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OBČINSKI SVET 

 

Številka:  9000-17/2018-2 

Datum:    18. 12. 2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v torek, 17. decembra 2019, 

ob 18.00 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 Gajšek, ga. Valerija Grobelšek, ga. Anka Hertiš, 

ga. Frančiška Jus, g. Sašo Kodrič, ga. Irena Šerbak, g. Vekoslav Širec, ga. Branislava Vedlin, 

g. Marjan Vesenjak, g. Zlatko Žnidar  

 

ODSOTNA: 

Člana: g. Kristijan Lovrenčič, g. Milan Tacinger 

 

DRUGI PRISOTNI: 

Direktor občinske uprave g. Matic Šinkovec 

Predsednik sveta KS Stoperce dr. Peter Kitak 

Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Jožef Šerbak 

Nadzorni odbor: ga. Slavica Vuk, ga. Zofija Topolovec 

Radio Tednik Ptuj: ga. Mojca Vtič 

Snemalec seje iz Foto studia Brbre 

Delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez   

 

Ga. županja, predsedujoča 12. redne seje, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovila, da je na 

začetku seje navzočih 12 svetnikov. 

 

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

 

V zvezi s predlaganim dnevnim redom Občinski svet ni razpravljal, zato je glasoval o njem. 

 

 

1. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta 

2. Proračun Občine Majšperk za leto 2020 – 2. obravnava 

3. Proračun Občine Majšperk za leto 2021 – 2. obravnava 

4. Sklep o določitvi števila otrok v oddelku Vrtca Majšperk za šolsko leto 2019/2020 

5. Sklep o ceni programov za Vrtec Majšperk 

6. Pobude in vprašanja 
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7. Razno 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad1) Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta 

 

G. Vekoslav Širec je pripomnil, da je pri njegovi razpravi na strani 5 izpadla tudi cesta 

Stogovci–Ptujska Gora.  

 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato se je glasovalo o njem. 

 

2. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad2) Proračun Občine Majšperk za leto 2020 – 2. obravnava 

 

Ga. županja je pojasnila, da se je na osnovi podanih pripomb v času javne razprave pripravil 

predlog proračuna Občine Majšperk za leto 2020. Gradivu je priložen seznam popravkov, ki so 

bili narejeni v gradivu proračuna. Na predloženi predlog proračuna ni bil vložen noben 

amandma, tako da se lahko glasuje o njem.   

 

3. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme proračun Občine Majšperk za leto 2020, ki 

vsebuje odlok, splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, letni načrt 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Majšperk, kadrovski načrt in sklep o 

določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2020. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad3) Proračun Občine Majšperk za leto 2021 – 2. obravnava 

 

Ga. županja je pojasnila, da se je na osnovi podanih pripomb v času javne razprave pripravil 

predlog proračuna Občine Majšperk za leto 2021. Gradivu je priložen seznam popravkov, ki so 

bili narejeni v gradivu proračuna. Na predloženi predlog proračuna ni bil vložen noben 

amandma, tako da se lahko glasuje o njem.   

 

4. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme proračun Občine Majšperk za leto 2021, ki 

vsebuje odlok, splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, letni načrt 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Majšperk, kadrovski načrt in sklep o 
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določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2021. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad4) Sklep o določitvi števila otrok v oddelku Vrtca Majšperk za šolsko leto 2019/2020 

 

Ga. županja je pojasnila, da sta v vrtcu še dve prosti mesti, zato je treba v prvi starostni skupini 

povečati normativ za dva otroka. 

 

Ga. Branislava Vedlin: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal gradivo in predlaga 

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

 

Razprave o predlogu gradiva ni bilo. 

 

5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o določitvi števila otrok v oddelku Vrtca 

Majšperk za šolsko leto 2019/2020 v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad5) Sklep o ceni programov za Vrtec Majšperk 

 

Ga. županja je pojasnila, da se je zaradi povišanja plač zaposlenih in odpravnine ob upokojitvi 

pojavila potreba po zvišanju cen programov v vrtcu. Povprečno povišanje za obe skupini bo 3-

odstotno. 

 

Ga. Branislava Vedlin: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal gradivo in predlaga 

Občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.« 

 

Razprave o predlogu imenovanja ni bilo. 

 

6. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o ceni programov za Vrtec Majšperk v 

predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ad6) Pobude in vprašanja 

 

 

Ga. Jelka Ferlež: 

Predlagam, da se v občini bolj intenzivno pristopi k reševanju problema glede razdelitve občine 

na dve kmetijski območji. Že ob prijavi na različne razpise so namreč kmetje iz Stoperc 

prikrajšani pri dodelitvi točk v primerjavi z ostalimi primerljivimi okolji. 
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Odgovor ge. županje: 

V zvezi s to problematiko potekajo pogovori z direktorjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. 

 

Ad7) Razno 

 

Ga. županja je povedala, da je pri sprejemu sklepa o cenah grobnin za pokopališča pomotoma 

izpadel prvi zakup žarnih niš in ureditev pogodb, ki so še veljavne. 

 

Razprave o predlaganem sklepu ni bilo. 

 

7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o spremembi Sklepa o višini grobnine in 

višini cene za uporabo mrliške vežice v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 12; ZA: 12  PROTI: 0 

 

 

Ga. županja je povedala, da so investicije, ki so bile predvidene v letu 2019, zaključene. Uradna 

otvoritev doma na Ptujski Gori bo v naslednjem letu, saj so dodatno naročeni še stoli. V četrtek 

bo na našem območju potekalo snemanje za oddajo »Na lepše«. Vse je povabila na prireditve, 

ki potekajo v tem in naslednjem mesecu. Nato je vsem voščila ob prihajajočih praznikih ter se 

jim zahvalila za dosedanje delo. Ker je bila to zadnja seja v letu 2019, jih je povabila na 

zaključek. Vsem se je zahvalila za sodelovanje in prisotnost na tej seji. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

 

Zapisala:         Dr. Darinka Fakin, 

Tatjana Varžič Korez       županja Občine Majšperk 


