Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
Malečnik 51, 2229 MALEČNIK
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
ks.malecnikruperce@maribor.si
Številka: 01300-1/2019-2
Datum: 11.01.2019

ZAPISNIK
1. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 10. januarja 2019 ob 17. uri na sedežu
krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Jožef ŠKOF
Antonio MERDAUS
Vojko KOS

Maja BUDJA
Ivo ŽELJ
Vladko MAK

Igor RAJŠP
Andrej STRAMLIČ

OSTALI PRISOTNI:

Maja HARB, referentka
ODSOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Tamara MURKO – op.

DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RED:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava zapisnika 1. konstitutivne seje sveta KS in 1. izredne seje sveta KS
Določitev najvišjega zneska za izdajo naročilnice
Imenovanje odborov in komisij
Pobude in vprašanja

1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Jožef ŠKOF je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 8 članic in
članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost je opravičila Tamara
MURKO.

(!DokStevilka)

*!DokStevi l ka*
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2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Andrej STRAMIČ predlaga razširitev
dnevnega reda in sicer za točko 5 naj se umesti točka: Plan komunalnih aktivnosti za leto 2019
– 2020 in dopolnitve. Prisotni so na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno z 8 glasovi
ZA sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema predlagani dnevni red 1. seje sveta krajevne
skupnosti z razširitvijo:
DNEVNI

RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava zapisnika konstitutivne seje sveta KS in 1. izredne seje sveta KS
4. Določitev najvišjega zneska za izdajo naročilnice
5. Imenovanje odborov in komisij
6. Plan komunalnih aktivnosti za leto 2019-2020 in dopolnitve
7. Pobude in vprašanja

3.
Obravnava in potrditev zapisnikov: konstitutivne seje ter 1. izredne seje sveta krajevne
skupnosti
Gradivo za obravnavo te tečke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Člani sveta so
najprej obravnavali zapisnik konstitutivne seje. Ob tem zapisniku je Ivo ŽELJ odprl razpravo
ob točki izvolitve predsednika in podpredsednikov. Pove, da so ga naslednji dan ljudje
spraševali, kdo je predsednik in ko je odgovoril, da Škof in da je dobil 4 glasove, so mu rekli,
da to ne more bit zato je šel do tajni mestne volilne komisije na Mestno občino Maribor, ki mu
je povedala, da je lahko izvoljen tudi s štirimi glasovi v takšnem primeru, kot je to bilo pri nas.
Vendar pove, da je tudi s štirimi glasovi lahko razrešen. Nato se je Ivo ŽELJ skliceval na statut
krajevnih skupnosti in mestnih četrti iz leta 1994, ki ni več v veljavi in sicer, da je v tem statutu
opredeljeno, da v kolikor so trije kandidati, se pripravi drugi krog volitev za dva z največ glasovi.
Pove, da bi po tem Škof moral imeti 5 glasov saj je to večina, kot veli Statut, zato bodo počakali,
da se formira statutarno-pravna komisija, ki bo zadevo obravnavala. Igor RAJŠP opozori, da
gre za večino prisotnih članov na seji in ne večino vseh članov.
Vladko MAK vpraša, kako se je lahko imenoval tretji sklep, 6 za in 3 vzdržani, če so
predsednika volili 4 člani. Referentka razloži, da je predsednik na volitvah prejel 4 glasove,
sklep o imenovanju predsednika pa je potrdilo 6 članov, 3 so bili vzdržani.
Andrej STRAMLIČ pove, da bo dal na statutarno-pravno komisijo pobudo, da se ponovno
pripravi Statut za krajevne skupnosti in mestne četrti. Nato so člani sveta razpravljali o ukinitvi
krajevnih skupnosti. Vladko MAK pove: »Krajevna skupnost je tista, ki na občini lahko prideš
not pa rečeš, tak pa tak hočemo ali pa z prošnjo nekaj urediš, druge možnosti ni. Vi ne
računajte, da je Krajevna skupnost »tata-mata« v kraju, jaz vam povem za sebe, za svoj kraj,
mi bomo gor delali pa če ke Krajevna skupnost ali ni Krajevne skupnosti , mi bomo gori delali,
ker smo toliko složni ljudje, tisto nam manjka. Mi bomo gori delali cesto pa če je Krajevna
skupnost ali ne ali pa razsvetljavo ali bilo kaj bomo delali in krajevna skupnost je pač tista tu
notri, ki si jo vsi lastimo kaj bomo naredili. Ne, ni tako enostavno. In sedaj vidimo odnose med
našo krajevno skupnostjo in občino, ljudje božji slabo nam kaže.«
Na podlagi razprave predlaga predsednik sveta
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2. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče potrdi zapisnik konstitutivne seje.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 VZDRŽAN) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
Člani sveta so nadaljevali razpravo o zapisniku 1. izredne seje, ker ni bilo pripomb, je
predsednik predlagal
3. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče potrdi zapisnik 1. izredne seje.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 VZDRŽAN) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.

