MESTNA OBČINA MARIBOR
KRAJEVNA SKUPNOST
MALEČNIK - RUPERČE
Številka: ZRSSKS 04/2014-2018
Datum: 13.2.2015

ZAPISNIK
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče, ki je bila v četrtek, 12. 2. 2015,
ob 17. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče, Malečnik 51, 2229 Malečnik.
PRISOTNI ČLANI: Jožef ŠKOF - predsednik, Drago PEKLAR - podpredsednik, Peter
BRAČKO - član, Darinka BUDJA - članica, Anton CVIKL - član, Franc KRAJNC - član,
Vladko MAK – član, Andrej STRAMLIČ – član in Tamara MURKO- članica.
DRUGI PRISOTNI: g. Bogdan BRAČIČ, vodja policijskega okoliša.
ZAPISNIKAR: Maja HARB, referentka KS Malečnik – Ruperče.
ČAS ZAČETKA PISANJA ZAPISNIKA: 17:10
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti
Malečnik – Ruperče
4. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju KS Malečnik-Ruperče
5. Obravnava predlaganega sklepa o koriščenju dodatnega prostora
6. Obravnava prošnje o koriščenju prostorov za likovne delavnice
7. Obravnava predloga sklepa o izklopu ISDN priključka
8. Obravnava poročil inventurne komisije
9. Obravnava ponudb za nakup dodatnih stolov
10. Obravnava predlaganega sklepa Pokopališče na Gorci – mrliška vežica
11. Obravnava predlaganega sklepa o storitvah UE Maribor v prostorih KS
12. Poročilo in razprava o sestanku glede struge reke Drave
13. Potrditev podaljšanja podjemne pogodbe za obdobje 3 mesecev
14. Pobude in vprašanja
15. Razno
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta KS Malečnik – Ruperče je zbrane najprej lepo pozdravil ter ugotovil, da je
seja sveta sklepčna, saj so navzoči vsi člani sveta.
Gospod Andrej STRAMLIČ je vprašal predsednika če smo na sejo povabili tudi svetnike, kot
je bilo s sklepom sprejeto na prejšnji seji.
G. ŠKOF je nato podal svoje mnenje, zakaj meni, da vabljenje mestnih svetnikov iz kraja
zanj nima smisla in da ni on glavni krivec, zakaj jih nismo povabili. G Stramlič je v
nadaljevanju zahteval od predsednika spoštovanje na svetu sprejetih sklepov in apeliral na

referentko majo HARB, da v bodoče vabi tudi mestne svetnike, ki stanujejo v naši KS, kakor
je bil sprejet sklep. To so potrdili tudi ostali prisotni, saj so mnenja, da je sklepe potrebno
spoštovat.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predsednik sveta KS Malečnik – Ruperče je zbrane vprašal ali se strinjajo s predlaganim
dnevnim redom, ki so ga prejeli po pošti skupaj z vabilom in gradivom za sejo. Svet Krajevne
skupnosti Malečnik – Ruperče je nato sprejel
SKLEP 1:
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče je obravnaval in potrdil dnevni red 4.
redne seje.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje
Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče
Predsednik je odprl debato in prosil za obravnavo ter morebitne popravke v predlogu
zapisnika 2. redne seje sveta.
