
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 

- Potrditev zapisnika 5. redne seje 

občinskega sveta 
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OBČINSKI SVET 

 

Številka:  900-6/2015-3 

Datum:    29. 1. 2015 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Majšperk, ki je bila v torek, 27. januarja 2015, ob 

18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39. 

 

PRISOTNI: 

Županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin 

Člani: ga. Jelka Ferlež, ga. Ksenija Frangež, 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.  

 

 

DRUGI PRISOTNI: 

Direktor občinske uprave g. Gorazd Ladinek 

Predsednik sveta KS Majšperk g. Zvonko Anton Lampret 

Predsednik sveta KS Ptujska Gora g. Jožef Šerbak 

Predsednik sveta KS Stoperce g. Peter Kitak 

Nadzorni odbor: predsednica ga. Slavica Vuk  

Radio Tednik Ptuj Maja Vtič 

Snemalec seje Foto studio Brbre 

Prisostvuje 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 13 svetnikov.  

 

Nato je predlagala dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo. Kot 

predlagateljica je predlagala popravek imenovanja tretje točke dnevnega reda, in sicer: 

- Sklep o imenovanju koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih 

skupnostih. 

 

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 4. redne seje občinskega sveta 
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2. Sklep o pristopu nove občine k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju 

3. Sklep o imenovanju koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih 

skupnostih 

4. Sklep o imenovanju Sveta za invalide 

5. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Večnamenski objekt Naraplje« 

6. Letni program kulture v Občini Majšperk za leto 2015 

7. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2015 

8. Kodeks ravnanja lokalno izvoljenih predstavnikov 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13 , PROTI: 0 

 

 

Ad1) Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta 

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

 

2. SKLEP: 

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

Majšperk v predlagani obliki. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad2) Sklep o pristopu nove občine k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem 

Podravju 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju zapisano, da se morajo vse občine ustanoviteljice strinjati s pristopom 

nove občine k skupni občinski upravi. Na novo bi se vključila občina Sveti Jurij ob Ščavnici. 

S to vključitvijo pridobi tudi Občina Majšperk, saj se bodo skupni stroški delili na več občin. 

 

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

in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme pristop nove občine k Skupni občinski upravi 

občin v Spodnjem Podravju.« 

 

Razprave o predloženem gradivu ni bilo, zato so člani občinskega sveta sprejeli sledeči sklep.   

 

3. SKLEP: 

Občina Majšperk kot soustanoviteljica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju soglaša s pristopom občine Sveti Jurij ob Ščavnici k Skupni občinski upravi 

občin v Spodnjem Podravju z namenom skupnega izvrševanja nalog na delovnih 

področjih Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.  
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Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Majšperk. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad3) Sklep o imenovanju koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih 

skupnostih 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da so bili vsi svetniki pozvani k podaji predlogov za imenovanje 

koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih. Predloga s strani 

svetnikov ni bilo. 

 

G. Kristijan Lovrenčič: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni dobila 

nobenega predloga s strani svetnikov, zato je za soglasje zaprosila dosedanjo kandidatko, ki 

se je z imenovanjem strinjala. Tako komisija predlaga občinskemu svetu, da imenuje za 

koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih go. Ido Lorber, 

stanujočo Majšperk 62.« 

 

Razprave o predlaganem imenovanju ni bilo. 

 

4. SKLEP: 

Občinski  svet  Občine  Majšperk  sprejme, da se za koordinatorja za enake možnosti 

žensk in moških v lokalnih skupnostih imenuje Ido Lorber, roj. 13. 9. 1955, stanujočo 

Majšperk 62, 2322 Majšperk.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad4) Sklep o imenovanju Sveta za invalide 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je bila 14. januarja organizirana okrogla miza v okviru izvedbe 

projekta. Kot županja je že imenovala delovno skupino, ki je odgovorna za pripravo analiz 

glede položaja invalidov v občini Majšperk. Svet pa je posvetovalno telo gospe županje in je 

sestavljen s strani predstavnika občine in društev, ki se ukvarjajo z invalidi v občini in širše. 

