKLEPIH IN O AKTIVNOSTIH OBČINSKEGA
URADA V ČASU MED OBEMA SEJAMA
Poročilo je podal župan Mitja Horvat.
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 30: »Občinski svet občine Duplek se je seznanil s poročilom župana o
izvedenih sklepih 2. redne seje ter aktivnostih občinskega urada v času med 2. in 3.
redno sejo občinskega sveta.«
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 14 svetnikov.

6. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
1. Peter ŽNIDARIČ
a) Pobuda: Režijski obrat naj v čim krajšem času počisti kupčke posipnega peska, ki
jih občani naredijo na pločnikih, da jih ne bo prvi dež odplaknil v jaške za
odvodnjavanje.
2. Nataša KELHER
a) Kdaj je planiran dejanski priklop na kanalizacijo na Johah? Odgovoril Marjan
Topič na sami seji.
3. Boštjan PARTLJIČ
a) Pobuda: Da se na naslednjo sejo uvrsti točka:«Problematika Žitečkega potoka«,
po možnosti še pred sprejetjem proračuna.
b) Koliko znaša priključnina na kanalizacijo ? Odgovoril župan na sami seji.
c) Na igrišču pri šoli Duplek so izvajalci menda na sodniško linijo naredili jašek. Naj
se to preveri.

4. Peter ZAJC
/
5. Zdenka KORAT
odsotna
6. Zinka DOKL
a) Sanacija udora občinske ceste v zaselku Zapolutke
(pri hišni številki Zg. Duplek 80).
b) Izgradnja kanalizacije v zaselkih Žitečka vas, Zabrege in Zapolutke.
c) Krožišče pri gostilni Splavar in pločnik do mostu v Zg. Dupleku oz. do avtopralnice
Tkalčič.
d) Čiščenje vodohranov v Zg. Dupleku ( pesek v vodi v gospodinjstvu).
e) Zapolutke – propust vode pri hišni številki Zg. Duplek 74.
f) Problem prezasedenosti šole Zg. Duplek ( prehranjevanje učencev, neprimerna
igrala za najmlajše v jaslicah in premajhen zunanji igralni prostor).
7. Slavica GOLOB
Pohvalila delovanje drsališča.

8. Dejan STANKO
a) Kdaj bo končana cesta okoli šole?

b) NK Duplek prosi, če je še kakšen prosti termin v kateri telovadnici.
Odgovorila Milena Ropoša na sami seji.

9. Violeta VOGRINEC
a) Izvedba zimske službe na Vurberku je bila slaba, sploh v spodnjem delu.
b) Ali je že narejena projektna dokumentacija za cesto na Vurberku, odcep Vurberk
pod goricami – Sakelšek? Odgovoril Marjan Topič na sami seji.
c) Pobuda: V okviru sprememb prostorskega plana se naj spremeni namembnost
zemljišč na Vurberku od pokopališča proti stari vurberški šoli, da se bo lahko tam
gradilo. Občani tam vidijo priložnost za razvoj.

10. David KUMER
a) Ali obstajajo prioritete glede izvajanja zimske službe – pluženja?
b) Opozorili so ga, da je menda v telovadnici v Dupleku v času rekreacij bistveno
previsoka temperatura. Naj se to preveri.
c) Pobuda: Pred občinskim praznikom se naj skliče sestanek z vaško skupnostjo
Spodnji Duplek in se uredijo razmerja med prireditvijo Voroško in Dupleškim
tednom
11. Franjo KOSI
a) Ne strinja se z odgovorom glede izgradnje pločnika v Zgornjem Dupleku, od AP
do mostu, saj je preveč splošen. Hoče konkretni odgovor.
b) Kako je s pobiranjem priključnine za priklop na kanalizacijo ? Kaj se na tem dela ?
Zakaj se to ne da pobrati?
12. Janko HAUPTMAN
a) Pobuda: Gradivo za seje se naj oštevilči in opremi s kazalom.
b) Zaradi privilegiranja nekaterih, zahteva seznam vseh društev, ki uporabljajo
občinske prostore in urnike uporabe teh prostorov, koliko sredstev je bilo
nakazano posameznim društvom iz kakršnega koli razloga in koliko jim je sploh
zaračunano za uporabo prostorov (za leto 2014).
13. Boris PAJNKIHAR
/

14. Tadeja KOPUN ŠKOFIČ
a) Pobuda: Ponovno daje pobudo, da se na vsaj treh mestih izvede analiza
podtalnice, npr. v Zg. Dupleku, Sp. Dupleku in Dvorjanah.
b) Pobuda: Da bi se svetniki lažje pripravili na seje, se jim naj pošlje gradivo po
točkah takoj, ko je pripravljeno.
15. Mitja MULEC
a) Pobuda: Da se spremeni poslovnik občinskega sveta in določi daljši rok, koliko dni
pred sejo morajo svetniki prejeti gradivo (npr. 10 dni).
b) Zakaj se za delovanje drsališča ne zagotovi sponzorskih sredstev ? Odgovoril
župan na sami seji.