G. PEKLAR je predlagal sledeče spremembe:
- pri sklepu št. 7 je predlagal spremembo, da se za besedo tretja in četrta etapa ceste v
Trčovo, doda vejica in se nadaljuje: »ki deluje v okviru komisije za komunalne zadeve,
promet, urejanje prostora in varovanje okolja;
- pri sklepu št. 10 je predlagal prolongacijo iz mesec januar v mesec marec 2015, saj zadeva
v mesecu januarju ni bila izvedljiva;
- po tem, ko je bil sklep št. 10 sprejet je bilo govora o ustanovitvi varnostnega sosveta, tu je
bil tekst po oceni g. PEKLARJA napačno zapisan in predlaga naslednji popravek iz:
Predsednik je nato dal besedo gospodu Dragu Peklarju, ki je dejal, da je bilo omenjeno, da bi
se ustanovil t.i. varnostni sosvet… On namreč ni govoril, da bi ga ustanovili ampak
razmišljanje je bilo, da bi se ustanovil t.i. varnostni sosvet, za ustanovitev katerega pa
trenutno ne vidi potrebe;
- pri programu po 10. točki je bilo govora o biltenu, sam pravi, da biltena ni omenil, tu se naj
zamenja beseda, »…da bi krajevna skupnost po potrebi izdelovala pisno informacijo…«
besedo »bilten« naj torej v nadaljevanju nadomesti beseda »informator«. To se nanaša tudi
na sklep št. 16, kjer se naj beseda »bilten« črta in se namesti s sklopom besed »pisne
informacije«;
- 11. točki je bilo govora o pluženju pomoči potrebnim krajanom. Prosil je, da se doda: … da
bi se plužilo tudi tistim krajanom, ki so onemogli in pomoči potrebni in se tako omogoči lažji
dostop intervencijskim vozilom (reševalna, patronažna itd…). V nadaljevanju je bilo
omenjeno, kateri občani bi to bili in želi, da se doda odstavek: Po krajši razpravi je bilo
dogovorjeno, da se za navedene primere dogovori s koncesionarji, ki bodo plužili ceste, da
splužijo tudi v naprej dogovorjene poti do zasebnih hiš, morebitne stroške se krije iz finančne
postavke za vzdrževanje javnih poti.
- v 11. točki je ga. BUDJA opozorila, na neurejeno odvodnjavanje od glavne ceste proti šoli,
natančneje pri gostilni Lorber, kar predstavlja problem predvsem v zimskem času, ko cesta
zaledeni;
V kolikor se svetniki strinjajo s popravki predloga zapisnika, bo ga že popravljenega v končni
obliki g. PEKLAR oddal v tajništvo.
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G. STRAMLIČ je dodal, da sklep št. 13 iz predloga zapisnika 2. redne seje sveta KS ni
realiziran, saj do obljubljenega sestanka ni prišlo, zato predlaga, da se omenjen sestanek z
MOM nemudoma skliče oz. opravi.
Prav tako je g. STRAMLIČ opozoril, da moramo pri tabli Trčova (omenjeno v točki pobude in
vprašanja) popraviti v »pri Kronoveterju«, saj so table Trčova 3.
Prosil je tudi, da mu tajnica pošilja popravke zapisnika, vendar mu je odgovorila, da mu bo
poslala originalni, popravljen zapisnik, kot ga arhivira KS in je objavljen na internetni strani
MOM.
G. PEKLAR je obrazložil, zakaj omenjenega sestanka iz sklepa 13 v januarju 2015 ni bilo, in
sicer iz razloga, ker še proračun MOM za leto 2015 ni sprejet in ne vemo, koliko denarja je
sploh namenjenega oz. kaj bo sploh možno izvesti.
G. STRAMLIČ poudarja, da se je kljub temu potrebno pred sprejetjem proračuna pogovarjati
in, da je po sprejetju prepozno.
G. BUDJA je opozorila na omenjeni pločnik na predelih v Malečniku, kjer smo to dali v plan.
Pove, da je dobila odgovor, da je to v dolgoročnem komunalnem planu. G. Škof nas je
seznanil, da se je na MOM pogovarjal s pristojnimi službami glede izgradnje pločnika od
Črnega Barona do LD v Celestrini, vendar je zadeva odvisna od finančnega stanja in da
projekt čaka na realizacijo.
SKLEP 3:
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče potrjuje navedene popravke
predlaganega zapisnika 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
4. Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju KS Malečnik-Ruperče
Predsednik je nato dal besedo g. Bogdanu BRAČIČU, policistu, ki je na željo sveta KS
pripravil oceno o varnosti na območju naše KS, in sicer za obdobje 5 let. Žal to ni bilo
mogoče, zato so pripravili oceno s primerjavo dveh let in sicer 2013 in 2014 odkar je postal
vodja policijskega okoliša. Predhodno nam je po elektronski pošti na KS podal natančno
poročilo, ki ga je tajnica posredovala kot dodatno gradivo za sejo, po elektronski pošti, vsem
članom sveta. G. BRAČIČ nas je še ustno seznanil z omenjenim poročilom. Poročilo zajema
vsa kazniva dejanja na tem območju v omenjenih dveh letih. Izpostavil je večjo prometno
nezgodo in prosili smo za natančne podatke o lokaciji, da bi v bodoče tukaj poskrbeli za
večjo varnost. Porast je prometnih nezgod kjer so vključene divjadi in tako predlaga, da bi se
morda bolje povezali s krajevnimi lovci, da bi cesto na odsekih bolje opremili z odganjalci
divjadi. Prav tako je na območju KS moč zaznati rahlo povečanje uživanja prepovedanih
drog. Gre samo za uživanje mehke droge-konoplje.
