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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: 01300-23/2017-8 
Datum: 02.03.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
16. seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, ki je bila v četrtek, 23. februarja 2017, 
ob 17.  uri v sejni sobi na sedežu KS. 
 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
Jožef Škof – predsednik sveta, Drago Peklar, Peter Bračko, Anton Cvikl, Vladko Mak, Tamara 
Murko in Andrej Stramlič. 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Stanka Naterer – članica mestnega sveta MOM  
Samo Robič – član mestnega sveta MOM 
Jasmina Strajnar – referentka  
 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
Darinka Budja 
 
ODSOTNI: 
Franc Krajnc 
 
DNEVNI RED 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev popravljenega zapisnika 14. redne seje.  
4. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje. 
5. Nakup zemljišča za potrebe širitve pokopališča.  
6. Rekonstrukcija ceste v Trčovo. 
7. Rekonstrukcija regionalne ceste št. 709 skozi Malečnik. 
8. Proračun MO Maribor za leti 2017 in 2018 v odnosu do KS Malečnik-Ruperče. 
9. Čiščenje greznice na Ženiku. 
10. Vprašanja in pobude. 
11. Razno. 
 
 

 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
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Predsednik Sveta Jože Škof je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 7 članic in  članov 
od izvoljenih 9, kar zagotavlja sklepčnost.   
 
.   
 

 
 
 
 
 

2.  
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Gospod Drago Peklar ima pripombe na 
predlagani dnevni red. Dnevni red je potrebno delati v skladu s pravilnikom KS Malečnik-
Ruperče in tako v večini dnevnih redov manjka točka, ki se imenuje Poročilo o izvršitvi sklepov 
prejšnje seje. Zato predlaga, da se za 4. točko dnevnega reda doda nova točka Poročilo o 
izvršitvi sklepov 15. redne seje, za točko 9 pa doda nova točka Podaljšanje soglasja za 
postavitev prodajnega avtomata za sveče na pokopališču na Gorci. Ker so to točke, ki po 
obravnavi zahtevajo sprejetje sklepov, se jih ne sme obravnavati pod točko razno. Doda se 
tudi točka Poročilo inventurne komisije. Tako se sedaj novi dnevni red glasi: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Potrditev popravljenega zapisnika 14. redne seje. 
4. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje 
5. Poročilo o izvršitvi sklepov 15. redne seje. 
6. Nakup zemljišča za potrebe širitve pokopališča. 
7. Rekonstrukcija ceste v Trčovo. 
8. Rekonstrukcija regionalne ceste 709 skozi Malečnik. 
9. Proračun MO Maribor za leti 2017 in 2018 v odnosu do KS Malečnik-Ruperče. 
10. Čiščenje greznice na Ženiku. 
11. Podaljšanje soglasja za postavitev prodajnega avtomata za sveče na 

pokopališču na Gorci. 
12. Poročilo inventurne komisije. 
13. Vprašanja in pobude. 
14. Razno. 

 
 
1. SKLEP  
Svet KS Malečnik-Ruperče soglasno sprejme dopolnjen dnevni red 16. redne seje. 

 
3. 
 

Potrditev popravljenega zapisnika 14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti 
 

Pri pošiljanju zapisnika 14. redne seje je prišlo do napake, saj se je članicam in članom Sveta 
poslal nelektoriran zapisnik, ki tudi ni vseboval dopolnil. Po odpravi zapleta se sprejme 
2. SKLEP 
Svet KS Malečnik-Ruperče soglasno sprejme sklep, da se zapisnik 14. Redne seje potrdi 
z vnesenimi popravki. 

 
 

4. 
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Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje 
 

Besedo prevzame g. Drago Peklar in poda naslednje pripombe: 
-  pred vsakim sklepom, ki gre na glasovanje, se naj napiše št. članov, ki so glasovalo ZA, št. 
članov, ki so glasovali NE in št. članov, ki so se vzdržali. V primeru soglasnosti se to zapiše; 
- ko bo zapisnik napisan, pregledan in lektoriran, se pošlje vsem, ki so bili vabljeni na sejo, 
županu MO Maribor, podžupanu MO Maribor, zadolženemu za KS in MČ, službi za KS in 
MČ. Vsem navedenim je potrebno pošiljati tudi vabilo, če to veleva poslovnik 
3. SKLEP 
Svet KS Malečnik-Ruperče soglasno sprejme sklep, da se potrdi zapisnik 15. redne seje. 
 
