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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: 01300-47/2017-2 
Datum: 8.05.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
17. seje Sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, ki je bila v četrtek, 6. aprila 2017, ob 
17.  uri v sejni sobi na sedežu KS. 
 
PRISOTNI:  
 
ČLANICE IN ČLANI SVETA:  
Jožef Škof – predsednik sveta, Drago Peklar, Darinka Budja, Anton Cvikl, Tamara Murko in 
Andrej Stramlič. 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Jasmina Strajnar – referentka  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 
Peter Bračko, Vladko Mak 
 
ODSOTNI: 
Franc Krajnc 
 
DNEVNI RED 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje. 
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje.  
5. Potrditev proračuna MO Maribor za leti 2017 in 2018 v odnosu do KS Malečnik-

Ruperče. 
6. Ozvočenje na pokopališču. 
7. Podaljšanje podjemnih pogodb (Harb, Pivec). 
8. Razpis za nekategorizirane ceste na območju KS za leto 2017 
9. Čistilna akcija. 
10. Vprašanja in pobude. 
11. Razno. 
 
 

 
 

1. 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 
Predsednik Sveta Jože Škof je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je prisotnih 6 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. Gospod Andrej Stramlič je predlagal, da  
na dnevni red dodamo točko – Poročilo o aktivnostih za izgradnjo trčovske ceste. Tako se 
sedaj novi dnevni red glasi: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje. 
4. Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje.  
5. Potrditev proračuna MO Maribor za leti 2017 in 2018 v odnosu do KS Malečnik-

Ruperče. 
6. Ozvočenje na pokopališču. 
7. Podaljšanje podjemnih pogodb (Harb, Pivec). 
8. Razpis za nekategorizirane ceste na območju KS za leto 2017 
9. Čistilna akcija. 
10. Poročilo o aktivnostih za izgradnjo trčovske ceste. 
11. Vprašanja in pobude. 
12. Razno. 
 

 
 
1. SKLEP  
Svet KS Malečnik-Ruperče je soglasno sprejel dopolnjen dnevni red 17. redne seje. 
 

 
3. 

Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje 
 

Na zapisnik 16. redne seje ni bilo pripomb. 
2. SKLEP 
Svet KS Malečnik-Ruperče je soglasno potrdil zapisnik 16. redne seje. 
. 
 

 
4. 

Poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje 
 
5. SKLEP – počaka se na rebalans proračuna, v katerem bi naj bila zagotovljena sredstva za 
nakup zemljišča za potrebe pokopov. 
6. SKLEP – v proračunu za leti 2017 in 2018 so sredstva za rekonstrukcijo trčovske ceste, 

počakati je samo še potrebno na dokončanje projekta. 

7. SKLEP – vsi potrebni dopisi so ponovno poslani na MO Maribor. 

8. SKLEP – realizacija tega sklepa naj bi bila v letu 2018. 

9. SKLEP – ni bil realiziran. 

10. SKLEP – odgovor pravne službe je bil, da mi kot najemodajalci poravnamo stroške 

čiščenja greznice, kar smo tudi storili. 

11. SKLEP – ga. Irena Vnuk ima pogodbo o najemu lokala na Ženiku za nedoločen čas. 

12. SKLEP – Centru Drava smo poslali dopis in podaljšali pogodbo za postavitev avtomata 

za sveče za dobo enega leta. 

15. SKLEP – oddani so vsi potrebni dokumenti za postopek javnega naročila – Izbira 

ponudnika za vzdrževanje in sanacijo krajevnih cest v KS Malečnik-Ruperče. 
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3. SKLEP 
Za sklepe št. 5, 7 in 8, sprejete na 16. redni seji, pripravi g. Drago Peklar dopis z zahtevo 
po jasnih odgovorih, ki ga posredujemo na MO Maribor podžupanu g. Zdravku Luketiču 
in v vednost direktorju OU g. Simonu Štrancarju. 

 
 
 

5. 
Potrditev proračuna MO Maribor za leti 2017 in 2018 v odnosu do KS Malečnik-

Ruperče 
 

Svetniki so bili seznanjeni s sprejetjem proračuna, ki je v določeni meri upošteval predloge 
KS. 

 
 

6. 
Ozvočenje na pokopališču 

 
Predsednik KS g. Jožef Škof je izpostavil problematiko ozvočenja na pokopališču. Trenutno 
ozvočenje je samo v bližini mrliške vežice, zato bi bilo potrebno nabaviti brezžično 
ozvočenje. 
4. SKLEP 
Do 18. redne seje se pridobijo tri ponudbe za nakup brezžičnega ozvočenja. Za 
sodelovanje pri nakupu povprašamo tudi podjetje HELP, d. o. o.. 

 
 

7. 
Podaljšanje podjemnih pogodb 

 
5. SKLEP  
Do konca leta 2017 se podaljšata podjemni pogodbi za go.  Harb in g. Pivca. 

 
 

8. 
Razpis za nekategorizirane ceste na območju KS za leto 2017 

 
Za potrebe izvedbe javnega naročila so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. Svet KS Malečnik-Ruperče potrdi predlog plana vzdrževanja krajevnih cest za leto 

2017 za potrebe javnega razpisa. Svet predlaga, da strokovne službe MO Maribor 

izpeljejo postopek izbire izvajalca. 

2. Svet KS Malečnik-Ruperče za svojega predstavnika pri odpiranju ponudb predlaga g. 

Draga Peklarja, predsednika komisije za komunalo.  

