
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 
- Potrditev zapisnika 5. redne in 2. dopisne seje  
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OBČINSKI SVET 

 

Številka:  9000-6/2018-2 

Datum:    29. 3. 2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v sredo, 27. marca 2019, ob 

18.30 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39. 

 

PRISOTNI: 

Županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin 

Člani: ga. Jelka Ferlež, ga. Ksenija Frangež Gajšek, ga. Valerija Grobelšek, ga. Anka Hertiš, 

ga. Frančiška Jus, g. Sašo Kodrič, g. Kristijan Lovrenčič, ga. Irena Šerbak, g. Milan Tacinger, 

ga. Branislava Vedlin, g. Marjan Vesenjak, g. Zlatko Žnidar  

 

DRUGI PRISOTNI: 

Direktor občinske uprave g. Matic Šinkovec 

Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Jožef Šerbak 

Predsednik sveta KS Stoperce dr. Peter Kitak 

Nadzorni odbor: ga. Slavica Vuk, g. Miran Smolej 

Novinarka Tednika Ptuj 

Snemalec seje iz Foto studia Brbre 

Delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez   

 

ODSOTEN: 

Podžupan Občine Majšperk g. Cvetko Pepelnik  

 

Ga. županja, predsedujoča 5. redne seje, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovila, da je na 

seji navzočih 12 svetnikov. 

 

Predlagala je dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo.  

Občinski svet je glasoval o dnevnem redu. 

 

1. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta 

2. Spremembe Statuta Občine Majšperk – 2. obravnava 

3. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk 

– 2. obravnava 

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk – skrajšani 

postopek 

5. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu 

6. Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Majšperk 
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7. Sklep o spremembi poteka meje med: 

- občino Majšperk in občino Makole 

- občino Majšperk in občino Žetale 

- občino Majšperk in občino Rogaška Slatina 

8. Sklep o seznanitvi z letnimi poročili: 

- Osnovna šola Majšperk 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

- Lekarne Ptuj 

- Zdravstveni dom Ptuj 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad1) Potrditev zapisnika 4. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta 

 

 

- Zapisnik 4. redne seje: 

 

G. Vekoslav Širec: »Pri točki Pobude in vprašanja sem podal pobudo, da se na novo kategorizira 

odsek ceste od Janškega Vrha dalje.« 

 

Drugih pripomb ni bilo. 

 

2. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk s predlagano spremembo. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

- Zapisnik 1. dopisne seje: 

 

Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

3. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

Seji Občinskega sveta Občine Majšperk se je ob 18.38 pridružila ga. Branislava Vedlin. Na seji 

je prisotnih 13 občinskih svetnikov. 
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Ad2) Spremembe Statuta Občine Majšperk – 2. obravnava 

 

 

Ga. županja je povedala, da je občinska uprava pri pregledu odkrila napako, zato je pripravila 

ustrezen amandma k sprejetim spremembam Statuta Občine Majšperk.  

 

Na predloženi amandma ni bilo pripomb. 

 

4. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme amandma k spremembam Statuta Občine 

Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe Statuta Občine Majšperk v 

predlagani obliki, in sicer v drugi obravnavi. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

 

Ad3) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Majšperk – 2. obravnava 
 

 

Ga. županja je pojasnila, da na predloženi odlok ni bilo vloženega amandmaja. 

 

6. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk v predlagani obliki, in sicer v drugi 

obravnavi. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0  

 

 

Ad4) Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk – skrajšani postopek 

 

 

Ga. županja je povedala, da je Skupna občinska uprava pripravila spremembe predloženega 

odloka; bolj natančno se je opredelil 15. člen in posledično izvršljivost 54. člena odloka. 

 

G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predložene spremembe 

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

 

Razprave o predlaganem odloku ni bilo. 

 

 



 

4 

 

7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 

Majšperk v predlagani obliki,  v prvi obravnavi. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0  

 

8. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 

Majšperk v predlagani obliki,  v drugi obravnavi. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0  

 

 

Ad5) Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da se cene storitve pomoč družini na domu spreminjajo zaradi 

uskladitve plač v javnem sektorju. 

