Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
Malečnik 51, 2229 MALEČNIK
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
ks.malecnikruperce@maribor.si
Številka: 01300-76/2017-2
Datum: 19.09.2017

ZAPISNIK
18. seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, ki je bila v ponedeljek, 5. junija 2017, ob 18.
uri v sejni sobi na sedežu KS.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Jožef Škof – predsednik sveta, Drago Peklar, Peter Bračko, Darinka Budja, Anton Cvikl, Franc Krajnc,
Vladko Mak, Tamara Murko in Andrej Stramlič.
OSTALI PRISOTNI:
Jasmina Strajnar – referentka

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje .
Poročilo o izvršitvi sklepov 17. redne seje.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. izredne seje.
Obravnava ponudb za ozvočenje na pokopališču.
Priprava javnega naročila za sanitarije na Ženiku.
Prireditve ob krajevnem prazniku.
Priznanja.
Poročilo glede aktivnosti rekonstrukcije trčovske ceste.
Vprašanja in pobude.
Razno.

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik Sveta Jože Škof je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 9 članic in članov od
izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.
. 2.
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Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom in je soglasno sprejet.

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje
Na zapisnik 17. redne seje ni bilo pripomb.
1. SKLEP
Svet KS Malečnik-Ruperče je soglasno sprejel zapisnik 17. redne seje.
.

4.
Poročilo o izvršitvi sklepov 17. redne seje
4. SKLEP – brezžično ozvočenje – pridobili smo 3 ponudbe.
5. SKLEP – ge. Zdenki Harb in g. Francu Pivcu smo podaljšali podjemni pogodbi.
6. SKLEP – JN je bilo uspešno izvedeno, izbrano je bilo podjetje Asfalterstvo Brus. Letos pri odpiranju
ponudb ni bila potrebna prisotnost predstavnika KS.
G. Peklar postavi vprašanje, ali smo s strani MO Maribor že prejeli kakšne odgovore na njegovo
poročilo in zastavljena vprašanja (odkup zemlje za širitev pokopališča, Center Malečnik in ostala
finančna sredstva, cesta pri osnovni šoli,…). G. Škof poda odgovore:
- ta sredstva za odkup zemljišča bodo zajeta v rebalansu proračuna za leto 2018, takrat bo tudi zajet
načrt za Center Malečnika. Na vsa ostala vprašanja so ostali brez odgovora. G. Peklar predlaga, da se
zahteva sestanek predstavnikov KS z županom dr. Andrejem Fištravcem.
7. SKLEP – vsi sklepi vezani na rekonstrukcijo trčovske ceste so bili posredovani na MO Maribor.
8. SKLEP – ni bil realiziran, saj režijski obrat nima te pristojnosti. Na Nigradu so korita poravnali in so
še zmeraj tam.

5.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. izredne seje
2. SKLEP : Zapisnik 1. izredne seje je bil soglasno sprejet.

6.
Obravnava ponudb za ozvočenje na pokopališču
Na KS smo prejeli tri ponudbe in izbran je bil najcenejši ponudnik Dejan Nipič, s.p.. G. Vladko Mak ima
pripombe glede nakupa le-tega, saj je mnenja, da mora upravljalec pokopališča oz. ta, ki pogreb
opravlja, imeti svoje prenosno ozvočenje, g. Andrej Stramlič pa pripomni, da z ozvočenjem nikakor ne
sme upravljati podjetje Help oz. ga prenašati na druga pokopališča, sicer pa se strinja z nakupom, saj
bo uporabno tudi za druge prireditve v okviru KS. G. Peklar nas opomni, da smo o ozvočenju že
govorili in vsakokrat najdemo tako pluse kot minuse, vezane na nakup. Poraja pa se sedaj vprašanje,
kaj bomo storili s starim ozvočenjem.
Z 8 glasovi za in enim vzdržanim je bil sprejet :
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3. SKLEP: Nabavi se prenosno ozvočenje.
4. SKLEP : Ozvočenje se ne sme prenašati na druga pokopališča.
5. SKLEP: Podjetje Help bo odgovorno za ozvočenje.

