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Pobude in vprašanja 6. redne seje Občinskega sveta 
 
1. Peter Žnidarič: 

Želi si, da se premakne zadeva glede obljubljene ureditve mostu čez Žitečki potok. 
Odgovor: V zvezi z ureditvijo mostu čez Žitečki potok smo že v lanskem letu 
pridobili vso potrebno dokumentacijo za gradnjo; prav tako smo pridobili 
služnost za gradnjo s strani Agencije RS za okolje. Izvesti moramo še 
pogovore z lastniki zemljišč ob lokaciji novega mostu. Po ureditvi le-teh in 
zagotovljenih sredstvih za gradnjo, bi z le-to lahko pričeli. Odgovor pripravila: 
Jasmina Biškup Purič 

 
2. Nataša Kelher: 

Pobuda: Vsem gospodinjstvom na Johah se naj pošlje dopis glede možnosti priključitve 
na kanalizacijo.  
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 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  
 

3. Boštjan Partljič: 
a) Vesel je, da se premika glede ureditve  Žitečkega potoka. Kdaj bodo lahko videli traso 

in kako bo z zemljišči ? Tam je precej privatnih zemljišč.  
Odgovor: Trasa in sestanek z lastniki bo organiziran po pridobitvi soglasja s 
strani Agencije RS za okolje za izvedbo interventnega nasipa. Odgovor 
pripravila: Jasmina Biškup Purič 

 
 

4. Peter Zajc:  
a) Svetnike je seznanil z ogledom občinskih cest, ki ga je opravil Odbor za komunalo. 
 
 
5. Zdenka Korat: 

a) Zakaj ne morejo biti wc-ji na pokopališčih odklenjeni?  
Odgovor: Sanitarije na vseh pokopališčih odpremo v času dneva spomina 
na mrtve, ko je obisk pokopališč povečan in se ljudje tudi dalj časa zadržijo. 
V kolikor bi bile odprte stalno, bi kmalu postale javne, kar zahteva dnevno 
zagotavljanje nadzora, vzdrževanje reda in čistoče, posledično povzroči tudi 
višje stroške. Odgovor pripravila: Natalija Jakopec 
 
 

 
6. Zinka Dokl: 

a) Svetnike je seznanila z možnostjo ogleda Centralne čistilne naprave v Dogošah. 
b) Kako dolgo bodo pevci še lahko vadili v šoli v Žitečki vasi in kateri prostor se jim v 

bodoče namenja?  
Odgovor: Pevcem so še vedno na voljo prostori, ki so jih uporabljali do 
sedaj. 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 



 
 
 

7. Slavica Golob: 
a) Kako bomo sofinancirali nakup stanovanj v zelenem bloku za vrtec, glede na slabo 

finančno stanje? 
Odgovor: Zaenkrat še potekajo pogovori z lastnikom stanovanj. Če bo in ko bo 
prišlo do konkretnega dogovora, bomo seznanili tudi svetnike, saj bo projekt 
potrebno uvrstiti v proračun. Odgovor pripravila: Natalija Jakopec  

 
8. Dejan Stanko: 
a) Na prejšnji seji je bila predstavljena problematika prehoda za pešce pri avtobusni 

postaji pri Križu. Je že kdo kaj pogledal?  
Odgovor: Pobuda za dodatno označitev z vertikalno in horizontalno prometno 
signalizacijo prehoda za pešce preko državne regionalne ceste R3-710/1292 pri 
križu v Zg. Dupleku, je bila s strani Policijske postaje Maribor v začetku tega 
meseca poslana upravljavcu in vzdrževalcu predmetne državne ceste, Direkciji 
RS za infrastrukturo. Takoj ko prejmemo njihov odgovor glede dane pobude, vas 
z vsebino odgovora obvestimo. 
Odgovor zapisal: Marjan Topič  

 
9. Violeta Vogrinec: 

/ 
 

10. David Kumer: 
/ 
 

11. Franjo Kosi:  
a) Kako je s plačili priključka na kanalizacijo v Žitečki vasi? Predlaga sklic sestanka 

na občini, da ugotovimo, kje smo.   
Odgovor: Kot dogovorjeno na seji, je na predmetno temo dogovorjen 
sestanek z županom in občinsko upravo. Odgovor pripravila: Natalija 
Jakopec  

 
12. Janko Hauptman: 

/ 
 

13. Boris Pajnkihar: 
a) Pobuda: Kolikor mu je znano, v priobalnem pasu kmetje ne bi smeli zemlje orati in 

obdelovati. Vsem kmetom je potrebno poslati obvestilo.  
Odgovor: Z Agencijo RS za okolje smo se dogovorili, da bomo pripravili 
skupen dopis oz. obvestilo v zvezi z navedeno problematiko in ga posredovali 
vsem lastnikom zemljišč ob Žitečkem in Korenskem potoku. Odgovor 
pripravila: Jasmina Biškup Purič 
 

b) Pobuda: V zapisnik se naj vpisujejo imena tistih, ki so glasovali proti sprejemu sklepa. 
Odgovor: O razlogih, zakaj se imena glasovalcev ne pišejo v zapisnik, je bilo že 
večkrat govora. Občinski svet je kolektivni organ odločanja in ni pomembno, kdo 
je kako glasoval. Če bi pisali imena, bi to pomenilo nek drug način glasovanja, t.j. 
poimensko glasovanje, ki ga predvideva tudi naš poslovnik v 48. členu, ki določa 
sledeče:  
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim glasovanjem. 
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako odloči na predlog 
predsedujočega ali najmanj ¼ vseh članov sveta. 



Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke 
njihovih priimkov. Član glasuje tako, da se glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE 
GLASUJEM«.  
Ker pa poimenskega glasovanja ne izvajamo, tudi imen v uradni zapisnik ne 
bomo pisali.  
Odgovor pripravila: Dušanka Novak 

c) Zasledil je, da se je uredila cesta proti Novoselcu – na osnovi česa ? Kakega sklepa, 
programa? 
Odgovor: Investicijsko vzdrževalna dela na ureditvi voziščne konstrukcije na 
nekategorizirani javni poti »Sp. Duplek (Kot-Novoselec)«, izvaja Režijski obrat 
Občine Duplek preko svojih pogodbenih podizvajalcev. Sredstva za izvedbo 
investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah so zagotovljena v proračunu 
občine na postavki 13020112 Vzdrževanje cestne infrastrukture. 
   

d) Pobuda: Preveri se naj ali ima Ribiška družina Duplek kakšne možnosti, da prevzame 
koncesijo za upravljanje z gramoznico.  
Odgovor: O pobudi smo med drugim govorili s predstavnico Zavoda RS za 
varstvo narave, ki je svetovala, da se Ribiška družina Duplek obrne na Zavod za 
ribištvo. Odgovor zapisala: Jasmina Biškup Purič 
 

e) Nekaj se govori o subvencioniranju malih čistilnih naprav. Kako je s tem pri nas?  
Odgovor: Kot veste v proračunu Občine Duplek za leto 2015 niso zagotovljena 
proračunska sredstva za subvencioniranje izgradnje malih bioloških čistilnih 
naprav gospodinjstvom naše občine. Glede na to, da tudi v naši občini do 
trenutno veljavnega zakonskega roka (konec leta 2017 izven vodovarstvenih 
območij), ne bomo uspeli zgraditi javnega kanalizacijskega omrežja na celotnem 
območju naše občine, bo vsekakor ob pripravi in sprejemu občinskih proračunov 
v naslednjih letih, potrebno poiskati možnosti, tako zakonske kot tudi finančne, 
za možnost subvencioniranja izgradnje lastnih bioloških MČN. 
Odgovor zapisal: Marjan Topič 
 

f) Pobuda: Slišal je, da se pripravljajo projekti za ureditev gramoznice – svetnike se naj s 
tem seznani. 
Odgovor: Informacija v zvezi s pripravljeno dokumentacijo bo predstavljena 
na 7. redni seji. Odgovor pripravila: Jasmina Biškup Purič 
 

g) Pobuda: Preveri se naj ali obstaja možnost, da bi se mikroorganizmi vsuli v betonske 
greznice, da ne bi bilo potrebno kupovati plastičnih (biološke greznice).  
Odgovor: Vsekakor bomo preverili kakšni so bili rezultati poskusnih izvedb 
bioloških čiščenj greznic gospodinjstev, v tistih občinah, ki so se odločile 
sodelovati v poskusnem eksperimentalnem načinu čiščenj greznic, katere na trgu 
ponujajo različni komercionalni ponudniki, kot novo možnost čiščenja 
nepretočnih greznic, katere pa kot vemo v trenutno veljavni državni zakonodaji, v 
bodoče (po letu 2017), niso več predvidene kot dopustna rešitev za odvajanje 
odpadnih kanalizacijskih voda. O rezultatih vas bomo, takoj ko jih prejmemo, 
seveda tudi obvestili. 
Odgovor zapisal:Marjan Topič 

 
14. Tadeja Kopun Škofič: 

a) Zanima jo skupek vseh postavk za drsališče, ne samo najem (elektrika, 
razsvetljava, režijski delavci, agregati..)  
Odgovor: Realizacija na postavki Montažno drsališče (1603031) za sezono 
2014/2015 znaša 29.822 EUR, od tega znaša najem opreme drsališča 23.920 



EUR, najem agregata 1.098 EUR, stroški električne energije 3.610 EUR in 
1.190 EUR stroški materiala in izvedbe začasnega elektro priključka. 
Režijski obrat je sodeloval pri montaži in demontaži drsališča, za kar je bilo 
evidentiranih 112 ur.  Odgovor pripravila: Natalija Jakopec 

 
 

15. Mitja Mulec: 
a) Ali se bo kaj obnavljala razsvetljava (reflektorji) na tenis igriščih?  

Odgovor: Pobude za prenovo razsvetljave so bile, zato smo pridobili 
potrebne študije in ponudbe. Po predstavitvi le-teh vodstvu kluba, bodo 
sprejete odločitve o varianti realizacije. Odgovor zapisala: Natalija Jakopec 
 

b) Pobuda: Več se naj naredi glede ribiške družine in pridobitve koncesije. 
 
 

16. Valerija Pihler: 
a) Parc. št. 404/1 – kje so ta sredstva v proračunu?  

Odgovor na to vprašanje, je podan že pri vprašanju 13/c. 
 

b) Kako se rešuje problematika Zdenke in Marije Vogrin?  
Odgovor: Odgovor na pobudo glede možnosti kompenzacije komunalnega 
prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje, je bil pisno podan že na 
6. redni seji občinskega sveta. 
Odgovor zapisal: Marjan Topič 
 

c) Pobuda: Na policijsko postajo se naj javi, da naj več krožijo okrog tenis igrišča, 
ker je veliko vandalizma.  
Odgovor: Rajonski policist je bil seznanjen s pobudo in bo ustrezno 
ukrepal.  
Odgovor pripravila: Dušanka Novak 

 
 