4.
Določitev najvišjega zneska za izdajo naročilnice
Predsednik pove, da je največji znesek za izdajo naročilnice brez sklepa sveta 500 EUR, torej,
ugotavlja Ivo ŽELJ, da lahko predlagajo tudi druge zneske do 500 EUR. Vpraša tudi, kako je
bilo do sedaj in člani, ki so bili člani sveta tudi v prejšnjem mandatu povedo, da je bilo do sedaj
enako. Igor RAJŠP vpraša, če lahko predsednik izda naročilnico za bilo kaj. Predsednik mu
odgovori, da lahko. Vladko MAK pove, da je prav, da se s tem svet seznani in Jožef ŠKOF mu
odgovori, da je svet bil zmeraj seznanjen. Vladko MAK pove, da v Škofovem mandatu ne ve
za niti eno stvar kdaj se je kaj delalo, zakaj so bile izdane naročilnice. Prosi, če lahko vidijo
naročilnice, ki so se lani izdale in zakaj. Vpraša Andreja STRAMLIČA, če je on videl katero
naročilnico in ta pove, da na mizi ni videl nobene, vendar če bi stopil do tajnice bi jih verjetno
lahko videl. Maja HARB pove, da lahko vidijo naročilnice vedno, da pa ni njena naloga, da daje
na mizo naročilnice, temveč da svet seznani z naročilnico in ko svet pripravi plan za naslednje
leto, se po planu izdajo naročilnici, nato se svet seznani z realizacijo planirane porabe sredstev
na sejah sveta. Jožef ŠKOF pove, da se je do sedaj delalo transparentno. Ivo ŽELJ vpraša ali
se lahko izdaja naročilnico vsak dan, ali celo dvakrat na dan ali letno? Opozoriti želi, da so to
lahko tri naročilnice na en dan. Referentka odgovori, da gre v tem primeru za to, da ni potrebno
sklicevati seje sveta za izdajo naročilnice, ko se izdajajo po planu ali če pride do izredne
urgentne situacije, ko se svet ne more tako hitro sestati. Ker razlaga referentke ni razumljena,
je ta predlagala, da se predlagani sklep zaradi preveč odprtih vprašanj še ne sprejme temveč
se bo do prihodnje seje natančno pozanimala in pripravila temeljito razlago, kako se definira
znesek za izdajo naročilnice brez sklepa sveta.
5.
Imenovanje odborov in komisij
Predsednik pove, glede na to, da nas je v svetu KS devet članov je pripravil predlog, ki
vključuje vsakega izmed članov. Prosi za pripombe in predloge. Vsak predsednik komisije,
razen varnostnega kolegija in komisije za inventuro, ki je že določena, si izbere svoje člane, jih
preveri če želijo sodelovati in podatke predloži v tajništvo. Vsaka komisija ima predsednika, ki
je član sveta in podpredsednika ter 5 članov.
1.