7.
Priprava javnega naročila za sanitarije na Ženiku
G. Škof pove, da smo prejeli ponudbo za sanacijo v višini 6,752,10 eur. Ta sredstva imamo na TRR KS
in jih tudi lahko porabimo za obnovo sanitarij. Je pa potrebno sprejeti sklep in izvesti javno naročilo.
G. Stramliča zanima višina mesečne najemnine in koliko smo že vložili v Ženik. Ga. Strajnar pove , da
je mesečna najemnina 533,95 Eur, g. Peklar pa pove, da smo do sedaj imeli samo dve interventni
popravili, in sicer ko je počila vodovodna cev in ko smo morali na osnovi inšpekcijske odločbe
skrajšati nadstrešek. G. Stramlič je mnenja, da bi se Ženik prodal. G. Mak pove, da je tam vse
zapuščeno in neurejeno in ga je sram, da je Ženik v takem stanju. Za nastalo situacijo krivi KS. G.
Peklar predlaga, da za urejanje korit na Ženiku zadolžimo Turistično društvo, g. Mak opozori, da nihče
ne bo delal brezplačno. G. Škof pove tudi, da je potrebno urediti parkirišče na Ženiku in postaviti
korita, ki ga omejujejo . Vsi se strinjajo, da bi bilo potrebno korita tudi urediti, a ker se ne najde
nekdo, ki bi rože tudi zalival, ostajajo prazna.
SKLEP 6: Pripravi se vse potrebno za izvedbo javnega naročila. Sklep je bil soglasno sprejet.

8.
Prireditev ob krajevnem prazniku
G .Škof obvesti prisotne o poteku organizacije. Vabila so pripravljena in razposlana. Vso organizacijo
imata Gasilsko društvo in Društvo mladih. Naloga KS je bila izdelava vabil, pridobitev sredstev za
pogostitev. G. Mak očita, da je krajevni praznik v domeni KS in ne Gasilskega društva in ni prav, da
smo se kar njim priključili. G. Škof mu razloži, da je KS sklicala vsa društva na skupen sestanek, kjer so
se o vsem dogovorili.
9.
Priznanja
Ga. Tamara Murko, predsednica komisije za podelitev priznanj, nas seznani z dobitniki priznanj in
razlago, zakaj so bili zanj predlagani.
Po razpravi smo soglasno potrdili naslednje dobitnike in priznanja:
Branko Lukič
Dr. Ludvik Bračko
Edward Clug
Bojana Stožer
Jožef Jurko
Ernest Šilec
Rudolf Sedič

priznanje KS
priznanje KS
priznanje KS
bronasti Petrov ključ
bronasti Petrov ključ
zlati Petrov ključ
zlati Petrov ključ
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SKLEP 7 : Svet KS je soglasno sprejel in potrdil vseh 7 dobitnikov priznanj oz. Petrovih ključev.

