Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
Malečnik 51, 2229 MALEČNIK
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
ks.malecnikruperce@maribor.si
Številka: 01300-123/2019-4
Datum: 23.10.2019

ZAPISNIK
5. seje sveta krajevne skupnosti, ki je bila v četrtek, 3. oktobra 2019 ob 17. uri na sedežu
krajevne skupnosti.
PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Andrej STRAMLIČ
Ivo ŽELJ

Maja BUDJA
Vojko KOS
Vladko MAK
OSTALI PRISOTNI:

Vladimira COKOJA – Mestni svet MOM
Maja HARB – Referentka
Jožef ŠKOF – Predsednik sveta
ODSOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Antonio MERDAUS - op.
Tamara MURKO - op.
Igor RAJŠP – op.

DNEVNI

RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje
4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
5. Poročilo predsednika komunale – Vojka Kos
6. Poročilo predsednika odbora za trčovsko cesto
7. Poročilo o sestanku s podžupanom, g. Medvedom
8. Dogovor glede prostora: Zumba, ples
9. Sklep o razpisu za prostor
10. Obravnava predlog sklepa št. 1
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 6 članic in
članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost. Svojo odsotnost so ostali člani 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 6. seje sveta krajevne skupnosti:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje
4. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
5. Poročilo predsednika komunale – Vojka Kos
6. Poročilo predsednika odbora za trčovsko cesto
7. Poročilo o sestanku s podžupanom, g. Medvedom
8. Dogovor glede prostora: Zumba, ples
9. Sklep o razpisu za prostor
10. Obravnava predlog sklepa št. 1
11. Vprašanja in pobude
12. Razno

3.
Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta krajevne skupnosti
Gradivo za obravnavo te tečke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. V razpravi ob
tej točki je g. Andrej Stramlič dodal pripombo v 8. točki in sicer, da dogovor z ga. Marčič, ki ga
navaja predsednik, nikjer ne obstaja v pisni obliki. Prav tako je v nadaljevanju obravnaval temo
o kanalizaciji v prvi fazi rekonstrukcije in opozoril, da je takrat na sestanku g. Koperčina dejal,
da za javno kanalizacijo v proračunu ni sredstev. Pove tudi, da je žaljivo, da je predsednik na
prejšnji seji dejal, da so ljudje za širitev trčovske ceste dali jarke, ko pa so nekateri dali več
arov. Referentka opozori, da vsebine zapisnika ne more spreminjati, lahko pa te pripombe
vnese v novi zapisnik, saj pri potrditvi zapisnika ne gre za spreminjanje vsebine. Na predlog
predsednika so prisotni glasovali o potrditvi zapisnikov in soglasno z 6 glasovi ZA sprejeli
2. SKLEP:
Svet krajevne skupnosti soglasno potrjuje zapisnik 4. redne seje, z dne 9. julija 2019.
4.
Pregled realizacije sklepov prejšnje seje
Predsednik pove, da je dolžan odgovor glede rekonstrukcije ceste RC 709 od Črnega Barona
do Lovskega doma. Prebere pisni odgovor z Ministrstva za infrastrukturo št.: 3716591/2017/12 z dne 4.2.2019. V nadaljevanju pove, da so si skupaj z Boštjanom Štuhecem
ogledali cesto mimo OŠ in opozorili, da je potrebno urediti odvodnjavanje, kjer je trenutno kanal
speljan proti hiši Kocbek in voda ob dežju povzroča velike težave. Pove, da je Štuhec iz MOM
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dejal, da je projekt že pripravljen in se izbira izvajalca. G. Želj pripomni, da dokler ni v
proračunu, ne morejo izbrati izvajalca. Ga. Cokoja – MS, prosi za besedo, da bi pojasnila kako
je s tem, saj pove, da nič od povedanega ne drži. Predsednik ji ne da besede, saj pove, da je
gostja in dobi besedo, ko jo predsednik pozove, tako kot je v poslovniku. Ga. Cokoja želi, da
gre povedano v zapisnik. Predsednik pove, da se bo do prihodnje seje pozanimal in povedal
kako je točno na stvari. Prav tako pove odgovor na vprašanje glede Centra Malečnika. Pove,
da je bil na kratkem obisku v zvezi s športnimi objekti g. Samo Peter Medved, podžupan. Na
tem sestanku smo mu omenili tudi Center Malečnika in ga seznanili z določenimi podatki s
katerimi ni bil seznanjen. Dejal je, da se v bodoče glede Centra Malečnika obračamo nanj.
5.
Poročilo predsednika komunale – Vojka Kos
Vojko Kos poda poročilo rednega vzdrževanja in vsega kar se je delalo s strani Mestne občine
Maribor in podjetja Nigrad. Po poročilu so člani sveta ponovno govorili o prioritetah, ki smo jih
podali na Mestno občino Maribor in še niso bile izpeljane. Pred vsem gre za cesto skozi
»Puhovec«. Prav tako so govorili o tem, da še nismo dobili termina za sestanek pri g.
Eisenhutu. Prav tako je potrebno sanirati cesto v Trčovi mimo kapele, nad Lipovniki, ki je sedaj
služila kot obvoz. Predsednik komunale opozori tudi na težave pri novogradnji zraven trgovine
Griček in sicer se je na nas obrnila gospa, saj ji neprestano pošiljajo inšpekcijske službe,
sosedje pa ji ne dovolijo, da bi meteorne vode speljala v skupni kanal, ki so si ga sami financirali
pred leti. Andrej Stramlič razloži, da so takrat, ko so to z lastnimi sredstvi gradili, vprašali vse
sosede, med drugim tudi ga. Poštrak, če bo pristopila vendar, ker je imela takrat tam vikend,
ni imela interesa pristopiti. Pove, tudi, da se ti ljudje nesramno obnašajo do sosedov. Pove, da
ji je na lep način razložil in ostalo naj rešuje sama s sosedi.
6.
Poročilo predsednika odbora za trčovsko cesto
Predsednik odbora, Andrej Stramlič prične pri 4.a fazi, saj so bili danes z g. Bohakom pri ga.
Lipovnik, prihodnji teden ji grejo zasadit lovorikovce. Pri g. Pirihu bo ograja Kočevar končana
do konca meseca. Obstaja pa težava z vodo, ki prihaja od Knehtla po hribu navzdol in zamaši
kanal pod Lipovnikom in prinese vez gramoz na novo cesto. Poda tudi poročilo o seha odbora
in sicer pove, da se je zadnje seje udeležil tudi g. Štuhec, ki je povedal, da so trenutno v fazi
izbire izvajalca za izvedbo 4.b faze, prijavljenih je 5 izvajalcev. V nadaljevanju so govorili o g.
Špilerju, Vojko Kos pove, da menda g. Špiler z dogovorom ni zadovoljen oz. v projektu ni tako
kot so se dogovorili. Andrej Stramlič odgovori, da je vse tako, kot je bilo dogovorjeno.
7.
Poročilo o sestanku s podžupanom, g. Medvedom
Predsednik pove, da je do sestanka prišlo na pobudo g. Duha v vezi s športnimi objekti oz.
športnim klubom Malečnik, tako so sestanku prisostvovali zraven Duha in Škofa tudi Božo
Knuplež in Bojan Brus, kot predstavnika športnega kluba Malečnik. Podžupan je predlagal, da
se vse prenese na Urad za šport Mestne občine Maribor, ki bi tako lažje skrbel za vzdrževanje.
Predlagal je, da pripravijo sestanek na Zavodu za šport skupaj s predstavniki športnega kluba
Malečnik.