Komisija za komunalne zadeve, promet in okolje
Predsednik predlaga: VOJKO KOS, IGOR RAJŠP in IVO ŽELJ s predlaganimi
zunanjimi člani. Predsednik daje predlog v razpravo. Ivo ŽELJ se ne strinja. Andrej
STRAMLIČ opozori na devet vasi oziroma »katastralk«, apelira na člane komisije, naj
iz vsake »katastralke« izberejo po enega člana. Predsednik je vprašal, če bi še kdo
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izmed članov želel biti v tej komisiji. Trenutno ni bilo nikogar zato je predsednik
predlagal
4. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Komisijo za
komunalne zadeve, promet in okolje za mandatno obdobje 2018-2022 s predlaganima
članoma Vojkom KOSOM in Igorjem RAJŠPOM ter ostalimi predlaganimi člani, ki niso
člani sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 VZDRŽAN) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
Predsednik predlaga, da člani sveta izmed sebe izberejo predsednika komisije, ki pa mora biti
član sveta.
Ivo ŽELJ je razložil zakaj ne želi biti član Komisije za komunalne zadeve, promet in okolje in
sicer pove, da je bil dan pred sejo na Mestni občini Maribor in je odšel v tretje nadstropje (kjer
so pisarne Direkcije za komunalo) kjer je srečal, kot pove, tri ljudi s komunalne direkcije, ki so
ga najprej ogovorili: »O kaj je ti, s Škofove krajevne skupnosti?« in ko so se malo pogovarjali,
kot pove, sem in tja mu je eden izmed njih rekel: »To pa ne bo dobro za vas, kaj te on (Škof)
strelja proti novem župani?«. Predsedniku tudi pove, da ni prav, da je po volitvah, ko je že bil
predsednik šel Arsenoviča »dražit«. Jožef ŠKOF pove, da to ni stvar Krajevne skupnosti,
temveč njegova stvar. Ivo ŽELJ na to pove, da je pred tem predsednik izjavil, da bo predsednik
komunale tisti, ki bo šel na Mestno občino Maribor se pogajat za sredstva. Predsednik tudi
pove, da novinarju Večera ni povedal tako kot je ta zapisal. Ivo ŽELJ mu odgovori, da s tem
načinom dela škodi Krajevni skupnosti in da člani niso toliko naivni in s tem početjem meče
slabo luč na Krajevno skupnost.
Komisija za kulturne in družabne dogodke
Predsednik predlaga izmed članov sveta Tamaro Murko in zunanje člane po
predlogih.
2.

5. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Komisije za
kulturne in družabne dogodke za mandatno obdobje 2018-2022 s predlagano članico
Tamaro MURKO ter ostalimi predlaganimi člani, ki niso člani sveta Krajevne skupnosti
Malečnik-Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
3.
Komisija za priznanja in zahvale
Predsednik predlaga izmed članov sveta Majo BUDJA in zunanje člane po predlogih.
6. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Komisije za
priznanja in zahvale za mandatno obdobje 2018-2022 s predlagano članico Majo
BUDJA ter ostalimi predlaganimi člani, ki niso člani sveta Krajevne skupnosti
Malečnik-Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
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4.
Komisija za turizem in razvoj podeželja
Predsednik predlaga izmed članov sveta Vladka MAKA in zunanje člane po predlogih.
Vladko MAK se zahvali in ne želi biti v komisiji. Javi se Maja BUDJA, kot predsednica
komisije, saj jo to zanima. Andrej STRAMLIČ predlaga Igorja RAJŠPA, ta je vprašal kaj
je delo te komisije. Referentka mu odgovori, da bi pri nas morda šlo za povezovanje in
koordiniranje prireditev in dogajanja v kraju, ter sodelovanja s Turističnim društvom in
drugimi društvi.
7. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Komisije za
turizem in razvoj podeželja za mandatno obdobje 2018-2022 s predlagano članico
Majo BUDJA ter ostalimi predlaganimi člani, ki niso člani sveta Krajevne skupnosti
Malečnik-Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.

5.