10.
Poročilo glede aktivnosti rekonstrukcije trčovske ceste
G. Stramlič nas na kratko seznani z aktivnostmi:
1. 18. 5. 2017 so se g. Peklar, g. Belšak in g. Stramlič sestali s projektantom, g. Ročenovićem, kjer so
se pogovarjali o pripombah, ki so bile podane na sam projekt.
2. 18. 5. 2017 je potekal sestanek pri g. županu dr. Andreju Fištravcu, kjer so bili prisotni: 2 člana
svetniške skupine SDS, svetovalec župana g. Marko Kovačič, direktor Občinske uprave g. Simon
Štrancar, predstavnik Urada za komunalo g. Vili Eisenhut in predsednik odbora za trčovsko cesto g.
Andrej Stramlič. Na sestanku je bilo povedano, da je v letu 2017 namenjenih 140.000,00 eur, v letu
2018 je namenjenih 220.000,00 eur, kar pomeni, da je v štartu za rekonstrukcijo trčovske ceste
namenjenih 360.000,00 eur. Pri rebalansu proračuna v mesecu juniju oz. juliju je obljubljenih še
dodatnih 300.000,00 eur. Ta dodatna sredstva pa mora Mestni svet potrditi. Tako bi za leto 2017 in
2018 bilo namenjenih 660.000,00 eur.
3. 25. 5. 2017 je bil ponovni ogled na terenu, in sicer za možnosti odvodnjavanja.
4. 1. 6. 2017 ogled pri Zavodu Kekec – problem zaradi dovoza.
5. Neurejena zadeva pri ge. Marčič ne bo ovirala pričetek del. Gradnja se prične od Berka naprej. Pri
njej bo cesta brez pločnika, na novo asfaltirana in narejena bo meteorna kanalizacija.
6. Dela se bodo izvajala fazno, najprej se bo začela izgradnja podpornih sten, kjer se bo nato izvedel
koridor za pločnik. Sledila bo izgradnja pločnika in sanacija ceste s potrebno opremo (odvodnjavanje,
javna razsvetljava, odbojne ograje). Ker že posedujemo potrebno dokumentacijo v PZI, bomo lahko
pričeli s postopki javnega naročila in izborom izvajalca del.
31.5. 2017 je bila tudi 8. seja Odbora za trčovsko sejo, kjer so bili sprejeti sklepi, ki jih mora potrditi
tudi Svet KS:
SKLEP 1: Po potrditvi DIP-a na redni seji Mestnega sveta 29. 6. 2017 in zagotovljenih finančnih
sredstvih na rebalansu proračuna predlagamo, da se izdela Investicijski program, ki ga Mestni svet
potrdi na dopisni seji.
SKLEP 2: Pomembno je, da čimprej pričnemo z deli, da g. Boštjan Belšak po najkrajši možni poti
vloži potrebno dokumentacijo in že tako v mesecu septembru pričnemo z rekonstrukcijo od Berka
dalje.
SKLEP 3: g. Stramlič še pove, da bo obstoječa javna razsvetljava porušena, saj se nova vgradi v
pločnik. G. Andrej Stramlič pove, da je v planu javna razsvetljava od Klojčnika do križišča s cesto
Metava–Nebova in zato bo predlagal, da se ti drogovi odpeljejo in deponirajo na parceli pri Bojani
in Vladimirju Stožerju v Trčovi. Ko se bo naredil projekt, se bo ta razsvetljava lahko ponovno
uporabila.
Vsi trije sklepi, vezani na trčovsko cesto, so bili soglasni sprejeti.
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11.
Vprašanja in pobude
G. Peklar vpraša naslednje : na eni izmed sej je bil sprejet sklep o nabavi nosilcev za stebre javne
razsvetljave in nabavo zastav. G. Škof pove, da je za to bila zadolžena ga. Maja Harb. Tega sklepa
nismo izvršili. G. Stramlič pove, da je nekoč te nosilce naredil Jože Damiš in da pričakuje v bodoče
malo več fleksibilnosti s strani KS.
G. Mak se zanima, kaj je s koši za pasje iztrebke. G. Škof odgovori, da podjetje Snaga teh košev ne
postavlja več.

12.
Razno
-

Kanalizacijski pokrov pri Baronu – smo že javili pristojnim službam.
Defibrilator – nabava da ali ne, kje ga postaviti, … ,kljub burni razpravi vseh navzočih je
ostalo vse nedorečeno.
Optična napeljava – telekomunikacijska podjetja so za manjše število priključkov
nezaiteresirana, saj je odškodnina za služnost, ki jo morajo plačati, previsoka.
G. Mak se zanima, ali na KS ne prihaja nobena pošta od krajanov, g. Škof mu odgovori, da se
krajani obračajo na KS, kjer sproti rešujemo probleme oz. odgovarjamo na pošto.

Sejo zaključi g. Škof z besedami – se vidimo 1. julija na krajevnem prazniku.

Zapisala:
Jasmina Strajnar, referentka

Poslano:
- članicam in članom Sveta KS Malečnik-Ruperče
- članicam in članom Mestnega sveta MOM iz KS Malečnik-Ruperče

Predsednik Sveta KS
Jožef Škof