8.
Dogovor glede prostora: Zumba, ples in Gedl Ana
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Referentka razloži glede krajanov, ki v naših prostorih izvajajo Zumbo in sicer so se pisno
odzvali na nov cenik in sicer, da je poenoteno 1 ura najema 15 EUR. To jim je preveč in bodo
v primeru, da tako ostane s treningom pri nas prenehali. Člani sveta so odločili, da glede na
to, da gre za naše krajane in mentorja, ki to počne brezplačno, da jih bomo pozvali, da se
vključijo v naše programe dela, kar pomeni, da bo se vključevali tudi na naše prireditve in
podobno, prostor pa ostane za njih v uporabi brezplačno oz. tako kot velja za vse, ki so
vključeni v programe dela. Enako stališče člani sveta zavzamejo na predlog Ane Gedl, ki bi
skupaj s soplesalcem sodelovala v programih dela kot plesni par, v kolikor lahko imata nekaj
krat na mesec brezplačno uporabo prostor v KS za vaje. Tako so na predlog referentke člani
sveta sprejeli
3. SKLEP
Člane in mentorja skupine za Zumbo in Ano Gedl s soplesalcem obvestimo, naj se
prijavijo na razpis za programe dela, ko bo le ta objavljen na spletni strani. S tem bo za
njih uporaba dvorane po določenem urniku brezplačna.
Člani sveta sprejmejo sklep s 5 glasovi ZA in 0 PROTI.

9.
Sklep o razpisu za prostor
Na predlog referentke člani sveta sprejmejo
4. SKLEP
Na internetno stran Mestne občine Maribor Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče se
objavi razpis o uporabi prostorov in programih dela za leto 2020.
Člani sveta sprejmejo sklep s 5 glasovi ZA in 0 PROTI.

10.
Obravnava predlog sklepa št. 1
Predlog sklepa se glasi:
5. SKLEP
Člani sveta KS Malečnik-Ruperče se strinjajo, da se uredi vsa potrebna dokumentacija,
da se igrišče na naslovu Ruperče 1 preda v upravljanje Uradu za šport Mestne občine
Maribor in se tako vodi kot urbano igrišče.
Člani sveta ZAVRNEJO predlog sklepa s 1 glasom ZA in 4 PROTI.

