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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: 01300-4/2017-1 
Datum: 24.01.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
15. seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, ki je bila v četrtek, 19. januarja 
2017, ob 17.  uri v sejni sobi na sedežu KS. 
 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
Darinka Budja, Drago Peklar, Peter Bračko, Franc Krajnc, Vladko Mak, Andrej Stramlič 
 
OSTALI PRISOTNI:  

Jožef Škof – predsednik sveta 
Vladimira Cokoja – mestna svetnica 

Jasmina Strajnar – referentka  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
Tamara Murko 
Franc Krajnc 
 
ODSOTNI: 
Samo Robič 
 
DNEVNI RED 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje.  
4. Sprejem predlaganih sklepov 

- UJP, 
- podjemne pogodbe. 

5. Obravnava predloga komunalnih aktivnosti v letih 2017 in 2018 na območju KS 
Malečnik-Ruperče. 

6. Vprašanja in pobude. 
7. Razno. 
 
  
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik Sveta Jožef ŠKOF je pozdravil prisotne ter predstavil novo sodelavko, referentko 
Jasmino Strajnar. Pove tudi, da se mu zdi, da bo sodelovanje uspešno in strokovno.  
Ugotovil je, da je prisotnih 7 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. Pripomb k predlaganemu dnevnemu 
redu ni bilo, zato so prisotni na predlog predsednika Sveta soglasno s 7 glasovi ZA sprejeli 
 
 
1. SKLEP: 
Svet Krajevne skupnosti sprejema dnevni red 15. seje Sveta Krajevne skupnosti: 
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje.  
4. Sprejem predlaganih sklepov 

- UJP, 

- podjemne pogodbe. 
5. Obravnava predloga komunalnih aktivnosti v letih 2017 in 2018 na območju KS     

Malečnik-Ruperče. 
6.   Vprašanja in pobude. 
7.   Razno. 
 

 
3. 

Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti 
 

Gradivo za obravnavo te točke dnevnega reda je bilo posredovano z vabilom. Pred 
obravnavo se seji pridruži ga. Vladimira Cokoja. Predsednik Jožef Škof je prisotne pozval k 
razpravi. G. Andrej Stramlič pove, da so pod točko 5. slovnične napake, da je potrebno 
dodati še neka dejstva in točko napraviti smiselno. Tudi na strani 4 so zapisane neresnične 
navedbe. G. Drago Peklar pove, da sta sklepa 4 in 5 odveč, saj gre za točke, ki so obvestilne 
narave. 
2. SKLEP:   
Svet KS Malečnik-Ruperče sprejme sklep, da se popravki vnesejo v zapisnik in nato v 
ponovno potrditev. 
 
 

4. 
Sprejem predlaganih sklepov 

 

Točko dnevnega reda je odprl predsednik Jožef Škof, ki pove, da je za nemoteno delo v KS 
potrebno potrditi novo referentko Jasmino Strajnar za podpisnico UJP in skleniti podjemne 
pogodbe. 
3. SKLEP: 
Svet KS Malečnik-Ruperče potrdi Jasmino Strajnar za podpisnico UJP. 
4. SKLEP : 
Svet KS Malečnik-Ruperče predlaga, da se skleneta podjemni pogodbi, in sicer z 
Zdenko Harb za čiščenje prostorov KS in Janezom Pivcem za urejanje okolja pred KS 
in na pokopališču na Gorci – za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017. 
 

 

5. 
Obravnava predloga komunalnih aktivnosti v letih 2017 in 2018 na območju KS 

    Malečnik-Ruperče 
Besedo povzame g. Drago Peklar, ki na začetku obrazloži, kako se pride do željenih 
podatkov o cestah. Ti so vsem javno dostopni, in sicer se nahajajo v GISU, ki te preko svoje 
aplikacije vodi do željenih informacij.  
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G. Andrej Stramlič ga pohvali za pripravljeno gradivo, ki je bilo poslano svetnikom skupaj z 
vabilom na sejo. Ima le pripombo, za katero pa želi, da jo sprejmemo kot dobronamerno 
sugestijo, in sicer da bi poleg številk, ki označujejo določeno cesto, g. Drago Peklar še 
zapisal relacijo oz. kje se ta cesta nahaja. 
G. Andreja Stramliča tudi zanima, kje je zajeta sanacija odlagališča nevarnih odpadkov. 
Odgovor g. Draga Peklarja: 
- lokalna cesta, 
- obračališče pri osnovni šoli, 
- odlagališče nevarnih odpadkov, 
- center Malečnik, 
to so prioritete, ki so bile zajete na junijski seji in posredovane na MOM 22. 6. 2016. 
G. Andrej Stramlič doda, da naj k novemu planu aktivnosti, kot prilogo, dodamo tudi te, že 
posredovane prioritete. 
5. SKLEP: Svet KS Malečnik-Ruperče sprejme plan komunalnih aktivnosti za leto 2017 
–2018 in se ga kot takega pošlje na MOM s priponko lanskih prioritet. 
 
