Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
Malečnik 51, 2229 MALEČNIK
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
ks.malecnikruperce@maribor.si
Številka: 01300-45/2019-2
Datum: 08.07.2019

ZAPISNIK
3. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v torek, 19. marca 2019 ob 18. uri na sedežu
krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Ivo Želj
Andrej Stramlič
Tamara Murko

Vojko Kos
Igor Rajšp
Vladko Mak

Maja Budja
Antonio Merdaus

OSTALI PRISOTNI:
Jože Škof – Predsednik sveta
Maja Harb - referentka

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje
4. Predlog predsednika o ureditvi dela pokopališča na Gorci
5. Razpis za programe dela – prostor
6. Poročilo odbora za trčovsko cesto
7. Poročilo predsednikov delovnih komisij – soglasja članov
8. Poročilo finančne inventure
9. Pregled realizacije sklepov
10. Prejeta pošta
11. Vprašanja in pobude
12. Razno
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1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Jožef ŠKOF je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih vseh 9. članic
in članov, kar zagotavlja sklepčnost.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganem dnevnem redu
ni bilo, Andrej STRAMLIČ opozori, da ni bila vabljena ga. Vladimira COKOJA, mestna svetnica.
Prisotni so na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno z 9. glasovi ZA sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 3. seje sveta krajevne skupnosti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje
4. Predlog predsednika o ureditvi dela pokopališča na Gorci
5. Razpis za programe dela – prostor
6. Poročilo odbora za trčovsko cesto
7. Poročilo predsednikov delovnih komisij – soglasja članov
8. Poročilo finančne inventure
9. Pregled realizacije sklepov
10. Prejeta pošta
11. Vprašanja in pobude
12. Razno
3.
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta krajevne skupnosti
Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. V razpravi ob
tej točki ni bilo pripomb, prisotni so diskutirali o odseku trčovske ceste, mimo hiše ga. Marčič.
Predsednik je prisotne seznanil z dopisom, ki ga je v imenu krajevne skupnosti naslovil na
mestni svet in v katerem so vprašanja, ki se tičejo krajevne skupnosti. Andrej STRAMLIČ
predlaga, da se v 8. točki dopolni, da se je vložil dopolnjen plan komunalnih aktivnosti v pisni
obliki. Na predlog predsednika so prisotni glasovali o potrditvi zapisnika in soglasno z 9 glasovi
ZA sprejel
2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrjuje zapisnik 2. redne seje, z dne 14. februarja

4.
Predlog predsednika o ureditvi dela pokopališča na Gorci
Predsednik predlaga, da bi se na pokopališču na Gorci uredilo zemljišče, kjer bi se pripravila
vrtina za posip pepela. Prav tako bi uredili spodnji del novega dela pokopališča in sicer bi
odstranili obstoječo živo mejo in pripravili projekt za »žarni zid«. Prav tako je potrebno
zamenjati vrata na pokopališču, saj niso primerna. Ivo ŽELJ je predlagal, da se odstranijo tudi
rjave ciprese in grmovnice, kjer suho vejevje in listje naletava na grobove pod tem. V
nadaljevanju so prisotni govorili o cenah žarnih niš.
Na predlog predsednika so prisotni glasovali o idejah za ureditev pokopališča in soglasno z 9
glasovi ZA sprejel
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2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se strinja z naslednjimi idejami za ureditev pokopališča:
- Odstranitev žive meje na severni strani novega dela pokopališča
- Priprava prostora in vrtine za posip pepela na severni strani starega dela
pokopališča
- Priprava projekta za novi žarni zid na severni strani novega dela pokopališča
- Popravilo oz. zamenjava obojnih vrat na pokopališče

5.
Razpis za programe dela – prostor
Referentka razloži, da sta bila s predsednikom na sestanku pri g. Brodnjaku na MOM, kjer sta
bila seznanjena z novimi navodili glede uporabe prostorov. Vse kar ne bo zajeto v programih
dela za prihodnje leto, je potrebno zaračunavati najemnino. Natančnejša navodila še dobimo.
Do sedaj smo imeli ceno urnega najema 10 eur za neprofitne zadeve in 15 eur za profitne
zadeve. To je potrebno poenotit, saj različne cene niso dovoljene. Zaenkrat to določimo sami
v bodoče bodo to določili na Mestni občini Maribor. Svetniki so se odločili in sprejeli
3. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti se strinja, da se postavi enotna cena 15 eur, dokler ne dobimo
drugačnih navodil z Mestne občine Maribor.
Sklep je soglasno sprejet 9 (ZA) in nihče proti.

6.
Poročilo odbora za trčovsko cesto
Andrej STRAMLIČ pove, da so imeli sestanek saj se prične z deli 4. A faze, kar pomeni, da se
je bilo treba dogovoriti glede obvozov, smerokazov in avtobusnega prevoza ter avtobusnega
reda. Obvoz bo urejen Trčova-Metava-Nebova, kot je bil v prejšnji fazi, avtobus pride manjši,
avtobusni red bo nespremenjen razen postaja pri Klojčniku bo za mestni avtobus začasno
ukinjena. Pove, da je 4. A faza finančno pokrita kar se tiče 4. B faze je na razpolago še 492.000
eur kar bi moralo zadostiti za rekonstrukcijo ceste do Grička, za naprej je planiranih cca.
200.000 eur za rekonstrukcijo do polovice Klajnška. Z naslednjo etapo, ob sprejetju proračuna
bi se naj pričelo z deli do Grička že v jeseni.
Predsednik meni, da bi morali še zmeraj vztrajati, da država sofinancira omenjeno
rekonstrukcijo ceste vendar na MOM ni posluha.
Ivo ŽELJ opozori, naj se postavi časovni okvir in rok, do kdaj je potrebno 4. a fazo končati, saj
je iz prejšnje faze izkušnja z Nigradom slaba, zapora je bila daljša kot so v začetku napovedali.
Andrej STRAMLIČ odgovori, da je zadnji rok 31. maj.