c) Krajani Zabreg ne vidijo pozitivnih učinkov poostrenega nadzora na lokalni cesti –
vozniki še vedno vozijo s preveliko hitrostjo.
16. Valerija PIHLER
a) Pobuda: V naslednji številki Novic se naj jasno napiše, kaj morajo občani storiti v
primeru izliva vode, če želijo dobiti povračilo kanalščine, ker tega še vedno ne
vedo.
7. TOČKA
POTRDITEV SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ODDELKE PREDŠOLSKE VZGOJE
V OŠ DUPLEK IN OŠ KORENA
Uvodno obrazložitev je podala Milena Ropoša, delavka občinske uprave.
Razpravljavci: /
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 31: » Občinski svet občine Duplek daje soglasje k sistemizaciji delovnih
mest za oddelke predšolske vzgoje v Osnovni šoli Duplek v šolskem letu 2014/2015 v
obsegu kot je dejansko število zaposlenih. »
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 15 svetnikov.
SKLEP št. 32: » Občinski svet občine Duplek daje soglasje k sistemizaciji delovnih
mest za oddelek predšolske vzgoje v Osnovni šoli Korena v šolskem letu 2014/2015 v
obsegu kot je dejansko število zaposlenih. »
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 15 svetnikov.
SKLEP št. 33: » Najvišje število otrok, vključenih v oddelke predšolske vzgoje v občini
Duplek, določeno na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, se poveča za 2 otroka na oddelek. »
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 15 svetnikov.
8. TOČKA
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ZBIRNI CENTER V OBČINI DUPLEK (2. OBRAVNAVA)
Uvodne obrazložitve je podala Jasmina Biškup Purič, delavka občinske uprave.
Razpravljavci: /
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 34: Občinski svet občine Duplek sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za zbirni center občine Duplek.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 14 svetnikov.

9. TOČKA
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA
NAČRTA ZA CENTER V SPODNJEM DUPLEKU V OBČINI DUPLEK (2. OBRAVNAVA)
Uvodne obrazložitve so podali Jasmina Biškup Purič, delavka občinske uprave in
predstavniki investitorja.
Razpravljavci: Boris Pajnkihar, Tadeja Kopun Škofič, Peter Žnidarič, Slavica Golob, Janko
Hauptman
AMANDMA št. 1:
» V 7. členu se pri Objektu D – trgovsko poslovni objekt zapiše:
 Namembnost: objekt je v pritličju trgovski; v nadstropju je možna ureditev
večnamenske dvorane.
 Etažnost: P ali P+1 »
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 35: » Občinski svet občine Duplek potrdi amandma št. 1. »
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 15 svetnikov.
Amandma št. 2 je predlagatelj po opravljeni razpravi umaknil in se o njem ni glasovalo.
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 36: » Občinski svet občine Duplek sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za center v Spodnjem Dupleku. »
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 11 svetnikov, PROTI 3 svetniki.
10. TOČKA
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DUPLEK
ZA LETO 2014 (1. OBRAVNAVA)
Uvodne obrazložitve je podal Mitja Horvat, župan.
Razpravljavci: Tadeja Kopun Škofič, Valerija Pihler, Boris Pajnkihar, Janko Hauptman
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 37: » Občinski svet Občine Duplek sprejme Odlok o proračunu Občine
Duplek za leto 2015 s Splošnim delom proračuna, Posebnim delom proračuna, z
Načrtom razvojnih programov za obdobje 2015-2018, s kadrovskim načrtom v občinski
upravi Občine Duplek za leto 2015 ter z letnim načrtom ravnanja s stvarnim v prvi
obravnavi.
Občinski svetniki bodo do 26. 1. 2015 z amandmaji predlagali morebitne spremembe in
dopolnitve predloga odloka. Vsak predlagatelj mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki. Usklajevalni sestanek bo 21. 1. 2015 ob 17. uri.
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 12 svetnikov, PROTI 3 svetniki.

11. TOČKA
VOLITVE IN IMENOVANJA:
A/ IMENOVANJE KOMISIJ IN ODBOROV OBČINSKEGA SVETA OBČINE DUPLEK
Uvodne obrazložitve je podal Boštjan Partljič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Razpravljavci: Boris Pajnkihar, Janko Hauptman, Mitja Mulec
Občinski svet je sprejel:
SKLEP št. 38:
» Občinski svet občine Duplek imenuje Odbor za komunalo v naslednji sestavi:
1. Peter Zajc
2. Albin Krajnc
3. Franjo Kosi
4. Borut Mencigar
5. Dejan Stanko
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. »
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 1 svetnik.
SKLEP št. 39:
» Občinski svet občine Duplek imenuje Komisijo za podeljevanje priznanj in
odlikovanj Občine Duplek v naslednji sestavi:
1. Zinka Dokl
2. Violeta Vogrinec
3. Gabriela Bergauer
4. Samanta Cimerman
5. Boštjan Partljič
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. «
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 1 svetnik.
SKLEP št. 40:
» Občinski svet občine Duplek imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v naslednji sestavi:
1. Marko Rahle, vodja policijskega okoliša Duplek
2. Simon Košti, predstavnik OŠ Duplek
3. Peter Zajc, predstavnik OŠ Korena
4. Simon Poštrak, predstavnik občine
5. Marjan Vrbnjak, predstavnik občine
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. «
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 14 svetnikov, PROTI 1 svetnik.

SKLEP št. 41:
» Občinski svet občine Duplek imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji
sestavi:
1. Oto Kac, predsednik
2. Mateja Kocbek, članica
3. Suzana Kurnik, članica
4. Janez Bezjak, član
in njihove namestnike:
1. Maja Krepek, namestnica predsednika
2. Uroš Dokl, namestnik članice
3. Marko Mulec, namestnik članice
4. Marija Kosi, namestnica člana
Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. «
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 15 svetnikov.
Seja se je zaključila ob 19.50.
Zapisala:
Dušanka Novak
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Mitja Horvat,
župan