Prisotnim članom se je zahvalil za dosedanje sodelovanje in prosil za povratne informacije,
sicer so z našim okolišem kar se varnosti tiče zadovoljni.
G. PEKLAR je komentiral poročilo, in sicer je prisotne seznanil, da je upad kriminalnih dejanj
najverjetneje posledica uspešnih akcij prijetja več skupin, ki so na različnih območjih izvajale
tatvine, predvsem barvnih kovin, kot je to bilo pri nas. Prav tako je g. BRAČIČA prosil, da si
pribeleži, da bi v bodoče bili pozorni ali so omenjeni vlomi v stanovanjske objekte bili in bodo
v času pogrebov ali drugih dogodkov v KS. Tako bi se morda iz strani policije spremljali
pogrebi v KS in se okolica dotične hiše morda za čas pogreba bolje opazovala. Glede
prometne varnosti je povedal, da manjkajo podatki glede števila ukrepov zoper kršitelje
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cestno prometnih predpisov. Dobro bi bilo torej navesti lokacije prometnih nesreč, da so
potem možni tudi ukrepi v obliki kontrol. Pove tudi, da je regionalna cesta zelo obremenjena
in tako je redna kontrola nujno potrebna. Prav tako je g. PEKLAR opozoril na številna
neregistrirana vozila s katerimi opravljajo ljudje brez izpita in se vozijo po lokalnih cesta. Tudi
tu meni, da je potreben povečan nadzor. Kar se tiče naraščanja uporabe mehkih drog pa
apelira na vse krajane naj obveščajo o morebitnih kršitvah ali nelegalnih nasadih konoplje
med koruzo. Glede divjadi je g. PEKLAR dodal, da lahko KS opozori LD na divjad vendar naj
se na krajevne lovce obrne tudi Policijska postaja in poda kakšen predlog. V nadaljevanju je
g. PEKLAR pohvalil učence OŠ Malečnik, ki so sodelovali na otroški varnostni olimpijadi, kjer
so dosegli 3 . mesto, kar pomeni, da zelo dobro sodelujejo s PP Maribor I.
Omenil je tudi, da so 12. 2. 2015 odstranili zapuščen avtobus s parkirišča v Celestrini. Prav
tako pa je opozoril tudi na zapuščena vozila, ki stojijo ob cesti v Lisičnik. Potrebno je preveriti
ali gre za privatno zemljišče ali ne in omenjeno odstraniti. Omenil je tudi veliko potrebo po
pločniku na regionalni cesti vsaj do LD, saj so ti odseki zelo nevarni. Glede na vse omenjeno
ocenjuje g. PEKLAR, da je stanje varnosti na območju KS Malečnik-Ruperče ugodno in
potrebe po ustanovitvi varnostnega sosveta trenutno ni. V kolikor bi se v nadaljevanju
pojavile težave, se lahko o ustanovitvi varnostnega sosveta še pogovorimo kasneje.
Z ugotovitvijo glede trenutne potrebe o ustanovitvi varnostnega sosveta se je strinjal tudi g.
Bračič, da za enkrat to še ni potrebno.
