Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
Malečnik 51, 2229 MALEČNIK
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
ks.malecnikruperce@maribor.si
Številka: 01300-96/2019-3
Datum: 30.09.2019

ZAPISNIK
4. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v torek, 9. julija 2019 ob 19. uri na sedežu krajevne
skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Antonio Merdaus
Ivo Želj
Maja Budja
Andrej Stramlič
Vladko Mak
OSTALI PRISOTNI:
Jožef Škof – predsednik sveta

Vladimira Cokoja – mestna svetnica
Maja Harb – referentka
ODSOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Vojko Kos op.
Tamara Murko op.
Igor Rajšp

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 3. redne seje in 2. izredne seje
4. Poročilo o prireditvah ob krajevnem prazniku
5. Poročilo predsednika komunale – Vojka Kosa
6. Seznanitev z izbranim izvajalcem za vzdrževanje krajevnih cest
7. Seznanitev z aktivnostmi projekta Rune
8. Poročilo predsednika odbora za trčovsko cesto
9. Vprašanja in pobude
10. Razno
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1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsednik sveta, Jožef Škof je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 6 članic in članov
od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost so člani sveta opravičili.
2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Pripomb k predlaganem dnevnem redu
ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika sveta glasovali in soglasno z 6 glasovi ZA
sprejeli
1. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti sprejema dnevni red 4. seje sveta krajevne skupnosti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnikov: 3. redne seje in 2. izredne seje
4. Poročilo o prireditvah ob krajevnem prazniku
5. Poročilo predsednika komunale – Vojka Kosa
6. Seznanitev z izbranim izvajalcem za vzdrževanje krajevnih cest
7. Seznanitev z aktivnostmi projekta Rune
8. Poročilo predsednika odbora za trčovsko cesto
9. Vprašanja in pobude
10. Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnikov: 3. redne seje ter 2. izredne seje sveta krajevne
skupnosti
Gradivo za obravnavo te tečke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. V razpravi ob
tej točki je g. Stramlič predlagal popravek v zapisniku 3. redne seje v točki 6 in sicer, da se
doda: »obvoz« Trčova-Metava-Nebova. Na predlog predsednika so prisotni glasovali o
potrditvi zapisnikov in soglasno z 6 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti potrjuje zapisnika 3. redne seje s popravkom, z dne 19. marca
2019 in 2. izredne seje z dne 17. junija 2019.
4.
Poročilo o prireditvah ob krajevnem prazniku
Predsednik seznani člane sveta s financiranjem prireditev ob krajevnem prazniku in naredi
kratko reprizo dogajanja. Prav tako se referentka Maja Harb zahvali vsem članom sveta, ki so
kakorkoli pripomogli, da je bila proslava ob podelitvi krajevnih priznanj dobro izpeljana.
5.
Poročilo predsednika komunale
Predsednik najprej pozdravi Vladimiro Cokoja, nato pove, da je predsednik komunalne
komisije, Vojko Kos zbolel in nimamo natančnega poročila. Člane sveta seznani z določenimi
deli na cestah, ki jih trenutno izvaja podjetje Nigrad in jih seznani tudi s težavami, ki so se
pojavile na cesti mimo Ruperče 21, kjer je asfaltna cesta popolnoma uničena.
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Referentka seznani člane sveta, da se predvidena dela na pokopališču za katera so člani sveta
že sprejeli sklep, ne morejo pričeti izvajati, saj sredstva iz predlaganega finančnega načrta
niso bila sprejeta v proračunu.
6.
Seznanitev z izbranim izvajalcem za vzdrževanje krajevnih cest
Pod to točko dnevnega reda je predsednik seznanil člane sveta, da je bil izbran izvajalec za
vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti, ki jih vzdržuje KS Malečnik-Ruperče. Nov izvajalec
je Marko Želj s.p. V nadaljevanju predlaga, da se sestanejo s predsednikom in
podpredsednikom komunale, da se naredi plan in pregleda vse ceste, ki so na našem
vzdrževanju. Ivo Želj pove, da popisa del ne more več pripravljati tajnik, saj postavke v popisu
niso pravilno pripravljene. Referentka se s tem strinja. Vsi menijo, da mora popis del pripraviti
strokovnjak s tega področja in referentka Maja Harb pove, da je ta popis za letošnje leto zadnji,
ki ga je pripravila. V bodoče naj se člani sveta dogovorijo kdo je kompetenten, da ga bo
pripravil. Referentka pove ponovno, da se dela približen popis del in materiala samo zato, da
se lahko izpelje razpis in primerjava ponudb, kasneje pa se vzdrževanje izvaja po potrebi.