 

Ga. Ksenija Frangež Gajšek: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženo gradivo 

in Občinskemu svetu predlaga sprejem.« 

 

Razprave ni bilo, zato je Občinski svet sprejel naslednji sklep.  

 

9. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na 

domu, kakor je predlagano. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

 

Ad6) Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Majšperk 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da so lastniki zemljišč, po katerih potekajo javne poti, še zmeraj 

pripravljeni brezplačno odstopiti zemljišča, zato se posledično spreminja načrt ravnanja s 

stvarnim premoženjem.  

 

G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženo gradivo in 

predlaga Občinskemu svetu sprejem v predloženi obliki.« 

 

Razprave ni bilo, zato je Občinski svet sprejel naslednji sklep.  
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10. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

 

Ad7) Sklep o spremembi poteka meje med: 

- občino Majšperk in občino Makole 

- občino Majšperk in občino Žetale 

- občino Majšperk in občino Rogaška Slatina 
 

 

Ga. županja je pojasnila, da so bile občine pozvane, da sporazumno uredijo občinske meje. 

Občinske meje se usklajujejo s katastrskimi mejami, in to na najbolj kritičnih območjih. Tudi 

ostali občinski sveti so v postopku sprejemanja sklepov. 

  

G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je pregledal predloženo gradivo in 

Občinskemu svetu predlaga sprejem.« 

 

Razprave ni bilo, zato je Občinski svet sprejel naslednji sklep.  

 

11. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o spremembi poteka meje med občino 

Majšperk in občino Makole v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

12. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o spremembi poteka meje med občino 

Majšperk in občino Žetale v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

13. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o spremembi poteka meje med občino 

Majšperk in občino Rogaška Slatina v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

 

Ad8) Sklep o seznanitvi z letnimi poročili: 

- Osnovna šola Majšperk 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

- Lekarne Ptuj 

- Zdravstveni dom Ptuj 
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Ga. županja je pojasnila, da so bila v skladu z zakonom ustanoviteljem posredovana letna 

poročila. Če se pojavi kakšno vprašanje, nam ga pošljite, da ga bomo posredovali dalje. 

 

Razprave ni bilo, zato je Občinski svet sprejel naslednji sklep.  

 

14. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Majšperk 

za leto 2018 v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

15. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Ivana Potrča 

Ptuj za leto 2018 v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

16. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom Lekarn Ptuj za leto 

2018 v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

17. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma 

Ptuj za leto 2018 v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13  PROTI: 0 

 

 

Ad9) Pobude in vprašanja 

 

 

Ga. Jelka Ferlež: 

Zahvala za ureditev jarkov v Grdini. Urediti je treba še bankine. 

 

 

Ga. Valerija Grobelšek: 

V Slapah je ob dežju pred mostom čez Dravinjo vedno stoječa voda.  

 

 

G. Vekoslav Širec: 

Občani smo dali pobudo za ureditev tega problema v Slapah že ob izgradnji, vendar se to ni 

naredilo. 

 

Odgovor ge. županje: 

Bankine se letos niso urejale; uredile se bodo samo na mestih kjer so najbolj kritične. V Slapah 

pa bomo zadevo preverili, vendar rešitve ne obljubljamo. Težava na cesti pa se ni uredila zato, 

ker lastnik ne dovoli poseganja na svoje zemljišče. 
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Ga. Ksenija Frangež Gajšek: 

- Zanima me, ali se bo uredil odsek ceste pri naslovu Spodnja Sveča 10, saj gre javna pot čez 

lastnikovo dvorišče. 

- Občinski časopis Majšperčan ima že vseskozi enako obliko. Ali se bo kaj posodobil? Imamo 

namreč konkretne predloge. 

 

Odgovor ge. županje: 

Cesta v Spodnji Sveči je že vseskozi takšna. Zadnja pobuda lastnika je bila, da bi se uredil 

obvoz. Zadeva se je pogledala na terenu in se bo ovrednotila, v letošnjem proračunu pa ni 

zagotovljenih sredstev. 

Vsebino Majšperčana ureja uredniški odbor. Vsaka pobuda je dobrodošla, tako da se lahko 

obrnete kar na njih. 