SKLEP 4:
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil poročilo o javni
varnosti na območju KS Malečnik-Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
G. BRAČIČ se je zahvali, se poslovil in zapustil sejo.
5. Obravnava predlaganega sklepa o koriščenju dodatnega prostora
Predsednik je prisotne obvestil o želji patronažne sestre, ki jo podpira patronažna služba
Adolfa Drolca Maribor, da bi ji nudili prostor in ji s tem omogočili lažje delovanje na območju
KS Malečnik – Ruperče. Razvila se je razprava o tem ali dati omenjen dodatni prostor v
trajno uporabo in samo za patronažno službo ali ne. Tajnica je prisotne seznanila s
spremembo predloga sklepa, saj pred sejo izvedela, da v kolikor želimo nuditi prostor
patronažni službi, mora ta biti samo za njo in opremljen z umivalnikom ter s toplo in mrzlo
vodo. Tako se morajo člani sveta odločiti ali bodo to dovolili ali ne.
Predlog sklepa bi se tako glasil:
SKLEP 5
Dodaten prostor št. 1, opremljen z omarami in mizami, ki ga KS Malečnik-Ruperče
trenutno ne koristi za svoje delovanje, prepuščamo v brezplačen najem patronažni
sestri za dobo 4 let z možnostjo podaljšanja. Pogodbo o najemu naj pripravi pravna
služba MOM.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
G. Vladko MAK je predlagal tudi, da bi se uredil prostor na naslovu Ruperče 1 in opremil za
sestanke krajanov.
Tajnica je opozorila, da je po najemni pogodbi za gostinski lokal Ženik v pogodbo zajeta
takšna kvadratura, da je prostega za uporabo KS samo 9 m2. V pogodbo pa je vključeno
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samo, da nam prostor zagotovijo za izvajanje volitev, sicer smo pa sprejeli sklep, da ima tam
najemnik urejeno kadilnico v skladu z zakonom o kadilnicah.
6. Obravnava prošnje o koriščenju prostorov za likovne delavnice
G. PEKLAR je prebral dopis, ki smo ga prejeli 28. 1. 2015 in v katerem je ga. Maja Škontra
zaprosila za dodatne 1-mesečne brezplačne delavnice v popoldanskem času.
SKLEP 6:
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče dovoljuje brezplačno uporabo dvorane v
KS Malečnik-Ruperče za 1-mesečne brezplačne delavnice, ki jih vodi ga. Maja Škontra.
Za uporabo prostorov se je potrebno predhodno dogovoriti in uskladiti termine.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
7. Obravnava predloga sklepa o izklopu ISDN priključka
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče in ga. Maja HARB sta prisotne
seznanila s tem, da FAX-a ne potrebujemo več zato prihaja z ISDN priključkom do
nepotrebnih stroškov, saj imamo sedaj naročnino sklenjeno pri podjetju Telekom in
naročnino pri podjetju Telemach. Dveh ne potrebujemo, imamo pa novo cenejšo ponudbo za
spremembo paketa na hitrejši internet.
Člani sveta so nato sprejeli
SKLEP 7:
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil z obstoječim stanjem
telekomunikacij in novo ponudbo in soglasno sprejel odklop ISDN priključka ter
spremembo paketa pri podjetju Telemach.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
8. Obravnava poročil inventurne komisije
Predsednik inventurne komisije, g. Peter BRAČKO, se je najprej opravičil za zamudo z
inventuro in povedal, da bo v bodoče izvedba inventure hitrejša in natančnejša. Za branje
poročila je ustno pooblastil tajnico ga. Majo HARB, ki je najprej prebrala popis denarnih
sredstev in nato zapisnik opredmetenih sredstev, v katerem je inventurna komisija predlagala
določene odpise in sicer: 70 komadov starih stolov inv. št. 220001, 1 kom strojepisne mize
inv.št. 220016, 1 kom odpis priključek ISDN inv. št.: 220030, 1 kom fotoaparat Sony DSCW55 inv.št.: 220075, 1 kom uničevalec dokumentov REXEL inv. št. 023. Prav tako je
prebrala in člane sveta seznanila z opombami, ki jih je komisija zapisala in so jih skupaj s
popisnimi listi oddali na MOM: FAX Samsung SF inv.št.: 220074 je bil prenesen na sedež
MOM, Internetna stran ni osnovno sredstvo in ga v bodoče ne bi popisovali, digitalni video
snemalnik za 4 kamere iz pokopališča inv. št.: 220103 je na popravilu.
G. PEKLAR je predlagal, da v bodoče vodimo pisno evidenco stvari, ki jih damo na popravilo
in stvari, ki jih bomo dali v posojilo.