7.
Poročilo predsednikov delovnih komisij – soglasja članov
Predsedniki delovnih komisij povedo, da še zbirajo podpise soglasij in jih podajo do prihodnje
seje.
8.
Poročilo finančne inventure
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Poročilo poda Tamara MURKO, predsednica inventurne komisije, ki pove, da se popisno
stanje ujema s knjigovodsko evidenco in je priloga inventurnemu elaboratu. Nadalje jih seznani
z vrednostmi, ki so zapisane v inventurnem elaboratu. Na predlog Tamare MURKO je svet
sprejel
4. SKELP
Svet Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče je seznanjen s poročilom finančne
inventurne komisije za leto 2018.
9.
Pregled realizacije sklepov
Pri tej točki je predsednik izpostavil delo komunalne komisije in sicer Vojka KOSA in Igrja
RAJŠPA. Posebnih sklepov na prejšnji seji nismo sprejemali.
10.
Prejeta pošta
Predsednik pove, da se je na krajevno skupnost obrnila gospa glede prenove vodovoda v
Malečnici s strani vodovoda smo prejeli odgovor, da je prenova na omenjenem odseku
predvidena v letu 2020. Tamara MURKO prebere, da se je na krajevno skupnost obrnila tudi
ga. Germana Klobasa, ki je na Mestno občino Maribor poslala dopis za ureditev makadamske
ceste, saj ni bila urejena, kot so to zapisali na Mestni občini Maribor.
11.
Vprašanja in pobude
Andrej STRAMLIČ predlaga, da se na vsako sejo povabi Vladimira COKOJA, kot mestna
svetnica. Na pobudo več članov sveta je bil sprejet
5. SKELP
Svet krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče sklene, da se na vsako redno sejo sveta vabi
svetnike iz naše krajevne skupnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je Tamara MURKO prebrala pismo g. Draga Peklarja s pobudami in vprašanji.
12.
Razno
Svet krajevne skupnosti je na predlog predsednika sprejel
6. SKELP
Svet krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče se strinja, da se Mojci ČRNČIČ podaljša
podjemna pogodba za čiščenje do 31. 6. 2019.
V nadaljevanju je predsednik člane sveta seznanil s predvidenim sestankom z ministrstvom za
infrastrukturo.
Člani sveta so v nadaljevanju govorili o ureditvi stare preše pri župnišču in okolici. Vladko MAK
pove, da tako zapuščeno kot je ta center Malečnika pri cerkvi je kot v Bosni. Pove, da je bila
njihova vizija, da dajo temu delu od cerkve pa naprej neko vsebino in dušo. Uredili bi celoten
del do Gorce, v starem hlevu bi naredili »bife«, vse ostalo pa »porihtali«, vendar pravi, da je
malečniška politika rekla »NE« in Mak je šel. Predsednik pove, da je zemljišče po večini
župnijsko in za vsako ureditev potrebujemo soglasje župnije oz. škofije. Vladko MAK odgovori,
da ni nič župnijskega, ker je vse »naše«.
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V nadaljevanju člani sveta razpravljajo o vlogah komisij za turizem in prireditve. Vladko MAK
pove, da je žalostno, kako se je včasih v vsaki vasi nekaj dogajalo sedaj je to vse zamrlo.
Predsednik ga opozori, da ga do danes ni videl na nobeni krajevni prireditvi, ki jo pripravlja ali
soorganizira krajevna skupnost. Vladko MAK odgovori, da na takšne prireditve ne hodi, kjer
pevci sami sebi pojejo. Predsednik pove, da ne dovoli žaljive retorike na seji.
V nadaljevanju člani sveta govorijo o potomki stare trte in Vladko MAK pove, da ni porezana
kot bi morala biti, saj se ne sme pustiti v brajdo. Sedaj jo je porezal Vojko KOS, saj g. Ivan
TRŠAVC ne želi skrbeti za trto. Maja HARB predlaga, naj skrbi zanjo Vladko MAK kot
strokovnjak. Vladko MAK odkloni. Predlagali so
7. SKLEP
Svet krajevne skupnosti predlaga Vojka KOSA kot novega skrbnika.
Sklep je soglasno sprejet.
Prav tako so v nadaljevanju člani sveta govorili o pripravah praznovanja praznika 1. maj,
majsko drevo bi naj postavilo Turistično društvo Šempeter Malečnik Ruperče, kresovanje bo
priredilo Društvo mladih Malečnik. Ker je to prireditev, ki jo ima tudi Krajevna skupnost
Malečnik-Ruperče v programih dela, sprejmejo
8. SKELP
Svet krajevne skupnosti predlaga, da se za pogostitev nastopajočih in organizacijo
kresovanja Društvu mladih izda naročilnica v znesku 300 eur.
Sklep je soglasno sprejet.
Pod to točko dnevnega reda se je predsednik zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 20.00
uri.

Pripravila:
Maja HARB
referentka
Jožef ŠKOF

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

