
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 

- Potrditev zapisnika 8. redne seje 
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OBČINSKI  SVET 

 

Številka:  900-9/2015-3 

Datum:    10. 6. 2015 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v četrtek, 4. junija 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. Anka Hertiš, g. Branko Karneža, 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.  

 

ODSOTNA: 

Članica: ga. Ksenija Frangež 

 

DRUGI PRISOTNI: 

Direktorica Lekarn Ptuj ga. Darja Benčič Potočnik 

Direktor občinske uprave g. Matic Šinkovec 

Predsednik sveta KS Stoperce g. Peter Kitak 

Predsednik sveta KS Majšperk g. Anton Lampret 

Predsednica nadzornega odbora ga. Slavica Vuk 

Radio Tednik Ptuj Maja Vtič 

Snemalec seje Foto studio Brbre 

Prisostvuje delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez   

 

 

Ga. županja, predsedujoča 8. 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. Kot 

predlagateljica je predlagala dopolnitev devete točke s podajo soglasja k finančnemu načrtu 

Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 

 

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

 

1. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta 
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2. Soglasje k programu dela in finančnem načrtu Lekarn Ptuj za leto 2015 

3. Spremembe Statuta Občine Majšperk – 1. obravnava 

4. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk – 1. obravnava 

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

6. Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk 

za leto 2015 

7. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra 

8. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk 

9. Soglasja k finančnim načrtom za leto 2015: 

- OŠ Majšperk 

- OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

10. Pobude in vprašanja 

11. Razno 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13 , PROTI: 0 

 

 

Ad1) Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta 

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

 

2. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad2) Soglasje k programu dela in finančnem načrtu Lekarn Ptuj za leto 2015 

 

 

Direktorica Lekarn Ptuj je predstavila finančni načrt in program dela za leto 2015.  

 

Razprave o predloženem gradivu ni bilo, zato je bil sprejet sledeči sklep. 

 

 

3. SKLEP: 

Javnemu zavodu Lekarne Ptuj, Trstenjakova 9, 2250 Ptuj, se daje soglasje k programu 

dela in finančnemu načrtu zavoda za leto 2015, ki ga je sprejel svet zavoda na svoji 11. 

seji  dne 11. 4. 2014.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

Sejo Občinskega sveta Občine Majšperk je zapustila direktorica Lekarn Ptuj ob 18.10. 
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Ad3) Spremembe Statuta Občine Majšperk – 1. obravnava 

 

 

Ga. županja je predstavila spremembe in dopolnitve Statuta Občine Majšperk. »Občinski svet 

Občine Majšperk je na 17. redni seji dne 30. 8. 2012 sprejel Statut Občine Majšperk, ki je bil 

takrat usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi. Marca 2015 je Služba vlade RS za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko na vse Občine naslovila pobudo za uskladitev 

določb statutov Občin z določbami Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ Občin. 

Zato predlagamo, da se  opravijo uskladitve statuta.« 

G. Zlatko Žnidar: »Statutarno pravna komisija je pregledala spremembe in dopolnitve statuta 

Občine Majšperk in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v predlagani obliki.«  

 

V razpravo so se vključili g. Dragomir Murko, g. Zlatko Žnidar, g. Janez Vedlin, g. Branko 

Karneža in ga. županja. 

 

Razprava je tekla o tem: 

- da se s spremembami jemljejo določena pooblastila nadzornemu odboru, 

- kdo naj bo vabljen na seje občinskega sveta. 

 

Po razpravi je bila sprejeta naslednja sprememba. 

 

4. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembo v 3. členu Sprememb Statuta 

Občine Majšperk, in sicer: 

»(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom 

občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora Občine, predsednikom svetov 

krajevnih skupnosti in direktorju občinske uprave.« 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Spremembe Statuta Občine Majšperk s 

predlagano spremembo v prvi obravnavi. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 12; PROTI: 1 

 

 

 

Ad4) Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk – 1. obravnava 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v besedilu 

poslovnika doda nov 50. a člen, ki bo urejal problematiko zvočnega snemanja sej občinskega 

sveta in objavo le-teh na spletni strani Občine Majšperk. »V skladu z mnenjem informacijske 
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pooblaščenke sta snemanje in objava zvočnih posnetkov dopustna, v kolikor je to urejeno v 

poslovniku o delovanju občinskega sveta.«  

 

G. Zlatko Žnidar: »Statutarno pravna komisija je pregledala spremembe in dopolnitve 

Poslovnika občinskega sveta Občine Majšperk in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v 

predlagani obliki.«  

 

V razpravo so se vključili g. Branko Karneža, g. Cvetko Pepelnik in ga. županja. 

 

Razprava je tekla o tem, kako dolgo naj bodo objavljeni posnetki sej in kdaj se morajo 

objaviti. 

 

Po razpravi je bil sprejet sledeči sklep. 

