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ZAPISNIK

18. seje Občinskega sveta Občine Zavrč, ki je bila v četrtek 20. novembra 2008 s
pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi Občine, Zavrč .
Sejo sveta je na osnovi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 92/99,
118/04) sklical župan občine Zavrč g. Miran VUK .
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 6 članov občinskega sveta, / Marta
BOSILJ, Janko LORBEK, Franc KELC, Dušan BRATUŠA, Peter VESENJAK in ROJKO
Dušan, opravičil se je Slavko KOKOT.
Na osnovi 28. člena Poslovnika občinskega sveta se ugotavlja, da je svet sklepčen. Zaradi
navedenega je občinski svet lahko nadaljeval sejo.
Seji sveta so prisostvovali še naslednji vabljeni:
1. Irena Horvat Rimele, tajnica občinske uprave
2. Danica Bratuša
Predlog dnevnega reda za 18 sejo, ki ga je predlagal župan, so člani sveta prejeli z vabilom
za 18. redno sejo.
DNEVNI RED:
Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/99,
118/04) je župan predlagal naslednji dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 (Danica)
OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009 (Irena+Darinka)
Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Irena)
Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)
Predlog za odpis obresti (Irena)
Morebitni sklepi in predlogi
¾ Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar
7.) Razno

Dopolnitev dnevnega reda:
- Poročilo odbora za gospodarstvo
- Vprašanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
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AD 1: Predlog zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008
Razpravljali so:
Dušan Rojko: v zapisniku 17. redne seje pri točki AD 1, je pomanjkljivo zapisano, saj ni
naveden odgovor. Navedeno je le kdo je odgovor podal. Predlaga, da se odgovor izpiše.
Navzočih: 6 članov občinskega sveta
ZA: 6
PROTI: Nihče
SKLEP: Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta z dne 30.10. 2008 se z dopolnitvijo pri
točki AD 1 potrdi.
AD 2: OSNUTEK proračuna Občine Zavrč za leto 2009
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli v gradivo za današnjo sejo.
Uvodno obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.
Sledi razprava in usklajevanje predloga.
Na predlog župana se člani občinskega sveta dogovorijo, da bodo do naslednje seje
občinskega sveta pripravili podrobnejše predloge proračuna in jih posredovali občinski
upravi.
AD 3: Program dela za leto 2009 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Program dela za leto 2009 je bil članom občinskega sveta posredovan skupaj z vabilom.
Na vsebino programa dela ni večjih pripomb, ne odobravajo pa dodatno zaposlitev.
Navzočih: 6 članov občinskega sveta
ZA: 6
PROTI: Nihče
SKLEP: S katerim se potrjuje program dela za leto 200P Knjižnice Ivana Potrča Ptuj
potrjen.
AD 4: Potrditev predloga kategorizacije občinskih cest (Danica)
Predlog je članom občinskega sveta bil posredovan pred današnjo sejo.
Obrazložitev poda Danica Bratuša.
Navzočih: 6 članov občinskega sveta
ZA: 6
PROTI: Nihče
SKLEP: s katerim se potrjuje predlog kategorizacije občinskih cest v Občini Zavrč
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AD 5: Predlog za odpis obresti (Irena)
Predlog za odpis obresti dolžnika Konrada KOSTANJEVCA so člani občinskega sveta prejeli
v gradivu.
Obrazložitev poda tajnica občinske uprave Irena Horvat Rimele.
Sledi razprava, po kateri občinski svet sprejme naslednji
SKLEP: oz. obresti do dolžnika Konrada KOSTANJEVEC Mala Vas 41, Gorišnica v višini
540,25 EUR, se odpišejo. Pogoj za odpis terjatve, navedene v prvi točki tega sklepa je, da
dolžnik poravna občini Zavrč 138,12 € izvršilnih stroškov roku 15 dni od dneva, ko stopi
poravnava v veljavo ter da vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške pravdnega
postopka.
Navzočih: 6 članov občinskega sveta
ZA: 6
PROTI: Nihče
AD 6: Morebitni sklepi in predlogi
AD 6/A: Dopis ZRS BISTRA PTUJ – odgovor oz. komentar
Odgovor je bil posredovan skupaj s sklicem današnje seje.
Iz razprave se da razbrati, da so člani občinskega sveta in takšen dogovor tudi pričakovali.
Po razpravi župan predlaga, da odgovor pripravi član občinskega sveta Dušan Rojko za kar
mu župan podaja vsa pooblastila.
AD 6/B: Prošnja za najem kulturne dvorane - Marlizz
Vlogo, ki smo jo danes prejeli po elektronski pošti prebere tajnica občinske uprave.
V vlogi se g. Marjan Lizzi obrača na občinski svet s prošnjo da bi mu občinski svet znižal
ceno najema kulturne dvorane na 100€. Pri čemer bi otrokom iz vrtca in OŠ Zavrč podaril
brezplačne vstopnice.
Občinski svet sprejme sklep, da ceno najema dvorane ne moremo zniževati. Gospodu se naj
pošlje takšen odgovor.