Razprava se nadaljuje v zvezi s problematiko slabega pluženja (g. Mak). G. Drago Peklar je 
obvestil prisotne, da je bil na Nigrad poslan dopis z vso obrazloženo problematiko in prejeli 
smo odgovor, da bodo zadevo preučili in temu primerno ukrepali. 
 

 
5. 

Poročilo o izvršitvi sklepov 15. redne seje 
 

4. SKLEP 
Vsi sprejeti sklepi 15. redne seje so bili realizirani. 

 
6. 

Nakup zemljišča za potrebe širitve pokopališča 
 
Gradivo je pripravil g. Drago Peklar,  ga predal na sami seji in se vodi kot priloga št. 01300-
23/2017-2. Komentar h gradivu –  v čim krajšem času se napiše zapisnik 16. redne seje in se 
ga pošlje pristojnim službam, da lahko nadaljujemo s svojim delom. 
 

5. SKLEP   

Svet krajevne skupnosti poziva MO Maribor, da v letu 2017 izvede nakup parcele št. 

111/3, k. o. Malečnik, za potrebe širitve pokopališča, in istočasno uredi lastniško 

razmerje, kar bo omogočalo, da bo KS Malečnik-Ruperče lahko pristopila k ureditvi 

zemljišča za potrebe pokopov. 

Sklep se soglasno sprejme in potrdi. 
 

 
 

7. 
Rekonstrukcija ceste v Trčovo 

 
Gradivo je pripravil g. Drago Peklar,  ga predal na sami seji in se vodi kot priloga št. 01300-
23/2017-3. 
Predlagal je 
 
6. SKLEP  
Svet krajevne skupnosti od župana MO Maribor zahteva, da v proračunu 2017 in 2018 
zagotovi finančna sredstva za rekonstrukcijo ceste v Trčovo za 3. in 4. fazo in da se 
rekonstrukcija tudi izvede.  
Sklep se soglasno potrdi. 
 

 
8. 

Rekonstrukcija regionalne ceste 709 skozi Malečnik 
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Gradivo je pripravil g. Drago Peklar in ga podal na sami seji. Priloženo je kot priloga št. 01300-
23/2017-4. 
Vsi so enotnega mnenja, da je potrebno cesto rekonstruirati. Svetniki so bili tudi seznanjeni z 
dopisovanjem s podžupanom, mag. Zdravkom Luketičem. Soglasno je bil sprejet  
 
7. SKLEP   
Svet krajevne skupnosti od MO Maribor zahteva, da vseskozi aktivno sodeluje z 
Direkcijo za infrastrukturo pri izdelavi projekta obnove RC 709 in v nadaljevanju pri sami 
rekonstrukciji. V proračunih 2017 (če bo potrebno), 2018, 2019 in 2020 pa zagotovi 
potrebna finančna sredstva. V vse aktivnosti mora MOM vključevati tudi KS. 
 
 
 

9. 
Proračun MO Maribor za leti 2017 in 2018 v odnosu do KS Malečnik-Ruperče 

 
Gradivo je pripravil in podal g. Drago Peklar. Gradivo se vodi pod št. 01300-23/2017-5. V 
razpravi je bilo povedano, da je ga. Mirjana Mihin zagotovila, da bodo sredstva za Center 
Malečnik zajeta v rebalansu proračuna, prav tako je g. Dejan Flakus iz projektne pisarne 
zagotovil, da bo Center Malečnik v načrtu naslednje leto.  
 
8. SKLEP   
Svet krajevne skupnosti zahteva, da vodstvo MOM v proračun za leto 2017 vnese 
35.000€ za izdelavo gradbene dokumentacije za objekt Center Malečnik.  
Sklep se soglasno potrdi. 
 
 
 
Soglasno je bil sprejet sklep 
 
9. SKLEP 
Svet krajevne skupnosti zahteva, da vodstvo MO Maribor v proračun 2017 vnese 
finančne postavke za prioritete, ki so bile pisno podane na MO Maribor z dopisom št. 
01100-98/2016-1, 22. 6. 2016. 
 