 

6. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Majšperk v prvi obravnavi v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 12; PROTI: 0 

 

 

Ad5) Sklep o prerazporeditvi sredstev v proračunu Občine Majšperk za leto 2015 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je Občina zaključila z izvedbo projekta Vodovod Kupčinji vrh in 

Jelovice. Končna vrednost izvedenih del je bila nižja od pogodbene vrednosti. 

»Prerazporeditev sredstev na postavko vodovod Stoperce - Strmec bi omogočila položitev 

osnovnega voda v dolžini 1.855 m. V proračunu Občine Majšperk za leto 2015 je predviden 

znesek na postavki vodovod Stoperce - Strmec za izdelavo projektov za pridobitev 

gradbenega dovoljenja v višini 10.000,00 EUR. Občina Majšperk želi pristopiti k investiciji v 

izgradnjo vodovoda Stoperce – Strmec, zato predlagamo prerazporeditev sredstev iz postavke 

Vodovod Kupčinji vrh in Jelovice na vodovod Stoperce – Strmec v višini 20.000,00 EUR.« 

 

G. Kristijan Lovrenčič: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženo gradivo 

in predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da se sprejme v predlagani obliki.«.  

Občinski svet Občine Majšperk ni imel pripomb, zato se je o njem glasoval. 

 

7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev v proračunu 

Občine Majšperk za leto 2015 v predlagani obliki.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 
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Ad6) Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk 

za leto 2015 

 

 

Ga. županja je na kratko predstavila predloženi sklep in pojasnila, da nepremičnine, za katere 

se predlaga pridobitev, v naravi predstavljajo javne ceste oz. javne poti, ki jih je Občina 

Majšperk pridobila od posameznih lastnikov brezplačno. Predvideva se tudi prodaja 

stanovanja v bloku Majšperk 52 in manjša parcela na Bregu. Uredilo se bo tudi lastništvo pri 

parceli, namenjeni za ureditev visokovodnih nasipov. 

 

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 sklepu ni bilo.  

 

8. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2015 v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

Ad7) Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da se na predlagani parceli ukinja zaznamba grajenega javnega 

dobra, zato ker bo postala lastnik Republika Slovenija. Na zemljišču bo zgrajen protipoplavni 

nasip. 

 

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 ni bilo, zato se je o predloženem sklepu glasovalo.       

 

9. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega 

dobra v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad8) Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk 
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G. Cvetko Pepelnik: »Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 

povedal, da je komisije pregledala predložene predloge, ki so bili posredovani s strani 

političnih strank in občanov. V komisijo se imenuje 8 članov in toliko je bilo tudi predlogov. 

Komisija predlaga občinskemu svetu Občine Majšperk potrditev Občinske volilne komisije v 

naslednji sestavi: 

Beno Janžekovič, Kicar 78c, Ptuj – predsednik 

Dragica Purg, Podlože 42, Ptujska Gora - podpredsednica 

Suzana Brumec, Breg 88, Majšperk – članica 

Vesna Orthaber, Stogovci 29a, Majšperk – namestnica članice 

Marjana Kacijan, Majšperk 51, Majšperk - članica 

Dušanka Kovačec, Majšperk 53, Majšperk – namestnica članice 

Andrej Vrabič, Kupčinji Vrh 1, Stoperce - član 

Tatjana Smolej, Majšperk 59, Majšperk – namestnica člana.« 

 

Razprave ni bilo, zato se je o predloženem predlogu glasovalo.       

 

10. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk imenuje Občinsko volilno komisijo Občine Majšperk v 

sestavi: 

Beno Janžekovič, Kicar 78c, Ptuj – predsednik 

Dragica Purg, Podlože 42, Ptujska Gora - podpredsednica 

Suzana Brumec, Breg 88, Majšperk – članica 

Vesna Orthaber, Stogovci 29a, Majšperk – namestnica članice 

Marjana Kacijan, Majšperk 51, Majšperk - članica 

Dušanka Kovačec, Majšperk 53, Majšperk – namestnica članice 

Andrej Vrabič, Kupčinji Vrh 1, Stoperce - član 

Tatjana Smolej, Majšperk 59, Majšperk – namestnica člana 

Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o 

imenovanju. 

Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Majšperk 39, 2322 Majšperk. 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 

objavi. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad9) Soglasja k finančnim načrtom za leto 2015: 

- OŠ Majšperk 

- OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

 

 

Razprave o predloženih finančnih načrtih javnih zavodov za leto 2015 ni bilo, zato se je o njih 

glasovalo. 
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11. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k finančnim načrtom za leto 2015 OŠ 

Majšperk, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj in Knjižnici 

Ivana Potrča Ptuj. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad10) Pobude in vprašanja 

 

 

G. Dragomir Murko:   
- Urediti bi bilo potrebno cesto pri pokopališču levo proti športnemu parku. Sedaj je samo 

zemlja in se zelo praši. 

- Urediti bi bilo potrebno prostor za kesone pri blokih Majšperk 32-34 in Majšperk 36-37. 

Sedaj stojijo na neprimernem mestu.  

- Ali se bodo urejale brežine ob reki Dravinji? 