3. Svet KS Malečnik-Ruperče odloči, da se za izvajalca sanacije krajevnih cest vabijo 

naslednji izvajalci: 

- Asfalterstvo Brus, d. o. o., Cesta k Tamu 24a, 2000 Maribor, 

- Marko Želj, s. p., Grušova 15, 2231 Pernica, 

- Nigrad, d. d., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor. 

6. SKLEP 
Referentka KS Jasmina Strajnar in predsednik za komunalo Drago Peklar pripravita  
vso potrebno dokumentacijo, ki se posreduje na MO Maribor, ta pa nato prične s 
postopkom javnega naročanja. 
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9. 
Čistilna akcija 

 
22. 4. 2017 bo v KS Malečnik-Ruperče v sodelovanju z lokalnimi društvi potekala čistilna 
akcija. Za potrebe akcije smo od podjetja Snaga, d. o. o., dobili vrečke za smeti in rokavice. 
 
 

10. 
Poročilo o aktivnostih izgradnje trčovske ceste 

 
Besedo je dobil g. Andrej Stramlič, predsednik odbora za trčovsko cesto. Najprej je podal 
nekaj kronoloških dejstev. 

1. 1. 3. 2017 je v prostorih KS potekala predstavitev projekta skupaj s projektantom in 
lastniki zemljišč, krajani se s projektom strinjajo. 

2. 8. 3. 2017 je potekal ogled trase od Grička do transformatorja. 
3. 22. 3. 2017 je potekal ogled od konca II. faze do Grička. 
4. Vse izjave lastnikov o brezplačnem odstopu zemljišč so posredovane na MO Maribor. 
5. Pogajanja z go. Renato Marčič potekajo med njenim odvetnikom in MO Maribor. 
6. Pojavil se je problem pri zavodu Kekec, saj bo po tako začrtani trasi prišlo do težav 

pri dovozu do njihove zgradbe. Ker je klančina na občinski zemlji, bo potreben 
ponoven sestanek oz. ogled s predstavnikom MO Maribor, predstavnikom KS, 
projektantom, predstavnikom Odbora za trčovsko cesto in seveda direktorjem zavoda 
Kekec. 

7. Do konca meseca aprila bo projekt in vsa potrebna dokumentacija končana in tako bi 
v mesecu maju zahtevali od MO Maribor, da gre v razpis za izvajalca del. 

8. Do sedaj znana vrednost III. faze je 287.000,00 eur, IV. faze pa 521.000,00 eur. 
9. Naloga vseh je, da se projekt izpelje in zato so bili tudi na 7. seji odbora za trčovsko 

cesto sprejeti naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Lastniki zemljišč se strinjajo s predstavitvijo projekta rekonstrukcije ceste v Trčovi 
(III. in IV. faza). 
SKLEP 2: V najkrajšem možnem času se skliče sestanek pri podžupanu g. Luketiču s 
predstavniki     odbora za trčovsko cesto, predstavniki KS Malečnik-Ruperče, predstavniki 
MO Maribor – g. Eisenhutom, g. Belšakom in go. Kovač ter projektantom g. Milivojem 
Ročenovićem. 
SKLEP 3: Ponovno naj se preveri možnost vgradnje cevi za fekalno kanalizacijo. 
SKLEP 4: MO Maribor naj v mesecu maju oz. takoj po prejetju vse potrebne dokumentacije  
objavi javni razpis za izgradnjo III. faze rekonstrukcije trčovske ceste. 
SKLEP 5: V kolikor ne pride do dogovora med MO Maribor in go. Renato Marčič, Trčova 
153, se naj rekonstrukcija III. faze začne, in sicer do sporne parcele št. 326/2, za sporno 
parcelo pa se rekonstrukcija nadaljuje. 
SKLEP 6: Odbor za trčovsko cesto, KS Malečnik-Ruperče in lastniki zemljišč želijo biti 
seznanjeni z dinamiko dogodkov pred pričetkom rekonstrukcije. 
 
Svet KS potrdi zgoraj navedene sklepe in soglasno sprejme 
 
7.SKLEP 
Vse potrjene sklepe posredujemo na MO Maribor in želimo sestanek. 
 

11. 
Vprašanja in pobude 

 
Go. Darinko Budja zanima, kaj se dogaja s sanacijo ceste oz. škarpe  od šole do cerkve. 
Opozorila je, da zaradi varnosti otrok na  ta del ceste ne smemo pozabiti. Vsi prisotni člani 
sveta se strinjajo s tem, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi v tej smeri in kljub vsem 
zavrnitvam na MO Maribor vztrajati. 
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Določi se tudi datum, ko bo Komisija za priznanja le-ta tudi podelila. Datum podelitve je 1. 
julij 2017, ko se bo tudi končal krajevni praznik. 
 

12. 
Razno 

 
Ureditev oz. odstranitev korit na parkirišču na Ženiku. Tam je republiška cesta, zato je 
moralo biti parkirišče z  ločenim uvozom in izvozom. Ker ta korita ne služijo več temu 
namenu, sprejmemo  
 
7. SKLEP 
Na Režijski obrat se naslovi dopis za odstranitev korit. 
 
Predsednik g. Jožef Škof nas je seznanil s predračunom za ureditev hodnika, vrat in sanitarij 
na Ženiku. Skupna vrednost del je 6.752,00 eur. Predlaga delo po etapah. Svetniki so ga 
opozorili, da pred samim pričetkom del potrebujemo še vsaj 2 ponudbi. 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 

 