SKLEP 8:
: Malečnik 51, 2229 Malečnik, DŠ: 77179854, MŠ: 1194771000
 (02) 473 20 46,  (02) 473 20 47, http://www.maribor.si,  ks.malecnikruperce@maribor.si

Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se je seznanil in potrdil inventurni
zapisnik.
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

9. Obravnava ponudb za nakup dodatnih stolov
Predsednik je člane sveta seznanil s ponudbo za stole iz podjetja Škerjanc, in sicer je cena
enega stola 14,70 €. Člani trenutno ne bodo sprejeli sklepa o nabavi, saj smo še v času
začasnega financiranja, prav tako se lahko v času do sprejetja proračuna najdejo morda še
kakšne zanimive ponudbe.
10. Obravnava predlaganega sklepa Pokopališče na Gorci – mrliška vežica

Predsednik je na kratko predstavil predlagani sklep glede izdelave podstavkov za krsto in
vmesne zavese v primeru dveh pokojnikov. Na že obstoječi podstavek za krsto bi se
namestila kolesa za lažje premikanje in izdelal bi se še eden v primeru dveh pokojnikov.
Istočasno. G. MAK pove, da kolikor se on spomni, se je to, da sta bila dva pokojnika v vežici
na isti dan, 4 v 30 letih in predlaga, da se raje dogovorimo s krajevnim župnikom, da se v
primeru dveh pokojnikov enega odnese v cerkev. Tako meni, da je tudi omenjena zavesa
brez pomeni, saj bo premalo krat uporabljena. Drugi člani sveta se s tem ne strinjajo
popolnoma, saj so želje svojcev različne. Res je situacija dveh pokojnikov istočasno redka,
vendar je zavesa dobra rešitev za takšne primere in tudi investicija ni velika. G. Stramlič je še
dodal, da se lahko z zaveso kdaj tudi zakrijejo stvari, ki jih tisti hip ne potrebujemo. Prav tako
je omenil g. ŠKOF, da imamo ravno v ta namen dvojna vrata na mrliški vežici, zakaj bi jih
sicer imeli, če ne prav v ta namen. G. PEKLAR je dejal, da je važno, da mi ljudem to
omogočimo, kako pa se nato sami odločijo pa ji njihova stvar.
Po krajši razpravi so torej člani sveta potrdili predlagani
SKLEP 9:
Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče se strinja, da se izdela kovinska
konstrukcija s koleščki za obstoječi leseni podstavek za krste in izdela se dodaten
podstavek. Izdela se tudi zavesa, ki se namesti v sredo prostora, da ga lahko po
potrebi ločimo.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 1 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
G. STRAMLIČ in nato še ostali, so opozorili na vgradne luči, ki so nameščene ob poteh na
pokopališču, saj jih več kot pol več ne dela. G. ŠKOF je povedal, da je o tem že v decembru
2014 obvestil pristojne službe MOM vendar se do danes ni zgodilo nič. Potrebno jih bo torej
ponovno opomniti, naj to uredijo. Prav tako so člani razpravljali, da bi bilo pametno namestiti
senzorske luči tudi pri mrliški vežici in pa vse omenjene luči morda priključiti na timer –
časovnik.
G. CVIKL je opozoril, da se izza zadnjega zidu žarnih niš vsipava zemlja iz brežine. Sicer je
to bezeg zarastel, tako, da ni tako opazno, pa vendar zemlja pada na pločnik, saj ni
primernega zaključka.
G. MAK se je opravičil in zapustil sejo ob 18:25.
G. ŠKOF je opozoril na žice, ki visijo na ženskih sanitarijah za mrliško vežico. To je potrebno
popraviti.
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G. BRAČKO je opozoril, da sanitarije na pokopališču niso označene.
Tako je g. ŠKOF predlagal
SKLEP 10:
Za pokopališče na Gorci je potrebno poiskati električarja, ki bo popravil luči ob poteh
ter elektriko na sanitarijah.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
11. Obravnava predlaganega sklepa o storitvah UE Maribor v prostorih KS
Predsednik je dal besedo g. PEKLARJU, da razloži celotno problematiko Krajevnega urada v
Malečniku. G. PEKLAR je člane seznanil, da sta se s predsednikom osebno oglasila pri vodji
Sektorja za upravne notranje zadeve in zaprosila za poročilo o frekvenci strank na
Krajevnem uradu Malečnik, ki sedaj obratuje le še vsak prvi četrtek v mesecu, med 8 in 12
uro. Prejeli smo dopis v katerem so primerjali KU Malečnik s KU Hoče in KU Starše. Iz tabele
je razvidno, da ima KU Malečnik odstotno gledano veliko manj strank in postopkov, kot jih
imajo v drugih dveh Krajevnih uradih. Tako predlaga sklep, da uslužbenka Upravne enote
preneha z delom Krajevnega urada v Malečniku, saj to ni smotrno, prav tako to predstavlja
določeno breme za državo, med tem, ko bi uslužbenka na sedežu Upravne enote Maribor
veliko bolj koristila. Poudaril je tudi, da smo od Upravne enote Maribor oddaljeni le 4,5 km in
že sedaj veliko ljudi hodi tja. Poudaril je tudi, da lahko upravne postopke krajani rešujejo na
katerem koli Krajevnem uradu v državi. Tako bi bilo po njegovem mnenju pametno sprejeti
predlagani sklep o ukinitvi KU. G. STRAMLIČ nasprotuje predlaganemu sklepu in kot razlog
navede, da smo na isti način pred 40-leti ukinili pošto in nato tako dolgo čakali, da smo jo
spet dobili. Pove, da se ne strinja, da bi člani sveta KS sprejeli nase odgovornost o ukinitvi. V
kolikor pa želi to ukinitev speljati Upravna enota sama, pa naj oni odgovarjajo za to. Ne glede
na rezultate primerjave meni, da tudi če pride ena sam krajan, je to dovolj. G. STRAMLIČ
želi, da se, v kolikor bo sklep sprejet, imensko zabeleži, kdo je glasoval za ukinitev in kdo je
temu nasprotoval. Prav tako menijo člani, da primerjava z omenjenimi Krajevnimi uradi ni
relevantna, saj so omenjeni kraji bistveno večji od KS Malečnik-Ruperče. Ga. HARB je
navedla slabosti takšnega dela, in sicer, prva izmed teh je, da ima še nekdo drug (zunanja
oseba) dostop v pisarno, kar je protizakonito, nadalje nastaja težava, da mora ob četrtkih za
4 ure zapustiti pisarno, saj je dokumentacija, ki jo pripravlja uslužbenka Upravne enote
zaupna in prav tako je zaupno njeno delo s strankami. Prihaja tudi do nepotrebnih stroškov z
vsemi električnim pisarniškimi stroji, ki so ves čas pod napetostjo in v pripravljenosti, vključno
s telefonom. Tudi krajanom povzroča težave to, da pošiljajo pošto na KU Malečnik in ta pride
na UE Maribor z enomesečno zamudo. Prav tako je KS leta 2005 naročila pisarniško
pohištvo po meri, ki smo ga morali sedaj v celoti razdreti, razstaviti, da smo naredili prostor
za eno veliko ognjevarno omaro in staro mizo last Upravne enote, ker po njihovih pravilih ne
sme uporabljati nove. Ponovno je poudarila, da ne nasprotuje delu Krajevnega urada temveč
le izpostavlja težave. Tudi drugi člani so izkazali nestrinjanje z ukinitvijo Krajevnega urada v
Malečniku. Tako je g. STRAMLIČ predlagal sklep:
SKLEP 11
Člani sveta KS Malečnik-Ruperče predlagajo naj UE Maribor še naprej deluje v
Malečniku vsaj enkrat na mesec.
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 2 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je predlagani sklep
SPREJET.
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Tako predlagani
SKLEP 12:
Na UE Maribor se pošlje pisni zahtevek za takojšnjo ukinitev dela v prostorih KS
Malečnik-Ruperče, na naslovu Malečnik 51 in se iz pisarne odstranijo tudi vse stvari, ki
pripadajo UE Maribor.