- Pri hišnih številkah Majšperk 58, 59, 60 bi bilo potrebno urediti odvodnjavanje. Sedaj je  

težava, saj voda ob nalivih zaliva nižje stoječe stanovanjske hiše. Potrebovali bi strokovni 

nasvet za rešitev zadeve. 

- Na regijskem tekmovanju prve pomoči sta naši dve ekipi dosegli 2. mn 3. mesto. 

- Ekipa nogometašev  U12 je zmagovalka lige Ptuj.  

 

 

G. Zlatko Žnidar:  

»V naselju Sestrže še zmeraj visijo veje na cestišče. Zadevo bi bilo potrebno urediti. Košnja 

trave pa je bila dobro izvedena.« 

 

 

G. Kristijan Lovrenčič: 

» Urediti bi bilo potrebno drevesa pri zdravstvenem domu na Bregu, saj veje visijo na 

parkirišče. 

- Prostor pri bankomatu bi bilo potrebno bolj redno čistiti.«   

 

Ga. Monika Lovrenčič: 

»Urediti bi bilo potrebno pot do ruševin na grad.« 

 

Ga. Jelka Ferlež: 

- »G. Edi Leskovar je predlagal, da bi se sestala komisija za kmetijstvo. 

- Kako daleč je s prestavitvijo avtobusne postaje v Grdini? 

- Kdo kosi travo ob igrišču v Stopercah?« 
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Odgovori ge. županje: 

»Komisijo bo sklical predsednik. Avtobusna postaja je zajeta v skupni projekt ureditve 

pločnika v Stopercah. Projekti še sedaj niso potrjeni na državnem nivoju. Poslali bomo dopis 

na direkcijo, če lahko to uredimo posebej. Glede košnje trave pri igrišču pa se društva 

dogovorite. Na ostalih igriščih v občini to poteka normalno.«   

 

 

G. Milan Tacinger: 

»Jarek v Dolinci se ne izteka. Zadevo je potrebno urediti.« 

 

G. Rado Rodošek: 

- »Pri starotrški hiši na Ptujski Gori je jama, zadevo bi bilo potrebno asfaltirati. 

- Urediti je potrebno meteorne vode s trga Ptujska Gora.« 

 

G. Janez Vedlin: 

- »Poškodovan je prometni znak pri pri Ajdišekovi kapeli. 

- Kako daleč je s spremembo OPN? 

- Ali je že bil izveden nadzor mostu v Koritnem? 

- Na sredini pokopališča v Majšperku je novi mejnik, ali so bile izvedene kake meritve?« 

 

Odgovori ge. županje: 

»Glede znaka smo bili opozorjeni. Spremembe načrta bodo posredovane na naslove 

soglasodajalcev v naslednjem tednu za pridobitev drugih mnenj. Nadzor na mostu še ni bil 

izveden. Občina ni izvajala nobenih meritev na pokopališču.«  

 

G. Branko Karneža: 

- »Kako teče projekt sofinanciranje malih čistilnih naprav? 

- Ali bi bilo možno izvesti kanalizacijo na Vrhah? 

- Ali je kakšna možnost za širitev širokopasovnega omrežja?«  

 

Odgovori ge. županje: 

»Pri projektu sofinanciranja čistilnih naprav je bila do sedaj odobrena ena vloga. Kanalizacija 

na Vrhah ni izvedljiva, ker pomeni prevelik finančni zalogaj. Projekti niso izvedljivi, ker 

nismo dobili služnostnih pravic. Za širitev širokopasovnega omrežja pa smo se prijavljali na 

več razpisov, vendar nismo bili uspešni.« 

 

  

Ad11) Razno 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je Občinski svet Občine Majšperk že v letu 1996 sprejel osnovni 

pravilnik, ki je bil večkrat spremenjen in dopolnjen.  Sedaj se predlaga sprememba glede 

dejavnosti, namreč v veljavnem pravilniku ni opredeljenih športnih dejavnosti. Zato se 

predlaga, da se v 14.a členu pri skupini A doda tudi športne dejavnosti.  
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G. Kristijan Lovrenčič: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predložene 

spremembe pravilnika in predlaga Občinskemu svetu Občine Majšperk, da jih v predloženi 

obliki sprejme.« 

 

Razprave o predlaganih spremembah ni bilo. 

 

12. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejeme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

oddajanju poslovnih prostorov v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

Ga. Kaja Valand je vse prisotne povabila na Podlože, kjer se bo odvijal turnir na mivki. 

Prireditev bo 13. 6. 2015 ob 11.00.   

 

Ga. županja je podala naslednje informacije: 

- V petek bo v KPC Majšperk dan Vrtca Majšperk. 

- Vabljeni tudi na občinsko prireditev ob dnevu državnosti. 

 

Ga. županja se je vsem zahvalila za sodelovanje in prisotnost na sami seji.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.55. 

 

Zapisala:  

Tatjana Varžič Korez       dr. Darinka Fakin  

         županja Občine Majšperk    