Važno je, da so dela sledljiva in da se ne preseže razpoložljivih sredstev. Ivo Želj predlaga, da
se sprejemajo sproti sklepi, če želimo zamenjati kakšne količine po postavkah. Referentka
prav tako pove, da če izbran izvajalec ne želi izvajati del rednega vzdrževanja, lahko še zmeraj
ponovimo razpis, saj pogodba s strani župana še ni podpisana. Kasneje so se dogovorili, da
tako ostane, o spremembah se bodo s sklepi odločali sprotno.
7.
Seznanitev z aktivnostmi projekta Rune
Referentka prisotne člane sveta seznani s projektom RUNE, gre za izgradnjo širokopasovnega
optičnega omrežja, ki bi ga za Mestno občino Maribor izvajalo podjetje Eurocon d.o.o. Gradilo
bi se naj omrežje tam, kjer drugo omrežje ni možno, se pravi samo v ruralnem območju.
Projektu je priključenih že nekaj sosednjih občin. Sicer se pojavljajo določeni pomisleki na
MOM glede samega podjetja, vendar lahko upamo, da bi se to realiziralo. Pripravili smo 740
anket in jih dobili izpolnjenih cca. 250, kar je v primerjavi z drugimi izredno veliko.
V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o izgradnji optičnega omrežja.
8.
Poročilo predsednika odbora za trčovsko cesto
Andrej Stramlič seznani člane sveta, da je 4a etapa rekonstrukcije ceste skozi naselje Trčova
končano. Zemeljska dela mora izvajalec še urediti pri posameznih lastnikih zemljišč, v glavnem
pa je zadeva zaključena. Da ne bi prišlo do dezinformacij, pove, da so se z g. Andrejem Pirihom
izvajalci dogovorili, da bo doplačal razliko v ceni med žično in panelno ograjo, ki bo jo sedaj
imel. V nadaljevanju pove, kar se tiče asfaltiranja privatnih cest, do Brunčiča, do dveh
Lipovnikov in Igorja Rapoca, vi plačajo to v lastni režiji razen Igorja Rapoca, kjer so naredili
tampon (podlago) za asfalt, saj je odstopil veliko zemljišča, škropil z vodo v času gradnje itd.
Glede 4.b faze pove Andrej Stramlič, da je za letošnje leto predvideno, da se postavijo oporni
zidovi, odstranijo ograje itd. Vsekakor bo samo delna zapora. Pri zavodu Kekec je projektrant
našel rešitev s katero se tudi direktor zavoda strinja. Ga. Lipovnik bo odstopila del zemljišča
po katerem bodo uredili pot do na novo urejenega parkirišča za zavod Kekec.
Andrej Stramlič opozori na razpoko na asfaltni cesti mimo Jauševca. Predlaga tudi uvedbo
dodatne avtobusne postaje v Trčovi, blizu hišne št. 54. v nadaljevanju prebere, da bi člani
sveta lažje razumeli:
1. Zbor krajanov Trčove in Metave je bil 12.1.2009. Z govorom Mestno občino Maribor
in krajani je šlo zahteva za izgradnjo ceste, razširitev ceste 5.50 m in pločnik 1,25 m.
2. kar se tiče kolesarske steze je tudi bila želja, vendar prostor ne dopušča da bi se
lahko to zgradilo.
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3. Pogoj Mestne občine Maribor je bil potrebni brezplačen odstop zemljišč. Tega od 57
krajanov ni podpisala samo ga. Marčič, ki ima tukaj dve parceli.
4. Takrat smo se krajani strinjali, da se cesta gradi etapno zaradi velikega finančnega
zalogaja.