 

 

Ga. Irena Šerbak: 

Dala sem pobudo za ureditev jaškov na cesti proti Janškemu Vrhu. Kdaj bo to urejeno? 

 

Odgovor ge. županje: 

Zadevo smo pogledali, a je še nismo uredili. Žal pa pokrove od jaškov odnašajo ljudje. 

 

 

G. Sašo Kodrič: 

Začeli so se postopki za ureditev pločnika v Stopercah. Ali naši občani sodelujejo? 

 

Odgovor ge. županje: 

Zelo dobro sodelujejo, saj so vsi podali soglasja, tako da investicija teče dalje. 

 

 

G. Zlatko Žnidar: 

Kako je z izvajanjem pomoči na domu na Bregu? 

 

Odgovor ge. županje: 

Interesent še vedno čaka na ministrstvu za vpis v seznam izvajalcev. 

 

 

Ad10) Razno 

 

 

Ga. županja je podala naslednje informacije: 

- Vse je povabila na prireditve, ki se bodo odvijale v mesecu aprilu, predvsem pa na čistilno 

akcijo, ki bo v soboto, 30. 3. 2019. V čistilno akcijo je vključena tudi OŠ Majšperk. 

- Podpisani sta pogodbi za ureditev sedmih odsekov cest, ki so predvidene v proračunu. 

- Naslednji teden se bosta podpisali pogodbi za začetek gradnje industrijske cone in tisk 

občinskega časopisa Majšperčan. 
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- V teku je izbira izvajalca za energetsko sanacijo doma na Ptujski Gori. 

- Prejeli smo sklep o odobritvi sredstev za sanacijo plazu na Vrhah. 

- Pridobili smo gradbeno dovoljenje za izgradnjo nasipov ob Dravinji. Sedaj se bodo začeli 

delati popisi, nato bo sledila izvedba razpisa za izvajalca. Za postopek je zadolžena občina. 

Z gradnjo pa naj bi se začelo še v letošnjem letu, ker so sredstva zagotovljena v državnem 

proračunu.      

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.05. 

 

Zapisala:         Dr. Darinka Fakin 

Tatjana Varžič Korez       županja Občine Majšperk 



 

 
 

OBČINSKI  SVET 

 

Številka:  9000-7/2019-2 

Datum:   19. 4. 2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

2. dopisne  seje  Občinskega  sveta  Občine  Majšperk,  ki  je  bila  izvedena  v četrtek, 

 dne 18. 4. 2019. 

 

Na  seji  so  sodelovali: 

Člani:  ga. Jelka Ferlež, ga. Ksenija Frangež Gajšek, ga. Valerija Grobelšek, ga. Anka Hertiš, ga. 

Frančiška Jus, g. Sašo Kodrič, g. Kristijan Lovrenčič, g. Cvetko Pepelnik, ga. Irena Šerbak, g. 

Vekoslav Širec, g. Milan Tacinger, ga. Branislava Vedlin, g. Marjan Vesenjak, g.  Zlatko  Žnidar  

 

Na 2. dopisni seji je bila obravnavana naslednja točka dnevnega reda: 

 

- Mnenje h kandidaturi za ravnatelja OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

 

Člani občinskega sveta so sprejeli sledeč1 sklep: 

 

 

SKLEP: 

Občinski  svet  Občine  Majšperk  daje pozitivno mnenje na razpis prijavljeni 

kandidatki mag. Lidiji Hameršak Marin, prof. defektologije za ravnateljico Osnovne 

šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj. 

Iz predložene prijave mag. Lidije Hameršak Marin izhaja, da kandidatka izpolnjuje vse 

z razpisom zahtevane pogoje ter je primerna kandidatka za ravnateljico javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. 

To mnenje prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Majšperk. 
GLASOVANJE:  14 ZA,  0 PROTI 

 

 

Glasovanje  je  izvedla županja dr. Darinka Fakin. 

 

 

Zapisala:   

Tatjana Varžič Korez   

                                                                                           

    dr. Darinka FAKIN 

                                                                                             županja  Občine  Majšperk 


