
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 
- Potrditev zapisnika 9. redne in 4. dopisne seje 

občinskega sveta 
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OBČINSKI SVET 

 

Številka:  9000-12/2018-2 

Datum:    23. 8. 2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v sredo, 21. avgusta 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, g. Kristijan Lovrenčič, ga. Irena Šerbak, g. Vekoslav Širec, 

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

 

DRUGI PRISOTNI: 

Direktor občinske uprave g. Matic Šinkovec 

Predsednik sveta KS Stoperce dr. Peter Kitak 

Snemalec seje iz Foto studia Brbre 

Delavka občinske uprave Tatjana Varžič Korez   

 

Ga. županja, predsedujoča 9. redne seje, je po uvodnem pozdravu prisotnih ugotovila, da je na 

seji navzočih vseh 14 svetnikov. 

 

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

red je ga. županja predlagala umik 2. točke – Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev 

koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Majšperk – 1. 

obravnava, saj je Ministrstvo za zdravje zahtevalo določena pojasnila od Zdravstvenega doma 

Ptuj.      

 

V zvezi s popravljenim dnevnim redom Občinski svet ni imel razprave, zato je glasoval o njem. 

 

1. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta 

2. Spremembe Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk 

3. Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Majšperk 

za leto 2019 

4. Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019 

5. Sklep o spremembi sistemizacije Vrtca Majšperk za šolsko leto 2019/2020 

6. Sklep o dobitnikih občinskih priznanj za leto 2019 

7. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra 
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8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad1) Potrditev zapisnika 8. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta 

 

 

- Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta: 

 

Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

2. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

- Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta: 

 

Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

3. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Majšperk. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad2) Spremembe Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je dom krajanov v Narapljah dokončan in bo 31. avgusta 2019 

predan svojemu namenu. Ker se je pokazal interes za najemanje doma, je treba dopolniti 

pravilnik o najemu. Predlaga se cena najema v enaki višini kot za dom krajanov v Stopercah in 

na Ptujski Gori. 

 

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

uporabi dvoran v lasti Občine Majšperk in Občinskemu svetu predlaga, da ga potrdi v 

predlagani obliki.« 

 

Razprave o predloženem gradivu ni bilo. 
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4. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme spremembe Pravilnika o uporabi dvoran v lasti 

Občine Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0  

 

 

Ad3) Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Majšperk 

za leto 2019 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je v skladu z zakonodajo treba pripraviti polletno poročilo o 

izvrševanju proračuna Občine Majšperk. Gradivo je na kratko obrazložila. 

 

Razprave o predloženem gradivu ni bilo. 

 

5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju 

proračuna Občine Majšperk za leto 2019. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0  

 

 

Ad4) Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019 

 

 

Ga. županja je na kratko predstavila predloženo poročilo. 

 

Razprave o predlaganem dokumentu ni bilo.  

 

6. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s polletnim poročilom o doseženih ciljih in 

rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad5) Sklep o spremembi sistemizacije Vrtca Majšperk za šolsko leto 2019/2020 

 

 

Ga. županja je na kratko predstavila spremembo sistemizacije, in sicer se v postavki pomočnice 

vzgojiteljice znižuje delež. 

 

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

Občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.« 

 

Razprave o predlaganem dokumentu ni bilo.  
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7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk je sprejel Sklep o spremembi sistemizacije Vrtca 

Majšperk za šolsko leto 2019/2020. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad6) Sklep o dobitnikih občinskih priznanj za leto 2019 

 

 

Ga. Frančiška Jus: »Komisija za priznanja in odlikovanja je objavila javni razpis za podelitev 

ene plakete in treh priznanj. Prejela je eno vlogo za plaketo in pet vlog za priznanja. Na podlagi 

razprave predlaga Občinskemu svetu, da podeli plaketo Adolfu Kopšetu, priznanja pa 

Vekoslavu Pislaku, Jožefu Gajštu in Antonu Peršuhu.« 

 

Ga. županja je povedala, da bo letos podelila dve priznanji županje, in sicer na področju športa; 

prejela ju bosta plavalka Sara Lampret in kolesar Simon Avguštin. 