5. Sedaj smo zaključili 4a fazo in nadaljujemo s 4b. v planih KS ima omenjena cesta
prioriteto.
6. Idejna zasnova je bila izdelana 2012.
7. 2003 je bil izdelan projekt za pločnik do Metave, vendar to ni več aktualno, saj se
sedaj pločnik dela vzporedno.
8. v letu 2015 je bila dokončana 2 etapa
9. v letu 2017 zbrani podpisi lastnikov (57, realiziranih 55) za 3 in 4 etapo
10. izdelan je bil projekt in je bil predstavljen v KS 8.3. 2017
11. 3 faza smo gradili v letu 2018
12. 4a fazo smo gradili v letu 2019
13. nadaljujemo s 4b fazo v letu 2019 bomo pripravili oporne zidove in nadaljevali z
izgradnjo v letu 2020
14. med tem je imel odbor 15. sej, na odbor vedno vabim predstavnika Mestne občine
Maribor, predstavnika Nigrada, oba sta se seje udeležila. Vabljena sta tudi predsednik
komunale KS in predsednik KS, vendar se seje ne udeleži, mi bomo vabila pošiljali še
naprej. 16. sejo načrtujemo nekje konec avgusta, v začetku septembra, kjer bomo
dorekli kako naprej.
Andrej Stramlič pove, da je to prebral kot kritiko predsedniku, saj če pljuvamo po občini in
projektantih, potem od njih ne moremo pričakovati ne vem kaj. Pove, da tudi podatki niso točni
(zapisani v rumenem tisku), kjer piše izvedba 5 etape, za 5 etapo še nimamo niti projekta.
Pove, da piše tudi, da je žaljivo, da so gospe ponudili 10.000 EUR. Niti eden na celotni trasi ni
dobil niti centa, strinjali so se da gredo v odkup teh 96 m2, projektant je ponudil odkup, škarpo
in ograjo vendar je gospa to zavrnila. Odbor se več s tem ne ukvarja, to naj reši Mestna občina
Maribor, ki bo povedala kako in kaj. Če je gospa zavrnila ponudbo občine pomeni, da je stvar
pat pozicija. Strinja se, da je tam kritična točka. Če se dajejo izjave, naj se neha samo kritizirati,
ljudje so veseli, da je cesta in pločnik, pločnik je potreben povsod.
Škof pove, da ne dovoli toliko neresničnih govoric, njej so ponudili 10.000 eur, ograjo in škarpo
pa bi si morala financirati sama. Projektant je prav tako na sestanku povedal, da hiša mora iti
vstran. Jaz ne hodim na občino blatit ljudi, potrebno se je postaviti na stran krajanke, kjer gre
za stanovanjsko hišo, drugi pa so dali jarke. Krajanka in njena mati sta prišli v pisarno KS po
pomoč in jaz sem jim dolžen pomagat. Predsednik prosi, naj ga ne mešajo v to zgodbo, saj se
ne želi vmešavati. Prav tako pove, da je pri drugi fazi vztrajal, da bi v cesto bila vključena
kanalizacija, vendar je Andrej Stramlič rekel, da še 10 let ne bo ceste, če se bo čakalo na
kanalizacijo, saj je g. Eisenhut iz MOM rekel, da ima na postavki za kanalizacijo 0 EUR in tako
se je cesta delala brez kanalizacije, sedaj nam je na sestanku na komunali g. Eisenhut rekel,
da smo si sami krivi, da v prvem delu ceste nimamo kanalizacije saj smo na to sami pristali.
Sedaj se dela kanalizacija, pa se ne ve kam bo priklopljena.
Jožef Škof pove, da je bilo v začetku v planu, da se prestavi zid pod Rapocom, kar bi stalo
70.000 EUR in predlog Valerije Lešnik je bil, naj se da gospe 70.000 EUR in se odkupi parcela
gospe Marčič s hišo vred. Nato so Valerijo Lešnik zamenjali in ideja se je tu končala. Vsi so se
strinjali, da to reši stroka, se pravi Mestna občina Maribor.
9.