Komisija za socialo in zdravstvo

Predsednik predlaga izmed članov sveta Antonia MERDAUSA in zunanje člane po
predlogih.
8. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Komisije za
socialo in zdravstvo za mandatno obdobje 2018-2022 s predlaganim članom
Antoniom MERDAUSOM ter ostalimi predlaganimi člani, ki niso člani sveta Krajevne
skupnosti Malečnik-Ruperče.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
6.
Varnostni kolegij
(je sestavljen iz predsednika, predstavnika policije, predstavnika šole in vrtca)
9. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Varnostnega
kolegija Komisije za socialo in zdravstvo za mandatno obdobje 2018-2022 s
predlaganimi člani: predsednik sveta, predstavnik policije, predstavnik šole in
predstavnik vrtca.
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
Referentka je zapustila sejo, saj je odšla poiskat in natisnit plan komunalnih akcij in prioritete, ki
so bile v letu 2018 posredovane na Mestno občino Maribor.
Andrej STRAMLIČ predlaga še ustanovitev dveh odborov:
7. Odbor za izgradnjo trčovske ceste
Za predsednika predlaga sebe, kot člana sveta in naslednje člane: Karel JAUŠEVEC, Igor
RAPOC, Igor LIPONIK, Ivan GOBEC, Anton ŠILC in Janez KRAPŠE. Pove, da je ta odbor bil
že pred leti ustanovljen in da so to ljudje, ki so do sedaj zelo dobro delali. Ta odbor pove, da bo
deloval tako dolgo, dokler ta projekt ne bo zaključen. Andrej STRAMLIČ predlaga
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10. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev odbora za izgradnjo
trčovske ceste za mandatno obdobje 2018-2022 s predlaganimi člani, ki niso člani sveta
Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče.
Na glasovanje je dal Andrej STRAMLIČ.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
8. Nadzorni odbor
Andrej STRAMLIČ pove, da morajo biti v nadzornem odboru zunanji člani zato predlaga Borisa
COKOJO, Vladimirja STOŽERJA in Tatjano RIBIČ. Jožef ŠKOF pove, da so nadzorni odbori z
ukinitvijo statutov KS in MČ ukinjeni. Vendar Andrej STRAMLIČ vztraja, da bi imeli neodvisno
»inštitucijo«, ki bo nadzirala te zadeve. To imajo društva in vsi, zakaj ne bi imeli še mi, pove tudi,
da ima Mestna občina Maribor nadzorni odbor. V nadaljevanju pojasni zakaj je izbral Borisa
COKOJO, ki bo po njegovem mnenju najbrž tudi predsednik odbora in sicer, ker je bil en mandat
član nadzornega odbora Mestne občine Maribor in tako vse v detajle pozna. Pove tudi, da je
Vladimir STOŽER predlagan saj je v nadzornem odboru pri gasilcih in Tatjano RIBIČ, da bo ena
ženska. Pove, da so se pozanimali na Mestni občini Maribor in nihče jim ustanovitve
Nadzornega odbora ne more preprečiti.
11. SKLEP
Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče soglasno potrjuje ustanovitev Nadzornega odbora
za mandatno obdobje 2018-2022 s predlaganimi člani, ki niso člani sveta Krajevne
skupnosti Malečnik-Ruperče.
Na glasovanje je dal Andrej STRAMLIČ.
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 PROTI) se ugotavlja, DA JE SKLEP SPREJET.
Do prihoda referentke je Andrej STRAMLIČ razlagal potek dela na trčovski cesti.
Ko se referentka vrne, jo obvestijo o sprejetju SKLEPA 10 in 11. Ta pove, da se bo do prihodnje
seje pozanimala ali je ustanovitev Nadzornega odbora smotrna oz. ali je sploh legitimna, glede
na to, da nimamo svojega Statuta in velja statut Mestne občine Maribor in s tem tudi Nadzorni
odbor Mestne občine Maribor.
Jožef ŠKOF je prebral pismo in voščilo Franca DUHA.
6.
Plan komunalnih aktivnosti za leto 2019-2020 in dopolnitve
Referentka je predstavila Plan komunalnih aktivnosti, ki je v zvezi z dokumentom KS MalečnikRuperče, št. 01100-98/2016-1, z dne 22. 6. 2016 in je bil pripravljen in posredovan na Urad za
