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Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče 

Malečnik 51, 2229 MALEČNIK 
tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta: 
ks.malecnikruperce@maribor.si 

     

 
Številka: 01300-66/2017-3 
Datum: 18.05.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. izredne seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, ki je bila v četrtek, 11. maja 
2017, ob 16.  uri v sejni sobi na sedežu KS. 
 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
Jožef Škof – predsednik sveta, Drago Peklar, Peter Bračko, Darinka Budja, Anton Cvikl, Franc 
Krajnc, Vladko Mak, Tamara Murko in Andrej Stramlič. 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Vladimira Cokoja  – članica mestnega sveta MOM iz KS 
Boštjan Belšak- strokovni sodelavec MOM 
Janez Krapše - član odbora za trčovsko cesto 
Igor Rapoc- član odbora za trčovsko cesto 
Helena Hercog - BPI d.o.o. 
Jasmina Strajnar – referentka  
 
 
DNEVNI RED 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Dokončna odločitev glede izvedbe rekonstrukcije trčovske ceste 
4. Vprašanja in pobude. 
5. Razno. 
 
 

 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik Sveta Jože Škof je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 9 članic in  
članov od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.   
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.   
 
 

2.  
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Na dnevni red g. Andrej Stramlič doda 
pripombo in sicer želi, da besedo dobi tudi ga. svetnica Vladimira Cokoja in prisotni člani 
Odbora za izgradnjo trčovske ceste. Člani sveta z glasovanjem ugodijo želji g. Andreja 
Stramliča.  

 
 

3. 
Dokončna odločitev glede izvedbe rekonstrukcije trčovske cest 

 
Besedo dobi g. Boštjan Belšak, ki prisotne seznani z dejstvi: 

- projekt je ocenjen na 1.200.000,00 eur in zajema razširitev cestišča, pločnik, javno 
razsvetljavo, nastavke za fekalno kanalizacijo, kanalizacijo za meteorne vode, … 

- poudari, da ni dovolj zagotovljenih sredstev, saj jih je za leto 2017 140.000,00 eur, za 
leto 2018 pa 220.000,00 eur 

Potrebno je poiskati rešitev, s katero bi za ta sredstva dobili največ, tako obstajata dve 
varianti: 

 
1. 100 m ceste s pločnikom in nastavki za kanalizacijo. 
2. Preplastitev ceste v celotni dolžini. 