10. 
Čiščenje greznice na Ženiku 

 
Referentka Jasmina Strajnar seznani prisotne z dopisom z dne 16.02.2017, kjer se 
najemnica lokala na Ženiku obrača na Svet s prošnjo, da ji znesek čiščenja greznice 
upoštevamo pri redni mesečni najemnini. V svojem dopisu navaja, da ima v pogodbi 
zapisano, da je najemodajalec dolžan poravnati vse stroške investicijskih vzdrževalnih del. 
Svetniki menijo, da čiščenje greznice ne spada med investicijska vzdrževalna dela. Pri 
pregledu najemne pogodbe je bilo ugotovljeno, da je ta že potekla. 
Soglasno sta bila sprejeta  
 
10. SKLEP  
Dopis in najemno pogodbo posredujemo v pravno službo MO Maribor in počakamo na 
njihov odgovor.  
 
11. SKLEP  
Z go. Ireno Vnuk podaljšamo najemno pogodbo za lokal na Ženiku. 
 

11. 
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Podaljšanje soglasja za postavitev prodajnega avtomata za sveče na 
pokopališču na Gorci 

 
Dne  13. 2. 2017 smo prijeli prošnjo za podaljšanje soglasja prodajnega avtomata za prodajo 
sveč na pokopališču na Gorci. Soglasno je bil sprejet  
 
12. SKLEP   
Centru Drava se podaljša soglasje za postavitev prodajnega avtomata za prodajo sveč 
na pokopališču na Gorci. 
 

 

 

 

 
12. 

Poročilo inventurne komisije 
 

Predsednik inventurne komisije g. Peter Bračko je prebral poročilo inventurne komisije in 
soglasno sta bila sprejeta  
 
13. SKLEP  
Svet KS Malečnik-Ruperče sprejme in potrdi Poročilo popisne komisije za popis 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter Poročilo komisije za popis denarnih 
sredstev, obveznosti in terjatev s stanjem na dan 31. 12. 2016. 
 
14. SKLEP 
Svet krajevne skupnosti potrjuje Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev ter drobnega inventarja s stanjem na dan 31. 12. 2016 z odpisi: 
OSNOVNA SREDSTVA: 

- internetna stran KS pod inv. št. 220076, 
- fotokopirni stroj Canon NP 6216*1* pod inv. št. 220014, 
- nova lokacija MOM miza pisalna *2*, inv. št. 22007 – 1 kom. 
 

DROBNI INVENTAR: 

- zastava Maribora, inv. št. 003, 
- zastava Republike Slovenije, inv. št. 010, 
- koš za odpadke – quadro, siv, inv. št. 027. 

 
 

 
Referentka Jasmina Strajnar je seznanila svetnike, da je potrebno sprejeti sklep o pričetku 
postopka javnega naročila,  saj je potrebno izbrati novega ponudnika za vzdrževanje in 
sanacijo krajevnih cest v KS Malečnik-Ruperče. 
Soglasno je bil sprejet 
 
15. SKLEP  
Prične se postopek javnega naročanja – izbira ponudnika za vzdrževanje in sanacijo 
krajevnih cest v KS Malečnik-Ruperče. 

 
 
 

 
 
 

13. 
Vprašanja in pobude 
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Ga. Stanka Naterer, članica mestnega sveta MO Maribor, predlaga, da se mestni svetniki 
maksimalno angažirajo pri pobudah, kjer gre za kraj, ne glede na strankarsko pripadnost. Zato 
predlaga, da se jih zmeraj pred aktualnostjo primera pokliče in jih seznani z njimi. 
Zanima jo tudi reševaje zadeve, ko gre za cesto v privatni lasti in se je ne vzdržuje, s tem pa 
onemogoča varno vožnjo vsem.  
Od lastnice bi bilo potrebno izjavo o brezplačnem prenosu zemljišča v javno dobro. Potem MO 
Maribor prične postopek za odmero zemljišča. V kolikor se lastnica s tem ne strinja in želi ta 
del ceste prodati, se postopek ustavi. 
 

14. Razno 
 

 

Oddajanje dvorane, ponovno se potrdi sklep iz 8. redne seje sveta KS Malečnik-Ruperče  z 
dne 26.11.2015: 

- za neprofitne organizacije je cena najema 10 eur /uro; 
- za profitne dejavnosti je cena najema 15 eur/uro; 
- krajani in krajevna društva, ki delujejo prostovoljno in prostor potrebujejo v korist in 

dobrobit kraja in krajanov, lahko prostor še zmeraj uporabljajo brezplačno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:        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 
 
 
 