Na spletu je tudi objavljen zapisnik okrogle mize s sprejetimi predlogi. »V kolikor je kakšen 

predlog, se lahko posreduje, da ga komisija pregleda in obravnava.«     

 

G. Kristijan Lovrenčič: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi 

predlogov društev oblikovala predlog za imenovanje Sveta za invalide ter predlaga 

občinskemu svetu potrditev v predloženem besedilu.« 

 

Občinski svet Občine Majšperk ni imel razprave o predlogu, zato je o njem glasoval. 
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5. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk imenuje Svet za invalide v sestavi: 

- za predsednika: 

Matic Šinkovec, Občina Majšperk 

- za podpredsednika: 

Jožef Rober, Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo 

- za člane in članice: 

Štefan Mally, Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo 

Ema Rodošek, Društvo žena Tisa Ptujska Gora 

Anica Orthaber, Društvo upokojencev Majšperk 

Svet za invalide je strokovno posvetovalna skupina županje, ki deluje na področju 

Občine Majšperk in izvaja naslednje naloge: 

- spremlja izvajanje in koordinira naloge Akcijskega načrta za neodvisno življenje 

invalidov v občini Majšperk, 

- daje pobude za urejanje splošne invalidske problematike v občini Majšperk, 

- informira javnost o aktivnostih in problematiki invalidov v občini Majšperk, 

- poroča o izvrševanju aktivnosti za uresničevanje Akcijskega načrta županji in 

Občinskemu svetu Občine Majšperk. 

Svet za invalide prične z delom takoj, mandat traja do konca mandata 2018. 

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad5) Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Večnamenski objekt Naraplje« 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da je dokument pripravljen za prijavo na razpis, v kolikor bo kakšna 

možnost prijave. »Če je dokument sprejet, lahko ob prijavi na razpis uveljavljamo vse stroške, 

ki bodo nastali po sprejemu dokumenta. Najprej pa je potrebno porušiti obstoječi objekt, ker 

je nevaren za okolico. Pri tem je potrebno zaščititi klet, ki bo ostala. Ostala izvedba pa bo 

realizirana glede na proračunske možnosti Občine.«  

 

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

dokument in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi obliki.«  

 

V razpravo so se vključili g. Zlatko Žnidar, g. Branko Karneža, g. Janez Vedlin, ga. Anica 

Rejec in ga. županja. 

 

Razprava je tekla o tem: 

- da je za izgradnjo objekta potrebno veliko denarja, 

- da je v letošnjem letu predvidena samo rušitev in zaščita kleti, 

- da imamo zmeraj več novih občinskih objektov, kako jih bomo vzdrževali. 

 

Občinski svet Občine Majšperk je po razpravi sprejel sedeči sklep. 
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6. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt 

»Večnamenski objekt Naraplje« v predlagani obliki.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad6) Letni program kulture v Občini Majšperk za leto 2015 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da so bila sredstva, ki so navedena v letnem programu kulture,  

sprejeta s sprejemom Proračuna Občine Majšperk za leto 2015. Na osnovi sprejetega letnega 

programa se bo pripravil javni razpis, ki bo objavljen v naslednji številki Majšperčana. 

 

G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi letni program 

kulture v Občini Majšperk za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v 

predloženi obliki.« 

 

Ga. Anica Rejec je vprašala, ali se je preverilo, da mora biti javni razpis objavljen v 

občinskem časopisu? 

 

Ga. županja je pojasnila, da imamo v vseh pravilnikih zapisano, da mora biti javni razpis 

objavljen v občinskem časopisu Majšperčan. Če ima katero izmed društev finančne težave, 

lahko dobi sredstva s predpogodbo vnaprej. 

    

Razprave o predloženem sklepu ni bilo.  

 

7. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program kulture v Občini Majšperk za 

leto 2015 v predlagani obliki.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

Ad7) Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2015 

 

 

G. Branko Karneža: »Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloženi letni program 

športa v Občini Majšperk za leto 2015. Po razpravi je sprejel spremembo, in sicer: 

- Košarkarski šoli Haloze se dodelijo sredstva v višini 4.000,00 EUR, 

- nogometu se dodelijo sredstva v višini 9.300,00 EUR. 

Ostali del letnega programa športa se sprejme v predlagani obliki.  

Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme letni program športa z 

navedeno spremembo.« 
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Razprave ni bilo, zato se je o predloženih sklepih glasovalo.       

 

8. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Letni program športa v Občini Majšperk za 

leto 2015 s predlagano spremembo Odbora za družbene dejavnosti.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

 

Ad8) Kodeks ravnanja lokalno izvoljenih predstavnikov 

 

 

Ga. županja je pojasnila, da predloženega kodeksa ni obravnaval noben odbor. Kodeks je 

pripravilo združenje občin in predlaga, da ga sprejmejo vsi izvoljeni predstavniki v občinah. 

»Besedila nismo spreminjali, predlagam, da ga sprejmemo in da velja za celoten mandat.«  

 

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

 

9. SKLEP: 

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Kodeks ravnanja lokalno izvoljenih 

predstavnikov v predlagani obliki.  

PRISOTNIH: 13; ZA: 13; PROTI: 0 

 

Nato so vsi prisotni kodeks podpisali. 

 

 

Ad9) Pobude in vprašanja 

 

 

G. Janez Vedlin: »Slišal sem, da se na Bregu pri hidroelektrarni pripravlja, da bi elektrarna 

ponovno zaživela. To podpiram, sem tudi mnenja, da bi lahko Dravinja bolj izkoriščala v te 

namene.« 

 

Odgovor ga. županja: 

»Res je, lastnik obnavlja celoten objekt in pridobiva vsa potrebna soglasja. V kateri fazi je s 

pridobivanji dokumentov za zagon elektrarne, sicer ne vemo. Gradnjo novih elektrarn pa 

ARSO ne dovoli. Dovoljena je samo obnova že obstoječih elektrarn, soglasja za izgradnjo 

nove na ARSU ni mogoče pridobiti.« 

 

 

G. Zlatko Žnidar:  

»Zanima me, kako je s projektom malih čistilnih naprav, ali se zbirajo ponudbe?« 

 

Odgovor ge. županje: 

»Trenutno se zbirajo ponudbe in pridobivajo različne informacije. Vsi občani bodo povabljeni 

na sestanek, kjer jih bomo o vsem seznanili.«  
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Ad10) Razno 

 

 

Ga. županja je podala naslednje informacije: 

- Vodovod Kupčinji Vrh je zgrajen približno  do 40 %. 

- Za projekt agromelioracije je  formalno vse urejeno, čaka se samo na primerno vreme. 

Rok izvedbe je do konca meseca aprila. 

- Še zmeraj se ne ve, kolikšna bo višina povprečnine za občine, pogajanja o znesku še 

zmeraj tečejo. 

- Ostale investicije se trenutno še ne izvajajo. 

- Zbirni center v občini naj bi z delovanjem začel aprila. 

- Vabljeni na prireditve, ki potekajo v februarju. 

- Ponovno se je sprožilo nekaj novih plazov v občini. 

 

G. Milan Tacinger je povedal, da bi se moral projekt izgradnje protipoplavnih nasipov izvajati 

skupaj z agromelioracijo.  Ali je mogoče znano,v kateri fazi je državni projekt? 

Ga. županja je povedala, da so v pripravi cenitve za odkup zemljišč. Občina bo poskušala 

zadevo pospešiti. 

 

G. Zlatko Žnidar: »Kaj se dogaja pri sanaciji plazu na Ptujski Gori?« 

 

Ga. županja je pojasnila, da je načrt za sanacijo pripravljen, trenutno čakajo na pogodbo za 

izvedbo. Plaz naj bi bil saniran do konca meseca februarja.  

G. Rado Rodošek: »Tudi na in ob občinskih cestah se je sprožilo kar nekaj plazov, potrebno je 

pripraviti sanacijske načrte in začeti z izvedbo.« 

Ga. županja je pojasnila, da so vsi plazovi popisani in prijavljeni. Nujne zadeve se bodo 

sanirale, da bodo ceste prevozne, za ostale ni znano, kako bo potekala njihova sanacija zaradi 

težav s finančnimi sredstvi. 

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

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40.  

 

 

Zapisala:  

Tatjana Varžič Korez       dr. Darinka Fakin  

         županja Občine Majšperk    