Nastopi pa problem, saj nihče ne ve, koliko sredstev bo za rekonstrukcijo namenjenih v letih 
2019 in 2020 in tako ni možno napovedati, kdaj bo cesta končana. 
Ponovno se izpostavi, da je ta seja sklicana na zahtevo g. podžupana Luketiča, da sprejmemo 
odločitev glede izvedbe trčovske ceste. G. Škof opozori, da želi, da se v zapisnik sestanka pri 
podžupanu vnese, da se je za svojo odsotnost opravičil. 
Besedo dobi g. Andrej Stramlič, ki nas seznani z vsemi aktivnostmi, ki so oz. še potekajo, in 
poudari, da odbor ne pristane na nobeno drugo varianto, kot na rekonstrukcijo, in tudi vsi 
sklepi, ki so sprejeti in potrjeni na sejah KS, govorijo o rekonstrukciji. Tako je g. Jožef Škof 
zavajal MOM in ponujal svojo verzijo preplastitve omenjene ceste, za katero pa Svet KS 
Malečnik-Ruperče nikoli ni sprejel sklepa (dokumentirano – zapisniki Sveta KS). Sestanek pri 
podžupanu g. Luketiču ni bil namenjen odločitvi, kako se bo delalo, ampak temu, da se 
pospeši dinamika dela. Nedopustno je, da so vsi projekti izdelani za rekonstrukcijo, da so 
ljudje odstopali zemljišča v javno dobro za rekonstrukcijo, danes pa se pogovarjamo o 
preplastitvi. 
Ponovno se seznanimo z vsemi potrjenimi sklepi KS, vezanimi na trčovsko cesto, in vsemi 
kronološkimi aktivnostmi. G. Belšaku tudi povemo, da je to sprenevedanje okrog 
terminologije rekonstrukcija povsem odveč in neresno. 
G. Škof opomni, da bo rekonstrukcija potekala vsaj 4 leta, da po njegovih informacijah ljudi 
ne zanima javna razsvetljava, pločnik, …ampak bi se radi čimprej varno vozili. Tudi ta 
negativni odnos do ge. Marčič se mu ne zdi nekorekten, saj ima vsak pravico braniti svojo 
lastnino. Pove tudi, da bi s preplastitvijo lahko pričeli takoj in se posvetili še drugi 
problematiki v kraju. 
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Besedo dobi ga. Budja in pove, da smo te vse sklepe že sprejeli, jih posredovali na MO 
Maribor in se ji to ponovno sprejemanje sklepov zdi nepredmetno. Tudi statut MO Maribor 
narekuje, da se o vsaki zadevi lahko glasuje le enkrat.  
G. Peklar pove, da odkar je predsednik za komunalo v KS, vsako leto pišemo prioritetne 
plane, jih pošiljamo na MO Maribor, sprejemamo sklepe –  vse za rekonstrukcijo –  in nikoli 
za preplastitev. Saj je svet KS demokratično in legitimno izvoljen organ najvišje stopnje v KS 
in če svet sprejme sklep, je to zavezujoče tako za njegovega predsednika, njegove člane in 
seveda tudi za MO Maribor. Žal pa MO Maribor tega nikoli ne upošteva. 
Ga. Cokoja razloži vse okrog sprejemanja proračuna in vnašanja sredstev za trčovsko cesto. V 
kolikor se bodo še dalje širile dezinformacije, se bo sklicala novinarska konferenca. Vsekakor 
je potrebno pred samim nadaljevanjem aktivnosti ugotoviti dejansko višino sredstev.  
G. Bračko, ki je bil na sestanku pri podžupanu g. Luketiču kot predstavnik KS, pove, da je 
opazil zadovoljstvo na MO Maribor zaradi našega kreganja in očital predsedniku g. Škofu, da 
deluje v nasprotju s svetom KS in odborom za trčovsko cesto. 
G. Mak pa opomni predsednika g. Škofa, da je na 15. seji Sveta KS, ki je bila 19. 1. 2017,  
podal celo izjavo, ki jo citiram: » Da se ne bo več ukvarjal s trčovsko cesto, naj odbor, ki je 
imenovan, to zadevo pelje sam.« 
G. Krapše obžaluje, da gre pri trčovski cesti za politične obračune in s tem se zavira njena 
rekonstrukcija. Pove tudi, da z današnjim dnem (11. 5. 2017) izstopa iz odbora za trčovsko 
cesto, saj pri merjenju politične moči ne bo sodeloval. 
G. Stramlič poda predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: za izgradnjo ceste v Trčovi se za sogovornika v imenu KS Malečnik-Ruperče 
imenuje podpredsednika in člana sveta KS  g. Draga Peklarja ter predsednika Odbora pri KS 
za izgradnjo trčovske ceste g. Andreja Stramliča. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (9 za in 0 proti). 
 
Predsednik g. Škof ponovno poudari, da ne dovoli podtikanj o njegovem lobiranju proti 
rekonstrukciji ceste in tudi zaradi občutka, da je vzrok zaviranja pri razvoju Malečnika, bo na 
naslednji seji predlagal  glasovanje o njegovi zaupnici. V kolikor ne bo prejel dovolj glasov, bo 
odstopil. 
Ker že o sprejetih sklepih ne moremo več glasovati, še enkrat obravnavamo 
 
SKLEP 2: Svet KS Malečnik-Ruperče se s preplastitvijo lokalne ceste v Trčovo ne strinja in 
od MO Maribor zahteva, da se lokalna cesta v Trčovi rekonstruira v skladu z izdelanim 
projektom. 
  
Slep je bil soglasno sprejet (9 za in 0 proti). 
 
Povzetek seje je, da se preveri dejanska višina sredstev, ki so v proračunu za leto 2017 in 
2018 namenjena za rekonstrukcijo trčovske ceste. Projekt je končan in predan na MO 
Maribor, sedaj pa se delajo še podprojekti, ki so vezani na višino dodeljenih sredstev. 
 
 
Zapisala:        Predsednik Sveta KS 
Jasmina Strajnar ,referentka                                                                   Jožef Škof 
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Poslano: 
 

- članicam in članom Sveta krajevne skupnosti 

- članicam in članom Odbora za trčovsko cesto 

- članicam in članom mestnega sveta MOM iz KS Malečnik-Ruperče 

- predstavniku MOM-UKPP Boštjau Belašaku 

- projektantu BPI d.o.o. Milivoj Ročenović 
 

V vednost po elektronski pošti: 

- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 

- Javnost na spletu 
 

 
 