komunalo, promet in prostor v avgustu 2018. Pove, da ga je pripravil Drago PEKLAR za leto
2018 in dodal, da ga za leto 2019 ne bo spreminjal, naj ga dopolnijo člani novega sveta. Po
predstavitvi plana in spiska prioritet je povedala, da bo oboje poslala po elektronski pošti vsem
članom sveta, da jih bodo lahko dopolnili. Tako torej plana komunalnih aktivnosti niso dopolnili
na seji, kot je bilo predlagano v točki o razširitvi dnevnega reda.
V nadaljevanju so člani krajevne skupnosti razpravljali o starih sklepih in planih komunalnih
aktivnosti med drugim je Ivo ŽELJ omenil tudi cestno razsvetljavo od Frajgrabe po dolini do
ceste proti MČ Ivan Cankar. Meni, da je razsvetljava na tistem delu neopravičena, saj je bila v
planu drugje. Predsednik odgovori, da s tem nima nič, saj je to organiziral in uredil Ivan
CELCER, predsednik MČ Ivan Cankar skupaj z Mestno občino Maribor. Vladko MAK trdi, da je
bil na KS Malečnik-Ruperče sprejet sklep o sofinanciranju. Predsednik in referentka sta
omenjeno trditev zanikala, saj je KS sprejela samo sklep, da se člani sveta strinjajo s
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prestavitvijo rabljenih obcestnih luči na to območje. Finančno pa nismo dali popolnoma nič. Ivo
ŽELJ doda, da se več ne bo tako delalo, kot se je. Andrej STRAMLIČ pove, da so se kar nekaj
časa pred sejo pogovarjali (ni navedel kdo) o tem, da se ne bo več tako delalo kot se je.
Razprava je potekala še nadaljnjih 10 minut na isto temo.
Vojko KOS pove, da je kot novi član pričakoval, da si bomo tukaj pomagali z idejami in v
reševanju težav krajanov in podobno, ne pa tako negativno delovali drug proti drugemu. Ivo
ŽELJ je povedal kako je bilo v letu 1994 in kakšni plani so takrat bili, pove, da ko pa je prišel
Jožef ŠKOF za predsednika KS, so vse to uničili. Jožef ŠKOF je na številne očitke odgovoril, da
je on predsednik sveta od leta 2010. Prav tako prosi navzoče, ki so mnenja, da je deloval
nezakonito, naj mu povejo, kaj je bilo narejeno oz. kaj se je v dveh mandatih delalo brez sklepa
sveta. Vladko MAK pove, da se je delala romarska pot na Gorco brez sklepa sveta. Referentka
mu pove, da spada cesta med ne kategorizirane javne poti in s tem v plan rednega vzdrževanja
KS, ki so ga takrat na seji sprejeli. Enako razlago iste problematike je podal že g. Vili EISENHUT,
ko ga je to vprašal Vladko MAK ob obisku župana z delegacijo.
Vladko MAK se je opravičil in zapustil sejo sveta.
Ivo ŽELJ je dodal, da ko bodo člani sveta ugotovili, da jim je Škof opral »mozek« bodo ga sami
razrešili. Do naslednje seje zahteva od referentke, natančne podatke, koliko sredstev se je
zbralo iz naslova najemnin in koliko je bilo vloženega v objekt na naslovu Ruperče 1.
Opozori tudi na uničeni žleb na objektu Ruperče 1.
Maja HARB se bo pozanimala ali lahko Igor RAJŠP, član sveta še izvaja dela za krajevno
skupnost ali gre za navzkrižje interesov.
11.
Vprašanja in pobude
Pod to točko je Maja HARB povedala, da naj vsak predsednik komisije izbere izmed članov
komisije enega zapisnika, ki bo pripravil zapisnik, do naslednje seje sveta krajevne skupnosti.
Igor RAJŠP pove, da se mu zdi prav, da če se v določenih zadevah obrnejo predsedniki komisij
ali člani na člane sveta, pričakuje, da bodo priskočili na pomoč kolikor bo to v njihovi moči, ne,
da bi se obračali vstran.
12.
Razno
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo.
Sejo je predsednik zaključil ob 20.05 uri.

Pripravila:
Jože ŠKOF
Predsednik sveta

Poslano:
- članicam in članom sveta krajevne skupnosti
V vednost po elektronski pošti:
- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS
- Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve

