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                                           OBČINA ZAVRČ 
                                               Goričak 6,  2283 Zavrč 

 
                          Telefon: /02/ 761 04 82,   Telefax: /02/ 761 04 83 

                                                                                                                      e-mail: obcina.zavrc@siol.net 

 

 

 

Številka: : 900-4/2018-005 

Datum: 28.01. 2019 

 

 

 

  

Z A P I S N I K 

 

 

 

2 seje  Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v ponedeljek,  28. januarja 2019 s 

pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine Zavrč, Goričak 6. 

 

 

Sejo  sveta je na osnovi 8. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih 

občin 62/2018) sklical župan Slavko PRAVDIČ .  

 

Predsedujoči  je  ugotovil, da je  na seji  navzočih 6 članov občinskega sveta: Dušan ROJKO, 

Uroš FIJAN, Marta BOSILJ, Branko SKOK, Slavko RIHTARIČ in Robert VUZEM 

 

Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi 

navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo. 

 

Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni: 

 

1. Evelin MAKOTER JABLOČNIK, direktorica 

2. Danica BRATUŠA 

3. Marjana LOGAR KELC 

4. Darinka IVANČIĆ 

5. Eva MILOŠIČ - novinarka 

6. Zapisala: Lidija Domjan 

 

 

 

 

Dnevni red 2 redne seje so člani sveta  prejeli skupaj z vabilom.  
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DNEVNI RED: 

 

Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 

občin 62/27.11. 2018), župan g. Slavko PRAVDIČ sklical sejo z naslednjim dnevnim redom: 

 

1.) Predlog Zapisnika 1. redne oz. konstitutivne seje občinskega sveta z dne 10.12. 2018 

2.) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izplačilo sejnin za 

člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih 

organov občine Zavrč 

3.) Predlog kandidatov za delovna telesa občinskega sveta (Komisija za MVVII) 

4.) Novelacija investicijskega programa – rekonstrukcije ceste Pestike – Lorbe 

5.) Letni program Kulture za leto 2019 

6.) Letni program Športa za leto 2019 

7.) Občinski prostorski načrt Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve št. 1  -. dopolnjen 

osnutek   

8.) Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem občine za leto 2019 

9.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Ptuj – 1. Obravnava 

10.) Sklep o imenovanju predstavnika v svet lokalnih skupnosti v CSD Spodnje Podravje 

11.) Morebitni sklepi in predlogi 

 

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA:  

11A: Proračun Občine Zavrč za leto 2019 Rebalans št. 01  

11B: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PLAZ TURŠKI VRH-

KRISTOVIČ, JP 983671, 

ID1082951 

11C: SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

Občinski svet občine Zavrč soglaša s predlaganim dnevnim redom. 

 

K TOČKI 1: Predlog Zapisnika 1. redne oz. konstitutivne seje občinskega sveta z dne 10.12. 

2018 

 

Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.  

Pripombe na zapisnik: 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi  

 

 

K TOČKI 2: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izplačilo sejnin 

za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih 

organov občine Zavrč 
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Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje. 

Obrazložitev poda Danica Bratuša. 

Zaradi spremembe Zakona je potrebna uskladitev oz. sprememba Pravilnika o merilih za 

izplačilo sejnine za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane 

drugih občinskih organov Občine Zavrč. 

In sicer so potrebne naslednje spremembe; 

V pravilniku o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles 

občinskega sveta in člane drugih občinskih organov občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 34/2015 in 26/2016)  se na koncu prvega odstavka 2. člena  doda novi  odstavek 

tako, tako da se glasi: 

»(2) S tem pravilnikom se določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana in 

podžupane. 

Za 6. členom se dodajo  poglavje in  novi členi , tako da se glasi: 

»3. Plače občinskih funkcionarjev 

 (1) Za ureditev plač in nadomestil iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg 

določb tega pravilnika uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih 

funkcionarjev in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 

in 84/18).  

(2) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. 

(3)  Osnovna plača župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo 

funkcijo uvrsti v plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in 

sistem plač v javnem sektorju. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek na 

delovno dobo v skladu z zakonodajo. 

(4) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo 

dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se dodatek na delovno dobo ne upošteva. 

(4) Sklep o določitvi plače  župana izda Komisija za mandatna vprašanja volitve in 

imenovanja. 

 (1) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, 

če se v soglasju z županom tako odloči. 

(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega njegovih pooblastil. 

(3) osnovno plačo podžupana , ki funkcijo  opravlja poklicno določi župan ob upoštevanju 

razpona plačnih razredov v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. 

Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z 

zakonodajo. 

 (4) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo  največ v višini 50% plače, 

ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.« 

Poglavje 3  in členi od 7 (sedem) do  8 (osem)  se preštevilčijo v poglavje 4 in   v člene 9 in 

10. 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

1.) Sklep: s katerim občinski svet Občine potrdi, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o merilih za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles 
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občinskega sveta in člane drugih občinskih organov občine Zavrč, sklep je priloga tega 

zapisnika. 

 

 

 

K TOČKI 3: Predlog kandidatov za delovna telesa občinskega sveta (Komisija za MVVII) 

 

Predsednik g. Dušan Rojko prebere zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, iz katerega izhaja, da so v posamezna delovna telesa predlagani naslednji 

občani; 

 

V Komisijo za statutarne in pravne zadeve se imenujejo: 

1. Slavko RIHTARIČ, Hrastovec 20, Zavrč, za predsednika 

2. Branko SKOK, Hrastovec 10/a, Zavrč, za člana 

3. Vita ZEBEC, Turški Vrh 50, Zavrč, za člana 

 

V Nadzorni odbor se imenujejo: 

1. Mateja TEŽAK, Hrastovec 22, – za predsednico 

2. Jelka BELŠAK, Hrastovec 5/D – za članico 

3. Biserka KOKOT, Korenjak 6d, Zavrč, za članico 

 

V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo: 

1. Marta BOSILJ, Goričak 8, 2283  Zavrč, za predsednico 

2. Slavko RIHTARIČ, Hrastovec 20, 2283 Zavrč za člana 

3. Dušan ROJKO, Zavrč 7/a, 2283 Zavrč, za člana 

4. Darinka HRNČIČ, Turški Vrh 75, 2283 Zavrč, za članico 

5. Jožica NOTERSBERG, Hrastovec 132, 2283 Zavrč, za članico 

 

V Odbor za finančne zadeve in premoženje se imenujejo: 

1. Dušan ROJKO, Zavrč 7a, Zavrč, za predsednika 

2. Robert VUZEM, Hrastovec 129, Zavrč, za člana 

3. Robert PUNGRAČIČ, Drenovec 7, Zavrč, za člana 

 

V Odbor za kmetijstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino se imenujejo: 

1. Uroš FIJAN, Turški Vrh 103/a, Zavrč, za predsednika 

2. Slavko RIHTARIČ, Hrastovec 20, za člana 

3. Dušan ROJKO, Zavrč 7/a, Zavrč, za člana 

4. Barbara OMERZ, Korenjak 17, Zavrč, za člana 

5. Katarina PUNGRAČIČ,  Drenovec 17, Zavrč, za članico 

 

V odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada se imenujejo: 

1. Branko SKOK, Hrastovec 10/a – za predsednika 

2. Uroš FIJAN, Turški Vrh 103/a – za člana 

3. Kristjan LORBEK, Hrastovec 139 - za člana 

4. Uroš KOKOT, Hrastovec 26/f – za člana 

5. Vlasta BAUMAN – Zavarovalnica SAVA 
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V Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se imenujejo: 

1. Robert VUZEM, Hrastovec 129, Zavrč, za predsednika 

2. Branko SKOK, Hrastovec 10/a, Zavrč, za člana 

3. Slavko RIHTARIČ, Hrastovec 20, Zavrč, za člana 

4. Dušan ROJKO, Zavrč 7/a, Zavrč, za člana 

5. Robert DOMJAN, Zavrč 11/c, Zavrč, za člana 

6. Dušan BRATUŠA, Korenjak 3, Zavrč, za člana 

7. Jožef IVANČIČ, Turški Vrh 97, Zavrč, za člana 

 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenuje: 

1. Marta BOSILJ – predstavnica občinskega sveta, Goričak 8, za predsednico  

2. Dušan ROJKO – predstavnik občinskega sveta, Zavrč 7/a, za člana 

3. Slavko RIHTARIČ – predstavnik občinskega sveta, Hrastovec 20, za člana 

4. Igor BELŠAK – predstavnik PP GORIŠNICA, Hrastovec 75/b, Zavrč, za člana 

5. Sonja MAJCENOVIČ – predstavnica OŠ Cirkulane - Zavrč, Hrastovec 7, Zavrč, za članico. 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrjuje sestavo delovnih teles Občine Zavrč. 

 

 

K TOČKI 4: Novelacija investicijskega programa – rekonstrukcije ceste Pestike – Lorbe 

Gradivo je bilo posredovani s sklicem seje. 

Obrazložitev poda Danica Bratuša: 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve 

javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je 

tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Lokalne ceste in javne poti 

so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov 

naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 

kategorije. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, 

rekonstrukcijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih opredeljene v: 

• Odloku o občinskih cestah v Občini Zavrč (UL RS 9/2001), 

• Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč (UL RS 58/2018), 

• Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

6/2012). 

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi 

statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. 

Zakoni in podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so 

naslednji: 

• Zakon o javnih cestah (ZJC), 

• Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), 

• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 

cest, 

• Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 

njih, 

• Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. 
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V sklopu infrastrukturne prenove Občina Zavrč pristopa tudi k celoviti ureditvi dela javne 

poti v naselju Pestike. Predmet pričujoče dokumentacije je MODERNIZACIJA JP 983101 

PESTIKE SKOK-LORBE 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: . s katerim se potrdi  novelacija(popravek) investicijskega programa (IP)   za 

investicija/projekt1 MODERNIZACIJA JP 983101  PESTIKE SKOK LORBE , ki ga je 

izdelal2: OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 ZAVRČ, dne januar 2019. Sklep je priloga tega 

zapisnika 

 

K TOČKI 5: Letni program Kulture za leto 2019 

 

Gradivo je bilo poslano s sklicem seje. 

Obrazložitev poda Marjana Logar Kelc 

 

Občinskemu svetu Občine Zavrč se predlaga v sprejem Letni program kulture za leto 2019. 

Pravna podlaga za sprejem lokalnega letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 

61/17 in 21/18 - ZNOrg). Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, 

posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje, 

s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. 

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 

področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, 

vizualnih, filmskih avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju 

založništva in knjižničarstva, in na drugih področjih kulture. 

Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v 

kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih 

društev, ki delujejo na območju občine Zavrč. V interesu občine je, da se občanom zagotovi 

boljšo dostopnost in pestrost kulturnih programov, zato se bo tudi v letu 2019 sofinanciralo 

delovanje kulturnih društev na področju občine Zavrč. 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi Letni program kulture v Občini Zavrč za 

leto 2019. 

 

 

K TOČKI 6: Letni program Športa za leto 2019 

 

Gradivo je bilo poslano s sklicem seje. 

Obrazložitev poda Marjana Logar Kelc 
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Občina Zavrč z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2019 

sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje 

tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine. 

Na podlagi 8. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa 

športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00-popr. in 26/2014) se 

občinskemu svetu Občine Zavrč v sprejem in potrditev predlaga letni program športa za leto 

2019.  

Program zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti in je 

podlaga za javni razpis, ki ga občinska uprava objavi na spletni strani občine in kot 

nenaslovljeno tiskovino.  

Letni program športa v občini zagotavlja, da bo v Proračunu občine Zavrč za leto 2019 

izvajalcem športnih programov namenila določen obseg proračunskih sredstev za izvajanje 

programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev. 

Prav tako se s programom zagotavlja določen obseg proračunskih sredstev za povečanje 

kvalitete športne infrastrukture v občini Zavrč. S sprejemom Letnega programa športa v 

Občini Zavrč za leto 2019 se občina Zavrč zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu 

na lokalnem nivoju. 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi Letni program športa v Občini Zavrč za 

leto9 2019. 

 

 

K TOČKI 7: Občinski prostorski načrt Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve št. 1  -. 

dopolnjen osnutek   

Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje: 

Obrazložitev poda Dejan ZOREC; 

 

Po podani obrazložitvi člani občinskega sveta nimajo pripomb in soglašajo, da se sprejmeta 

oba sklepa.  

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi Sklep o ugotovitvi glede stališč do pripomb 

in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta Občine Zavrč. Sklep je priloga tega zapisnika. 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče 

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi Občinski prostorski načrt Občine Zavrč . 

spremembe in dopolnitve št. 1 – dopolnjen osnutek. 
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K TOČKI 8: Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem občine za leto 2019 

 

Obrazložitev poda Lidija Domjan. In sicer se po alinejah v programu Piso pregledajo 

zemljišča, ki jih bo potrebno vnesti v načrt razpolaganja; 

 

3. Načrt razpolaganja z zemljišči – prodaja 

 

Lastnik: Občina Zavrč, Goričak 6, Zavrč 

 

 
 

Zap. 

št. 

 

Parc. 

št. 

 

K.o.  in 

šifra k.o. 

 

Velikost 

parcele 

Vrsta 

dejanske 

rabe 

zemljišča 

 

Orientacij

ska 

vrednost 

 

Metoda 

razpolaganja 

 

Opombe 

1. 1029/3 469-Turški 

Vrh 

163 m2 Pov.raz.pose

litve 

0,00 Menjalna 

pogodba 
Zamenjava Občina 

Zavrč – Ana Težak 

2. 432/2 472-

Gorenjski 

Vrh 

141,00 m2  Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Valerija Trbuc 

3. 1019/2 465- 

Hrastovec 

551 m2 Druga 

kmetijska 

zemljišča 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

- Robert Krajnc 

4. 432/4 472-

Gorenjski 

Vrh 

204 m2 Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Franc Ropič 

5. 717/5 469 Turški 

vrh 

317 m
2 

dvorišče 2.500,00€ Z neposredno 

pogodbo 

Vlogo za odkup 

6. 109/3 463 - Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 7/20 

  Tripartitna 

pogodba 

Dedovanja na podlagi 

plačila institucionalnega 

varstva 

7. 108/2 463 – Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 7/20 

  Tripartitna 

pogodba 

Dedovanje na podlagi 

plačila institucionalnega 

varstva 

8. 124/2 463 – Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 7/20 

  Tripartitna 

pogodba 

Dedovanje na podlagi 

plačevanja 

institucionalnega varstva 

9. 124/12 463- Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 

  Tripartitna 

pogodba  

Dedovanje na podlagi 

plačevanja 

institucionalnega varstva 

10. 124/7 463 – Veliki 

Vrh 

solastniški 

delež 

 Skupaj od 

6 do 10 

5.250,00€ 

Tripartitna 

pogodba 

Dedovanje na podlagi 

plačevanja 

institucionalnega varstva 

 

1. Zemljišče v Turškem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču in delu stavbe v lastni 

fizične osebe, istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti 

iste fizične osebe (Ana TEŽAK). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

2. Zemljišče Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Valerija TRBUC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

3. Zemljišče v Hrastovcu, ki v naravi poteka po zemljišču  v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Robert KRAJNC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 
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4. Zemljišče v Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po zemljišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Franc ROPIČ). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

5. Lastnica nepremične je odkupila stavbo brez funkcionalnega zemljišča. 

Na podlagi 16. A člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS postanejo 

zemljišča, ki so opredeljena kot nezazidana kmetijska zemljišča last Občine oz. 

lokalne skupnosti, kjer ležijo. Navedeno nepremičnino bi sedaj odkupila od Občine 

Zavrč kot funkcionalno zemljišče oz. dvorišče. 

6. 7., 8., 9., 10. Občina je na podlagi terjatev za plačevanje institucionalnega varstva 

postala solastnik v deležu 7/20 nepremične v Velikem Vrhu. Solastnica želi 

nepremičnino prodati in trenutno ima kupca. Celotna vrednost nepremičnine se 

prodaja za 15.000€.  predlagana je tripartitna pogodba, iz katere izhaja, da Občini 

Zavrč njen delež glede na solastništvo pripada v višini 5.250,00€  

 

 

1. Načrt razpolaganja z zemljišči – nakup 

 
 

Zap. 

št. 

 

Parc. 

št. 

 

K.o.  in 

šifra k.o. 

 

Velikost 

parcele 

Vrsta 

dejanske 

rabe 

zemljišča 

 

Orientacij

ska 

vrednost 

 

Metoda 

razpolaganja 

 

Opombe 

1. 420/9 469-Turški 

Vrh 

125 m2 Pov.raz.pose

litve 

0,00 Menjalna 

pogodba 
Zamenjava Občina 

Zavrč – Ana Težak 

2. 118/2 472-

Gorenjski 

Vrh 

118/2  m2  Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Valerija Trbuc 

3. 670/2 465- 

Hrastovec 

1.193 m2 Druga 

kmetijska 

zemljišča 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

- Robert Krajnc 

4. 122/2 472-

Gorenjski 

Vrh 

236 m2 Površina 

razpršene 

poselitve 

0,00 Menjalna 

pogodba 

Zamenjava Občina Zavrč 

– Franc Ropič 

 

2. Zemljišče v Turškem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču in delu stavbe v lastni fizične 

osebe, istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične 

osebe (Ana TEŽAK). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

3. Zemljišče Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po dvorišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične osebe 

(Valerija TRBUC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

4. Zemljišče v Hrastovcu, ki v naravi poteka po zemljišču  v lastni fizične osebe, istočasno 

naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične osebe (Robert 

KRAJNC). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

5. Zemljišče v Gorenjskem Vrhu, ki v naravi poteka po zemljišču v lastni fizične osebe, 

istočasno naša kategorizirana javna pot poteka po zemljišču, ki je v lasti iste fizične osebe 

(Franc ROPIČ). Potrebna je zamenjava zemljišč. 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  
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Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi spremembe in dopolnitve letnega načrta 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Zavrč za leto 2019. 

Sklep je priloga tega zapisnika. 

 

K TOČKI 9: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ptuj – 1. Obravnava 

 

Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje. 

Zaradi pridobitve novih programov v Zdravstvenem domu, je potrebno spremeniti notranjo 

organizacijo Zdravstvenega doma Ptuj, ki je navedeno v Aktu o ustanovitvi. Zato se predlaga, 

da se v Službi zdravstvenega varstva odraslih dodajo nove enote in sicer: 

Enota Center za duševno zdravje 

a) Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 

b) Ambulantna obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih 

c) Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih 

Enota Specialistične ambulante 

a) Dermatološka ambulanta 

Ker se je ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti preimenovala v Center za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, je to treba spremeniti tudi v 

aktu o ustanovitvi. Predlagana sprememba je navedena v čl. 2 predloga o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj. 

Svet zavoda predlaga občinam ustanoviteljicam, da sprejmejo predlagane spremembe akta o 

ustanovitvi. 

 

Po razpravi občinski svet sprejme oba potrebna sklepa. 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj v prvi obravnavi, ki jih je posredoval 

Zdravstveni dom Ptuj z dopisom, št. s-70/2018 z dne 23. 11. 2018. 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče 

 

Sklep: Občinski svet Občine Zavrč daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 

Zdravstveni dom Ptuj, ki jih je Svet zavoda sprejel na seji 21.11. 2018. 

 

 

K TOČKI 10: Sklep o imenovanju predstavnika v svet lokalnih skupnosti v CSD Spodnje 

Podravje 

 

Obrazložitev k točki poda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

 

Vlada RS, je v okviru reorganizacije centrov za socialno delo, sprejela sklep o ustanoviti 

Centra za socialno delo Spodnje Podravje (CSD Spodnje Podravje).  
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Akt o ustanovitvi CSD Spodnje Podravje določa, da je svet lokalnih skupnosti kolegijski 

posvetovalni organ CSD, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti z območja 

delovanja CSD.  

V sled navedenemu Komisija predlaga, da se v svet lokalnih skupnosti v CSD Spodnje 

Podravje za predstavnico Občine Zavrč imenuje ga. Marta BOSILJ. 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: Občinski svet Občine Zavrč  imenuje predstavnika v svet lokalnih skupnosti v CSD 

Spodnje Podravje Ga. Marta BOSILJ Goričak 8, 2283 Zavrč. 

 

 

K TOČKI 11A: Proračun Občine Zavrč za leto 2019 Rebalans št. 01  

 

Gradivo je bilo poslano s sklicem seje: 

Obrazložitev poda Darinka Ivančič. 

 

Pove, da so bile potrebne uskladitve na posameznih postavkah zaradi premalo ali preveč 

planiranih sredstev.  

Prebere posamezne postavke. 

Člani občinskega sveta po predloženi predstavitvi sprejmejo; 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč 1 sprejme »Rebalans Proračuna občine Zavrč 

za leto 2019 št. 01« z naslednjimi prilogami: 

- Odlok o spremembah proračuna občine Zavrč za leto 2019, 

- Proračun-splošni del, 

- Proračun-posebni del, 

- Načrt razvojnih programov (NRP), 

- Obrazložitev (splošnega in posebnega dela proračuna in načrta 

razvojnih programov), 

- Predloge predpisov: 

Kadrovski načrt in 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja 

s premičnim premoženjem občine 

 

 

K TOČKI 11B: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PLAZ 

TURŠKI VRH-KRISTOVIČ, JP 983671, ID1082951 

 

Gradivo je bilo posredovano kot dopolnitev. 

Obrazložitev poda Danica Bratuša. 
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Predmetna investicija se bo izvajala na področju občine Zavrč, v naselju Turški vrh . Gre za 

izvajanje del v javno korist , sanacije plazu na JP 983671 Turški vrh –Kristovič. 