11.
Vprašanja in pobude
Andrej Stramlič pove, da kolikor mu je znano, lahko imajo v drugih MČ in KS politične stranke
sestanke in prav tako zveza borcev. Referentka pove, da se bo pozanimala ali lahko imajo
politične stranke sestanek v primeru, da poravnajo najemnino.
Na pobudo Likovne sekcije DU Malečnik in predlog predsednika so člani sveta sprejeli
6. SKELP
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Iz proračunske postavke Vlaganje v objekte in opremo se nabavijo stenska obešala za
slike, ki bodo nameščena v sejni sobi. Vrednost obešal je skupno po predračunu do 50
EUR.
Člani sveta sprejmejo sklep s 5 glasovi ZA in 0 PROTI.
Referentka predlaga, da člani sveta sprejmejo
7. SKLEP
Predsednik sveta lahko izda naročilnico v vrednosti do 400 EUR za dostavo peska na
pokopališče za urejanje grobov in potk med grobovi.
Člani sveta sprejmejo sklep s 5 glasovi ZA in 0 PROTI.
Ivo Želj predlaga
8. SKLEP
Predsednik sveta lahko brez sklepa sveta izda naročilnico v vrednosti do 500 EUR
mesečno. V kolikor je tega več, je potrebno predhodno obvestiti člane sveta.
Člani sveta sprejmejo sklep s 5 glasovi ZA in 0 PROTI.
9. SKLEP
Finančna sredstva s postavk pogodbe za redno vzdrževanje javnih poti za leto 2019, ki
je bila sklenjena s Marko Želj s.p., se lahko iz postavke na postavko spremenijo, ne sme
se prekoračiti pogodbena vrednost.
Člani sveta sprejmejo sklep s 5 glasovi ZA in 0 PROTI.
Andrej Stramlič podaja pobudo s strani krajanov Trčove in sicer, da se umesti dodatno
avtobusno postajališče v neposredni bližini hišne št.: Trčova 154. Predlaga
10. SKLEP
Na Marprom se pošlje pobuda za novo postajališče v Trčovi, v neposredni bližini hišne
št.: Trčova 54.
Člani sveta so sklep soglasno sprejeli.
Andrej Stramlič je vprašal kako in kaj je s križem, ki je stal v Berlu in je dotrajal. Predsednik
razloži, da je bil križ odstranjen zaradi nevarnosti in vsi se strinjajo, da ga je potrebno obnoviti
in postaviti nazaj. Potrebno je torej ugotoviti kdo ga je prvotno postavil. Vladko Mak pove, da
je bil križ postavljen v njegovem času predsedovanja in sicer v sklopu obnove kapelic križevega
pota, pomagal je g. Požauko.
Referentka vpraša, kdo bo prevzel pobudo za to, da se to uredi in križ postavi nazaj. Ni namreč
dovolj, da se reče, to je potrebno urediti, potrebno je doreči, kdo bo uredil in komu naročimo.
Ivo Želj poda predlog, da se v Melju ob izhodu iz Maribora, kjer piše Melje, na tablo dopiše tudi
Malečnik, dovolj je prostora, da se to dopiše.

12.
Razno
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V tej točki so se nam pridružili krajani, ki so se zbrali za izdelavo krajevnega zbornika. Ekipo
je predstavila ga. Marija Krajnc in sicer pove, da je iniciator g. Oskar Neuvirt, zbrali so se pred
letom dni, v ekipo so pridobili nekaj eminentnih ljudi, g. Primoža Premzla, g. Ireno Breznik
Stramlič, g. Kristjana Sandeta, ga. Bernardo Kelbič, ga. Anico Žižek in g. Andraž Stožer. Sedaj
so prišli tako daleč, da imajo že osnutek Zbornik kraja Malečnika. Šlo bi za obsežno knjigo,
kjer bi zajeli vse sklope kraja kot so društveno življenje, zgodovina, geografija Malečnika,
župnija, osebnosti Malečnika. Želijo, da vso to gradivo, ki so ga zbrali ostane živo in ne gre v
pozabo. Pove, da finančnega konstrukta še nimajo. Sedaj v prvi vrsti potrebujejo urednika,
sourednika že imajo, vsi ostali bodo delali in pomagali volontersko. Največje zasluge do sedaj
gredo g. Primožu Premzlu, ki ekipo do sedaj zelo dobro usmerja. Oskar Neuvirt v nadaljevanju
pove kako je prišlo do ideje in zakaj potrebujemo zbornik kraja.
Ga. Marija Krajnc predlaga, da bi pripravili en primeren dopis in povabili ljudi, ki znajo to delati
in bi nam morda želeli pomagati. Predsednik pove, da je g. Premzl velik strokovnjak na tem
področju. Predlaga, da se najprej pripravi finančni okvir, da vidimo koliko bi potrebovali in
predlaga, da se dogovorimo tudi med društvi, ki se bodo v zborniku predstavila, da pomagajo
sofinancirati.
g. Premzl pove, da je sedaj glavni problem v uredniku, potrebujejo urednika, ki te zadeve
obvlada in ima čas.
Predsednik predlaga, da najprej povabimo vse tiste, katere bodo predlagali, da bi lahko
sodelovali. V bodoče pa potrebujemo finančno konstrukcijo, da bi pričeli zbirati sredstva.

Sejo je predsednik zaključil ob 19.30 uri.

Pripravila:
Maja Harb
Referentka
Jožef Škof

Predsednik sveta