Vprašanja in pobude
Ivo Želj vpraša kako daleč smo na Ženiku s prenovo sanitarij. Referentka pove, da je bilo
potrebno razpis ponoviti, prvi popis del je pripravil projektant g. Strajnar, Igor Rajšp in
referentka sta dodala samo popis materiala in cene od do. Na razpis se nihče povabljeni ni
pravočasno prijavil zato je razpis potrebno ponovit. K novem razpisu je po navodilih podžupana
potrebno povabiti tudi podjetje Mavi in še koga.
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Vladko Mak pove, da smo nesposobni (s tem misli referentko in najbrž Igorja Rajšpa, saj sta
ta dva pripravljala razpis). Referentka pove, da je nihče ne bo imel za nesposobno, ker se
predlagani podjetniki s kraja niso prijavili na razpis.
Po daljšem razgovoru o prodaji objekta na Ženiku, so si člani sveta edini, da je potrebno
pridobiti informacijo ali bo ob prodaji denar ostal na računu krajevne skupnosti ali ne.
Ivo Želj je vprašal, kakšne so informacije glede naročilnice, ki jo lahko podpiše predsednik brez
sklepa sveta. Referentka pove, da navodil s strani občine še ni dobila. Za finančni načrt, ki so
ga člani sveta sprejeli in je bil s proračunom sprejet in za programe dela, ki so jih člani sveta s
sklepom potrdili se lahko izdajajo naročilnice brez sklepov do določenih zneskov na vsaki
postavki. Za vse ostalo bodo člani sveta sprotno sprejemali sklepe, pove referentka. Ivo Želj
ponovno poudari, da ga zanima koliko krat dnevno, mesečno ali tedensko lahko predsednik
podpiše naročilnico.
Vladimira Cokoja je povedala referentki, da govori neumnosti, ker je to njena stroka, da govori
referentka o finančnem načrtu in nakazilih, kar sta dva popolnoma različna pojma in pove, da
ima g. Želj popolnoma prav, ko sprašuje, v kakšni višini sme predsednik v imenu krajevne
skupnosti razpolagati s finančnimi sredstvi, to vprašanje je po njenem mnenju upravičeno in
referentka govori o nekih planih in programih namesto da bi mu odgovorila. On sprašuje
konkretno kolikokrat in kdaj je bil sprejet sklep. Referentka pove, da smo se s tem vprašanjem
obrnili na Mestno občino Maribor in odgovor je bil sledeč, da bodo po sprejetju proračuna dali
jasna navodila v katera bodo vključili tudi to kdaj in kako lahko predsednik izda naročilnico brez
sklepa sveta . Teh navodil do danes še nimamo.
V nadaljevanju je Vladimira Cokoja opozorila, da na nobeni seji nimamo pregleda sklepov
prejšnje seje – realizacije sklepov. Pove, da odkar ona hod na seje nismo sprejeli nobenega
sklepa, samo prepirajo se med sabo kdo je kaj rekel in kdo bo kaj. Rekla je, da jo je sram, ko
jo kličejo novinarji in sprašujejo o pomembnih stvareh in mora zagovarjat stališče krajevno
skupnosti, da se vendarle znamo pogovarjati čeprav tukaj nima tega občutka. Pove, kako zelo
težko je ob sprejemanju proračuna v mestnem svetu, nato pa nekdo blati kraj in prizadevanja
ljudi. Predsednik zahteva, da konkretno pove kdo koga blati. Vladko Mak pripomni, da se že
tri ure pogovarjajo, pa niso sprejeli nobenega sklepa. Vladimira Cokoja pove, da predsednik v
javnosti govori neumnosti.
10.
Razno
Andrej Stramlič je postavil tri vprašanja na katera želi do prihodnje seje odgovore:
1. Cesta mimo OŠ
2. Državna cesta
3. Center Malečnika
Zanima ga kako daleč so te tri stvari.
Predsednik pove okvirno, točne podatke bo pridobil do prihodnje seje.
Sejo je predsednik zaključil ob 21.45 uri.

Pripravila:
Maja Harb
Referentka
Jožef Škof

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