Na podlagi izida glasovanja (2 ZA, 6 PROTI) je bilo ugotovljeno, da predlagani sklep NI
SPREJET.
Tako je g. PEKLAR predlagal, da zapišemo in posredujemo na Upravno enoto Maribor
slednje:
Člani sveta KS so se seznanili s pisnim obvestilom Upravne enote Maribor o delovanju
Krajevnega urada v Malečniku in so zavzeli enotno stališče, da so proti ukinitvi
Krajevnega urada Malečnik.

12.

Poročilo in razprava o sestanku glede struge reke Drave

Predsednik, g. ŠKOF in g. PEKLAR sta prisotne seznanila s sestankom glede struge reke
Drave, ki je bil 11. 2. 2015. Razvila se je splošna razprava o že znani temi in o predlaganih
rešitvah.
13.

Potrditev podaljšanja podjemne pogodbe za obdobje 3 mesecev

Predsednik je razložil, da se potrjuje podaljšanje podjemne pogodbe za čistilko le za 3
mesece, saj se iščejo cenejše variante, saj je omenjen način plačevanja preko podjemne
pogodbe daleč najdražji. Prav tako pa ne gre podaljšati več kot za tri mesece, saj smo v času
začasnega financiranja in se lahko pogodbe sklepajo le za ta čas.
SKLEP 12:
Čistilki se podaljša podjemna pogodba do 31.3. 2015.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
14. Pobude in vprašanja
G. BRAČKO je predlagal, da g. PEKLAR ponovno vzpostavi kontakt s podjetjem Telemach
glede širokopasovnega interneta tudi izven glavne ceste skozi Malečnik, kjer je položeno
kabelsko omrežje. Tudi g. ŠKOF je razložil kakšne težave so nastale pri tem, saj nobeno
podjetje ni imelo interesa. Odločili so se, da bodo ponovno oživeli tematiko in morda tokrat
kaj dosegli.
Ga. BUDJA je postavila vprašanje glede internetne strani www.malecnik.si, kdo jo ureja in
sicer bi jo bilo potrebno ažurirati.
G. PEKLAR predlaga naj se ustanovi odbor, ki bi skrbel za informiranje krajanov, tako preko
informatorja, kot preko internetne strani. Ga. HARB se mora pozanimati, kako in kaj je s tem.
Do naslednje seje pa naj se razmisli, kdo bi bil v odboru ali komisiji za informiranje krajanov.
15. Razno
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Pri točki razno je g. predsednik člane seznanil s sestankom tajnikov in predsednikov, ki ga je
sklical pred časom, in sicer na temo morebitne ukinitve krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
Na podlagi tega je nato potekal sestanek na Mestni občini Maribor, kamor so povabili
predstavnike Ministrstva za javno upravo, sektor za lokalno samoupravo. Nadalje je sam
potek sestanka in določene informacije, ki so za člane sveta pomembne, razložil g. PEKLAR.
Ena izmed teh je, da krajevne skupnosti in mestne četrti ne morajo imeti svojega statuta,
lahko bi morda imele poslovnik, čeprav je bilo rečeno da ne. Povedali so, da se vloga KS in
MČ ne spreminja. Poudaril je, da sta se sestanka uvodoma udeležila tudi g. župan in direktor
mestne uprave, ki pa sta sestanek po 3 minutah zapustila, ker se je mnogim prisotnim zdelo
nedopustno. Tudi s strani ministrstva za javno upravo je bilo rečeno, da je plačilo članov
sveta KS in MČ za opravljanje dela, zadeva občin in občine morajo to urediti. Na MO Maribor
delajo v tej smeri, da bi se tudi na tem področju zadeve premaknile.