AD 6/C: Poročanje Odbora za gospodarstvo
Poročilo poda predsednik odbora g. Janko LORBEK:
Župana in člane občinskega sveta seznani z vsebino zadnjega sestanka odbora za
gospodarstvo:
Odbor je razpravljal o naslednji točkah,
1. Zimska služba 2008/2009
podan je predlog prioritete izvajanja zimske službe na javnih poteh in izvajalci zimske službe,
ki so bili izbrani v skladu z oddajo javnega naročila.
2. Predlog programa dela za leto 2009
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Iz pripravljenega programa je razvidno, da se na področju gospodarstva predvidevajo dela v
višini cca. 1.070.000€.
3. Vloga za sofinanciranje obnovitvenih de na javni poti
Leta 2005 so občani na cesti Belski Vrh – Veliki Vrh podali vlogo za sofinanciranje
modernizacije poti. Po dogovoru med občino Cirkulane in občino Zavrč opravlja redno
vzdrževanje na omenjeni cesti občina Cirkulane. Stroške modernizacije poti pa si občini delita
v enakem deležu. Občina Cirkulane je na sedež občine Zavrč posredovala predračun za
izvajanje modernizacije ter pozvala občino Zavrč, da uvrsti v proračun občine Zavrč stroške v
višini 38.510€.
Odbor predlaga, da se navedeno uvrsti v program dela za leto 2009.
4. Vloga gospe Bože Zebec za izdajo soglasja za postavitev obvestilnih tabel oz. kažipotov
Gospa Zebec Boža iz Turškega vrha 40 je podala vlogo za postavitev obvestilnih tabel oz.
kažipotov. Prvi kažipot bi bil postavljen nekje v križišču lokalne ceste ter ceste, ki vodi v gozd.
Drugi kažipot pa bi bil postavljen na zemljišču oz. dovozu gospe Zebec Bože.
Odbor predlaga občinskemu svetu, da se gospe Boži Zebec pripravi odgovor z naslednjo
vsebino:
Občina Zavrč pripravlja celovito podobo občine z kažipoti, zato vam za postavitev kažipota
oz obvestilne table trenutno ne moremo podati soglasja. V kolikor pa si želite postaviti
kažipot oz. obvestilno tablo se le ta lahko postavi na vašem zemljišču oz. zemljišču, ki je v
lasti druge fizične osebe vendar za postavitev table vam mora lastnik zemljišča podati
soglasje in sama postavitev kažipota oz. obvestilne table mora biti izven cestnega telesa in v
skladu s Odlokom o občinskih cestah občine Zavrč ter državnimi predpisi, ki urejajo to
področje.
5. Vloga gospoda Škrinjar Stanka iz Turškega vrha za ureditev poti proti stanovanjski hiši
Turški vrh 14
Gospod Škrinjar Stanko iz Turškega vrha je podal vlogo, da občina Zavrč uredi pot proti
stanovanjski hiši Turški vrh 14. Gospod Škrinjar ugotavlja, da sosed s postavitvijo
počitniškega objekta ovira dovoz do njegove stanovanjske hiše.
Člani odbora sprejmejo odločitev, da je potrebno opraviti ogled zadeve.
6. Ugotovitev gospe Zebec Bože o postavitvi obvestilne table v križišču
Gospa Zebec Boža postavlja vprašanje strokovnim službam občine Zavrč ali je obvestilna
tabla, ki stoji v križišču regionalne ceste Drenovec in lokalne ceste Turški vrh postavljena
pravilno. Gospa namreč ugotavlja, da ta tabla preprečuje preglednost iz lokalne ceste ne
regionalno ceste v samem križišču.
Odbor predlaga, da si zadevo ogleda gospod Milan Pavlica in vzdrževalec navedenih cest,
Cestno podjetje Ptuj.
7. Ob točki razno je bilo obravnavano:
Geološki zavod Slovenije je na sedež občine posredoval zemljevid o verjetnosti pojavljanja
plazov. Pri pregledu karte se ugotavlja, da območje občine Zavrč spada v srednje oz. veliko
verjetnost za pojavljanje plazov. Le v manjšem delu Zavrča je verjetnost sprožitve plazov zelo
majhna.
Podjetje Gamen je zainteresiran za zemljišča na katerem bi bilo možno zgraditi sončno
elektrarno. Zanimajo ga parcele velikosti cca 10.000m2.
Odbor predlaga, da se povpraševanje obesi na oglasno desko, kakor tudi poda v časopis
Dober den.
Navzočih: 6 članov občinskega sveta
ZA: 6
PROTI: Nihče
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Razen zadnje točke, to je vloga Geološkega zavoda Slovenije, občinski svet potrdi vse
predloge odbora za gospodarstvo.
AD 10: Morebitni sklepi in predlogi
Pri točki deset ni bilo razprave.
Naslednja seja občinskega sveta bo v torek 25.11. 2008 ob 18,00 uri.
Seja zaključena ob 20,30 uri.
Zapisala: Lidija Domjan
Župan Miran VUK:
1. Marta BOSILJ
___________________________

2. Dušan BRATUŠA
__________________________
3. Slavko KOKOT
__________________________
4. Janko LORBEK
___________________________
5. Franc KELC
__________________________
6. Peter VESENJAK
__________________________
7. Dušan ROJKO
_________________________
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