Ob močnem deževju leta 2017 je prišlo do sprožitve plazu na pobočju pod cesto Turški vrh-

Kristovič. 

V danem primeru gre za nestabilno področje, ki se premika ob vznožju prehoda ravninskega 

dela ceste v klanec. Posedek ceste je velikostnega reda do 30 cm in v dolžini cca 30m, v 

nadaljevanju pa se plazina pojavlja v območje travnika proti gozdu. 

V primeru širitve plazu lahko ogrozi cesto na daljšem odseku in v območje vinograda poboje 

travnika je nestabilno v dolžini cca 80-90 m in v širini cca 30-60m. Kot trajna sanacija se 

predlaga, da se v območju ceste izvedeta dve stabilnostni rebri založeni z masivnimi skalami v 

suho. Celotno območje je potrebno drenirati skupaj s kontrolirano odvodnjo površinskih 

voda, katere je potrebno odvesti v dolino. Cesto je potrebno obnoviti in urediti ustrezno 

odvodnjavanje. 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč potrdi se dokument identifikacije  investicijskega 

projekta (DIIP)   za investicija/projekt1 PLAZ TUŠRKI VRH-KRISTOVIČ, JP 983671, 

ID1082951 , ki ga je izdelal2: OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 ZAVRČ, dne januar 2019. 

 

 

K TOČKI 11C: SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

Gradivo je bilo posredovano kot dopolnitev dnevnega reda. 

Obrazložitev poda Lidija Domjan. 

 

Skladno z določilom 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 

108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – 

GZ in 66/17 – odl. US) se zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena ukine z 

odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti 

upravni organ, ki je zaznambo podelil.  

Ker gre v naravi za opuščeno javno pot, obstaja interes zamenjave med občino in občanko 

Ano Težak, se svetu predlaga, da se omenjena nepremičnina izvzame iz javnega dobra iz se z 

občanko uredi menjalna pogodba pri čemer bo občina pridobila zemljišče (sedaj v lasti 

občanke) dejansko pa po njenem zemljišču poteka javno dobro. 

 

Po obrazložitvi občinski svet sprejme; 

 

 

Navzočih: 6 članov občinskega sveta 

ZA: 6 

PROTI: Nihče  

 

Sklep: s katerim občinski svet Občine Zavrč sprejme sklep s katerim  se  ukine status javnega 

dobra za zemljišče  parc.  št. 1029/3  k.o. 469 – Turški Vrh. 
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Nepremičnina,  navedena  v  I. točki  tega  sklepa  preneha imeti značaj  »javno dobro«  ter  

se  vknjiži  lastninska  pravica  na  ime  pravne  osebe: 

Občina  Zavrč,  Goričak 6,  2283 Zavrč,  

matična  številka:  5883377, 

do celote. 

 

 

Pri točki razno: 

 

- Župan članom občinskega sveta pove, da je do današnjega dne opravil že 32 

sestankov. Izpostavi uspeh dogovora z podjetjem Veolia, ki bo sedaj brezplačno 

opravljalo na šolskih prevozi brezplačne prevoze starejših. 

- Nadalje župan imenuje dva podžupana. In Sicer sta za podžupana Občine Zavrč 

imenovana Robert VUZEM in Dušan ROJKO.  

- Oba novoimenovana podžupana se zahvalita za zaupanje. 

- Slavko RIHTARIČ, predlaga članom sveta v razmislek, da bi se zmanjšale sejnine 

članom občinskega sveta in bi se prihranjena sredstva namenila društvom v Občini. 

- Uroš FIJAN predlaga, da se uredijo bankine na cesti v Turški Vrh 

- Dušan Rojko, poda predlog za spremembo  datuma občinskega praznika. Župan na to 

predlaga, da se naj pošljejo pisni predlogi in bo predlagano obravnavano kot točka 

dnevnega reda na občinskem svetu. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

Zapisala: Lidija Domjan 

 

 

                                                                                                                        Župan: 

                                                                                                                 Slavko PRAVDIČ 

1. Dušan ROJKO 

 

___________________________ 

 

 

2. Uroš FIJAN 

 

     __________________________ 

 

 

3. Slavko PRAVDIČ 

 

__________________________ 

 

 

4. Slavko RIHTARIČ 

 

     ___________________________ 
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5. Branko SKOK 

 

__________________________ 

 

6. Robert VUZEM 

 

__________________________ 

 

7.  

 

__________________________ 

       

                                 

    

 