 

Razprave o predlaganem dokumentu ni bilo.  

 

8. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk je sprejel Sklep o dobitnikih priznanj: 

Občinski svet Občine Majšperk podeli plaketo Občine Majšperk za leto 2019: 

- Adolfu Kopšetu za zasluge na področju prostovoljstva, humanitarnih in drugih 

društvenih dejavnosti. 

Občinski svet Občine Majšperk podeli priznanje Občine Majšperk za leto 2019:  

- Vekoslavu Pislaku za zasluge na področju ohranjanja kulturne dediščine in uspehov 

na področju kartinga, 

- Jožefu Gajštu za zasluge na področju razvoja lokalne skupnosti in društvenih 

dejavnosti, 

- Antonu Peršuhu za zasluge na področju društvenih in humanitarnih dejavnosti. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad7) Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra 

 

 

Ga. županja je povedala, da so v sklepu navedene parcele, po katerih potekajo občinske ceste 

in so jih občani brezplačno odstopili v javno dobro. 

 

G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 

predloženi sklep sprejme v predlagani obliki.« 

 

Razprave o predlaganem dokumentu ni bilo.  
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9. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk je sprejel Sklep o določitvi statusa grajenega javnega 

dobra v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad8) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

 

 

Ga. županja je povedala, da so v sklepu navedene parcele, ki v naravi ne predstavljajo več javnih 

poti in so namenjene prometu. 

 

G. Zlatko Žnidar: »Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da 

predloženi sklep sprejme v predlagani obliki.« 

 

Razprave o predlaganem dokumentu ni bilo.  

 

10. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk je sprejel Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 14; ZA: 14  PROTI: 0 

 

 

Ad9) Pobude in vprašanja 

 

 

Ga. Jelka Ferlež: 

- Zahvala občini in gasilcem za hitro pomoč ob neurju v Stopercah. 

- Kakšni so načrti za ureditev ceste do Zelene doline? 

- Predlagam, da se veje in štori v celoti odstranijo iz struge potoka. 

- Kako daleč je z izgradnjo pločnika v Stopercah? 

 

Odgovor ge. županje: 

Cesta do Zelene doline je bila sanirana in urejena po prvem neurju, prav tako po drugem, v 

letošnjem letu pa je vsekakor ne bomo uspeli asfaltirati. Cesto smo prijavili za pomoč države 

in upamo, da bomo dobili sredstva za sanacijo.  

VGP Ptuj je dobil nekaj dodatnih sredstev za sanacijo vodotokov po neurju in je delno uredil 

tudi strugo. 

Za pločnik čakamo odločbo GU Ptuj o parcelaciji, nato pa bo država začela s postopkom odkupa 

zemljišč.  

 

 

Ga. Irena Šerbak: 

- Zahvala za postavitev luči v Doklecah. 
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- Luknja na cesti od Doklec proti Ptujski Gori še vedno ni popravljena, zamašen je tudi 

obcestni jašek. 

- Ob cestah se pojavlja vedno več ambrozije, ki jo je treba nujno odstraniti. 

- Križišče na Peskovem bregu naj se označi s kažipoti, da se bo vedelo, kam vodi katera cesta. 

- Kdaj se namerava obnoviti bencinska postaja v Majšperku? 

 

Odgovor ge. županje: 

Cesta bo sanirana v septembru, jašek pa se bo preveril.  

Ambrozija se pojavlja v velikih količinah. Občina jo lahko pokosi ob cestah, vendar s tem ne 

bomo storili veliko, saj se pojavlja tudi izven območja cest. Za to pa so odgovorni lastniki 

zemljišč sami. Poskušajmo vsi pomagati pri odstranjevanju. 