V nadaljevanju je podpredsednik navedel zadeve, ki smo jih v tem času na KS MalečnikRuperče uspeli rešiti oz. težave, ki smo jih posredovali pristojnim službam v reševanje. Tu je
omenil star avtobus, ki je stal na površini za Market barom in je last Borisa MAČKA. Avtobus
je bil po posredovanju inšpekcijskih služb odstranjen 12. 2. 2015. Nadalje je omenil plaz, ki
se je pojavil ob cesti v bližini Klojčnikovih v Trčovi. Obvestili smo Elektro Maribor. V Trčovi
172 pri Ferliču in v Metavi pri odcepu za Železnikove je zaradi vode, ki teče čez cesto, cesta
zaledenela. O tem je g. Peklar obvestil Valerijo LEŠNIK, ki je urgirala. Prav tako smo dobili
dokumentacijo, da imamo možnost podati predloge za dopolnitev projekta za Regionalni
razvojni program za Podravje 2014-2020. Podpredsednik je povedal, da omenjeno gradivo
prebral, a je razočaran, da se v letu 2014, ko je Mestna občina Maribor izpolnjevala te tabele,
ni obrnila na KS ali MČ. Sam je v te tabele vnesel vse težave oz. dela, ki bi se morala izvršiti
na področju KS in jih je možno vnesti v tabele projekta. MO Maribor je vnesla le izgradnjo
Centra Malečnik z oceno 1.700.000 €.
Prav tako je omenil, da se KS ukvarja z dvema zapuščenima parcelama, last MO Maribor, na
območju bivše Galeje v izmeri 3067m2. G. Vidovič ima željo, da bi te parcele odkupil. Mestna
občina Maribor izdeluje oceno vrednosti, saj gre za poplavno območje na katerem ni moč
graditi. V kolikor bo cena sprejemljiva bo g. Vidovič to odkupil.
G. PEKLAR je izdelal tudi problemsko poročilo podjetju INDRAST, glede asfaltiranja
regionalne ceste. Zagotovili so namreč, da niso posegali v hrib a se lepo vidi, da so del hriba
posneli in ta se bo sčasoma usul na cestišče. Glede tega še čakamo poročilo iz Pirsa, ki bi
naj to pregledal in podal mnenje, kako zadevo rešiti.
Predsednik in podpredsednik sta predlagala tudi sestanek z direktorjem Mestne uprave,
vendar za enkrat ni bilo odgovora. Napisali smo problemsko zadevo za odlagališče posebnih
odpadkov v Metavi. V letu 2014 je bila ustanovljena komisija vendar nikjer ni zapisanega
podatka, da bi se le ta komisija kdaj sestala in da bi imenovali predsednika. G. Žula je odšel
na Nigrad, prišel je novi direktor in sedaj smo prejeli obvestilo, da je župan v to zadevo
imenoval novega člana in sicer g. Bojana Babiča.
Glede zimske službe, da bi lahko plužili določenim krajanom, kar smo predlagali, ni možno
izvajati na ta način temveč je treba dati v finančni plan KS novo postavko iz katere bi se
lahko to financiralo. Prav tako niso odobrili predlagane spremembe, da se ne bi plužilo do
bivših tenis igrišč temveč namesto tega do dvorišča NK Malečnik.
G. Peklar je ponovno opozoril, da naproša člane naj podajo kontakte tistih, ki so jih
predlagali v komisijo za komunalne zadeve.
Podpredsednik je člane sveta seznanil tudi o izdelavi načrta cestne razsvetljave od Frajgrabe
do odcepa za Stolni vrh, ki ga je KS Malečnik-Ruperče izdelala skupaj z MČ Ivan Cankar.
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Referentka Maja HARB je člane seznanila o tem, da na nekaterih MČ in KS deluje komisija
za poravnavo sporov. Članom sveta je predlagala, naj razmislijo o tem ali bi v naši KS bilo
smiselno ustanoviti takšno komisijo in kateri bi bilo morebitni člani te komisije.
Prav tako je prosila člane sveta, da ji povedo komu lahko pošlje gradiva za seje po
elektronski pošti. Po elektronski pošti lahko pošlje gradivo za seje: g. Peklarju, ga. Budja, g.
Krajncu, g. Bračku in ga. Murko. Po pošti je potrebno gradivo poslati g. Stramliču, g. Cviklu in
g. Maku.
Po zaključeni točki se je predsednik vsem lepo zahvalil in zaključil z 4. redno sejo sveta.
Seja je bila končana ob 19:30 uri.

Zapisnik pripravila:
Maja Harb, referentka
KS Malečnik – Ruperče

Predsednik sveta KS Malečnik-Ruperče
Jožef ŠKOF
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