G. Jožef Škof navzoče obvesti o prenehanju sanacije plazu pri Ribiču, saj je bilo ugotovljeno, 
da bo šlo za večjo investicijo. Tako se ta sanacija ponovno vnese v proračun za leto 2017. 
 
 

6. 
Vprašanja in pobude 

 
G. Andrej Stramlič nas seznani z delom odbora za spremljanje odlagališča nevarnih 
odpadkov. Imeli so že sestanek, na katerem so bili prisotni župan MOM, direktor OU MOM, 
predstavnik podjetja Snaga, vodja urada za komunalo g. Vili Eisenhut. Potrdili so datum (15. 
3. 2017), do katerega morajo urediti dokumentacijo od začetka delovanja odlagališča do 
njegovega zaprtja. Ta datum je zelo pomemben, saj bo po njem sklican sestanek na nivoju 
MOM s poslanci SV Slovenije, od katerih se pričakuje  podpora v državnem zboru.   
Potem je tu še trčovska cesta, za katero naj bi bili projekti končani do 17. 1. 2017 in temu bi 
sledila javna razgrnitev za vso zainteresirano javnost. 
G. Andrej Stramlič tudi opozori, da ima vsak, ki pride iz Malečnika na MOM, svojo verzijo – 
preferira oz. poudarja prednost za svojo cesto, zato so temu primerni tudi odgovori s strani 
MOM. Apelira na predsednika, da zastopa interese kraja in sveta KS, saj bomo samo skupaj 
dosegli želeno.  
Odgovor predsednika na to je, da se ne bo več ukvarjal s tem in bo tako preprečil ta večna 
nesoglasja. Poudari, da imamo odbor za ceste, ki naj to zadevo pelje sam, saj so želje eno, 
finančne možnosti pa drugo. G. Stramlič se nikakor ne strinja s preplastitvijo ceste, ampak z 
rekonstrukcijo, ob tem pa opozori, da bo zoper tistega, ki bo podpisal preplastitev, podal 
kazensko ovadbo. Pripeljal bo svetniške skupine, da si cesto ogledajo in podprejo predlog 
rekonstrukcije le-te v Mestnem svetu. 
 
 

7. 
Razno 

 
- obrazložitev sklepa, sprejetega na  kolegiju predsednikov KS in MČ, da se 

participatorni proračun ne podpre; 
- nezadovoljstvo krajanov z Nigradovo zimsko službo – na podjetje bomo poslali 

dopis; 
- razprava okrog vabil na seje, saj na to sejo prvotno nista bila vabljena mestna 

svetnica ga. Vladimira Cokoja in mestni svetnik g. Samo Robič, razlog, ki ga poda 
g. Jožef Škof, je sledeč - v dnevnem redu ni točke, pri kateri bi potrebovali njuno 
mnenje.  Člani sveta temu oporekajo, saj je bil na eni izmed sej sprejet sklep, da 
sta mestna svetnika vabljena na vsako sejo Sveta KS; 
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- prav tako je bil na eni izmed sej sprejet sklep, da se zapisniki pred pošiljanjem oz. 
objavo pošljejo gospe Darinki Budja v popravek; 

- ponovno je potrebno oživiti spletno stran in g. Drago Peklar predlaga, da se 7 dni 
pred razpisano sejo gradivo in vabilo objavita na spletni strani. 

 
Sejo je predsednik zaključil ob 18.20. 
 
 
Pripravila:        Predsednik Sveta KS 
Jasmina Strajnar, referentka                                                           Jožef Škof 
 
 
Poslano:  

- članicam in članom Sveta KS Malečnik-Ruperče 

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

 
V vednost po elektronski pošti: 

- Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS 
 
 

 
 
 

 

 