Križišče na Peskovem bo pregledal svet za preventivo v cestnem prometu in se odločil o 

ustreznosti postavitve tabel. 

Glede ureditve bencinske postaje v Majšperku čakamo odgovor lastnika. 

 

 

G. Marjan Vesenjak: 

Predvidi naj se obrezovanje vej ob cestah, saj so nekateri odseki prav nevarni, kar bo še večja 

težava v zimskem času. 

Odgovor ge. županje: 

Če je to v cestnem svetu, lahko uredi Občina, za vse ostalo so odgovorni lastniki gozdov. Z 

rebalansom bomo poskušali zagotoviti dodatna sredstva v ta namen. 

 

 

G. Vekoslav Širec: 

Pri cestah je težava v tem, da niso redno vzdrževane. Če bi bile mulde in jaški redno čiščeni, ne 

bi prišlo do takšnih poškodb. Treba je najti denar za vzdrževanje cest. 

 

Odgovor ge. županje: 

Vsi vemo, da obstajajo težave z vzdrževanjem. Odločiti se moramo, ali bomo dodatno koga 

zaposlili in kupili opremo, da bomo sami urejali takšne zadeve. S sedanjim režijskim obratom 

tega ne moremo izvajati. 

 

 

Ga. Ksenija Frangež Gajšek: 

Stanovalce v domu Ptujska Gora zanima, ali se bo ob sanaciji dvorana zvočno izolirala. 

 

Odgovor ge. županje: 

Ta investicija ni predvidena. Vsi najemniki pa so ob podpisu najemne pogodbe seznanjeni, da 

so v dvorani občasne prireditve. 

 

 

Ga. Valerija Grobelšek: 

Ali se bo premični radar prestavljal po vseh vaseh v občini? 
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Odgovor ge. županje: 

Radar je naš in lahko pride v vsako vas. Svet za preventivo ima pripravljen načrt, kje vse bo 

radar postavljen. 

 

 

Ad10) Razno 

 

 

Ga. Branislava Vedlin je vse povabila na tamburaški večer dalmatinske glasbe v petek ob 20.00 

v amfiteatru pri OŠ Majšperk. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani KPC. 

 

Ga. županja je podala naslednje informacije: 

- Soroptimistke s Ptuja so dale pobudo, da bi postavili slikarski okvir. Pozvan je bil slikar 

Gregor Samastur, ki je pripravil idejo o okviru v stilu gotskega okna.  

- Vsi vljudno vabljeni na prireditve ob praznovanju občinskega praznika. Vabljeni tudi na 

svečano sejo 14. 9. 2019, ki bo v konferenčni dvorani, in zaključno prireditev skupaj s 

partnerji. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40. 

 

 

Zapisala:         Dr. Darinka Fakin, 

Tatjana Varžič Korez       županja Občine Majšperk 



 

 
 

OBČINSKI  SVET 

 

Številka:  9000-13/2018-2 

Datum:   2. 10. 2019 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

4. dopisne  seje  Občinskega  sveta  Občine  Majšperk,  ki  je  bila  izvedena  v sredo, 

 dne 2. 10. 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 4. dopisni seji je bila obravnavana naslednja točka dnevnega reda: 

 

- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 

zdravstveni dejavnosti v Občni Majšperk – skrajšan postopek 

 

Člani občinskega sveta so sprejeli sledeči sklep: 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk soglaša, da se Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev 

koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Majšperk 

sprejme po skrajšanem postopku.     

 Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Majšperk v prvi obravnavi. 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Majšperk v drugi obravnavi. 

GLASOVANJE:  13 ZA,  0 PROTI 

 

 

Glasovanje  je  izvedla županja dr. Darinka Fakin. 

 

 

Zapisala:   

Tatjana Varžič Korez   

                                                                                           

    dr. Darinka FAKIN 

                                                                                             županja  Občine  Majšperk 


