OBČINA STARŠE
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Starše, ki je bila dne 20. 12. 2010, ob 16.00 uri v sejni sobi
Občine Starše.
Prisotni:
- župan: Bojan KIRBIŠ;
- člani občinskega sveta: Aleš BANDUR mag.posl.ved, Ivan BEDNJANIČ, Zdenka
GORNIK, Franc KIRBIŠ, Irena MAJCEN, Marjan MALEK, Ivan ORNIK, Nataša
PETEK, Ivan PIŠEK, Gorazd POTISK, Adolf ŠERDONER, Milan ŠPRAH, Anton
TURK;
- direktorica občinske uprave: Stanka VOBIČ;
- občinska uprava: Bojan GRUS, Mojca GSELMAN, Suzana HVALEC, Mojca KACJAN,
Anita TEMENT, Milena ULE;
- mediji: TVM Miklavž
- ostali prisotni: Katja BLAŽIČ, Gregor PAHIČ;
AD - 1
Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan Bojan Kirbiš je v uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih vseh 13
članov občinskega sveta, kar zagotavlja predpisano večino, s katero lahko občinski svet veljavno
sprejema sklepe.
SKLEP 1: Ugotovi se, da je občinski svet sklepčen, prisotnih je bilo 13 članov občinskega sveta.
Svetnike je seznanil s predlogom Gregorja Pahiča, da bi sejnino za to sejo darovali
Dobrodelnemu skladu Občine Starše. V razpravi je Zdenka Gornik povedala, da se že deset let
udejstvuje pri Rdečem križu in ne vidi razloga, da bi sedaj morala darovati še sejnino. Aleš
Bandur pa je dejal, da se strinja, če bo župan daroval polovico svojega osebnega dohodka. Župan
mu je odgovoril, da bo sam namenil Dobrodelnemu skladu 500 EUR finančnih sredstev. Na
koncu krajše razprave so prisotni svetniki glasovali in potrdili
SKLEP 2: Sejnina svetnikov za 2. redno sejo Občinskega sveta se nakaže v korist
Dobrodelnega sklada Občine Starše.
Gospod župan Bojan Kirbiš se je prostovoljno odločil, da bo v korist Dobrodelnega sklada
Občine Starše namenil lastna finančna sredstva v višini 500 EUR.
Glasovalo je 13 svetnikov: ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI je glasovala 1 svetnica (Zdenka
Gornik), VZDRŽAL se je 1 svetnik (Aleš Bandur).
AD - 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil svetnikom posredovan skupaj z vabilom za sklic seje. Na predlog s
predlaganimi točkami:
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Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti.
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Imenovanje overiteljev zapisnika.
Obravnava zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Starše.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2010 – hitri postopek
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – skrajšani
postopek
Statut Občine Starše
Poslovnik Občine Starše
Ustanovitev odborov
Imenovanje odborov in komisij
Imenovanje članov sveta Mariborske knjižnice
Sklep o začetku aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo javnega podjetja v lasti Občine Starše
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc.št. 1,
1296, 1297/8, 1297/9, 1297/10, 1297/11, 654/129, 1424, 1425, vse k.o. Marjeta na
Dravskem polju in na parc.št. 898/4 in 898/6, obe k.o. Prepolje
Sklep o odkupu nepremičnin po katerih potekajo javne poti do stanovanjskih zgradb
Povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen uporabe večnamenske športne dvorane
Pobude in vprašanja

je podal pripombo Ivan Pišek, ki je predlagal, da se 10. točka dnevnega reda umakne.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
SKLEP 3: Dnevni red za 2. redno sejo se potrdi v predlagani obliki.
Glasovalo je 12 svetnikov. ZA je glasovalo 7 svetnikov. PROTI je glasovalo 5 svetnikov (Ivan
Bednjanič, Zdenka Gornik, .Nataša Petek, Ivan Pišek in Gorazd Potisk), VZDRŽAL se je 1
svetnik (Aleš Bandur).
AD - 3
Imenovanje overiteljev zapisnika.
SKLEP 4: Za overitelja zapisnika sta bila imenovana Aleš BANDUR in Ivan BEDNJANIČ.
AD - 4
Obravnava zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Starše
Zapisnik je bil svetnikom posredovan skupaj z vabilom za sklic seje. Na zapisnik ni bilo
pripomb, zato je občinski svet sprejel:
SKLEP 5: Zapisnik 1. konstitutivne seje se potrdi v predlagani obliki.
Glasovalo je 13 svetnikov. ZA sklep je glasovalo 13 svetnikov.
AD - 5
Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2010 – hitri postopek
Uvodno obrazložitev je podala Milena Ule. V razpravi so sodelovali:

2

Aleš Bandur, 01600-obveščanje domače in tuje javnosti, 011102-administracija občinske uprave
in 013302 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem . Odgovori za navedene
postavke mu bodo poslani v pisni obliki, v roku sedem dni. Postavka 016001 - izvedba in
nadzor volitev je zanimala Natašo Petek. Ivan Pišek je podal pripombo, da upa, da bodo
proračuni v prihodnje planirani bolj natančno in ne bo prihajalo do prenapihnjenosti proračuna
za 30%, tako kot se je to zgodilo sedaj. Po razpravi je bil sprejet:
SKLEP 6: Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2010.
Glasovalo je 13 svetnikov. ZA sklep je glasovalo 12 svetnikov. PROTI je glasoval 1 svetnik
(Aleš Bandur).
AD - 6
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Uvodno obrazložitev je podala Stanka Vobič Pri tej točki razprave ni bilo, zato je občinski svet
sprejel:
SKLEP 7: Sprejme se Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo.
Glasovalo je 13 svetnikov. ZA sklep je glasovalo 13 svetnikov.
AD - 7
Statut Občine Starše
Uvodno obrazložitev je podala Stanka Vobič, ki je razložila, da je sedaj veljaven Statut iz leta
1995 in da se je vse do danes Zakon o lokalni samoupravi spremenil že večkrat, zato ni dovolj,
da se sprejmejo spremembe, ampak je potrebno sprejet nov Statut.
V razpravi je sodeloval Gorazd Potisk, ki ga je zanimalo, kakšen pravni status je predviden za
krajevne skupnosti. Stanka Vobič mu je odgovorila, da krajevnim skupnostim ni podeljen status
pravnih oseb, jim je pa s predlogom omogočeno večje sodelovanje pri sprejemanju sklepov
občinskega sveta, ki zadevajo posamezno krajevno skupnost. Aleš Bandur je podal pripombo,
da bi v gradivu moral biti stari statut dopolnitve-spremembe in obrazložitev, kaj to v
kvalitativnem delu pomeni in potem novi predlagan statut, da bi bile spremembe vidnejše.
Milan Šprah je vprašal ali je predlog statuta usklajen z normativno zakonodajo. Dobil je
odgovor, da v celoti. Ivan Pišek je povedal, da se s predlogom statuta ne strinja, ker če
sprejmemo statut v predlagani obliki, krajevnim skupnostim nikoli več ne bomo mogli vrniti
statusa pravnih oseb in posledično tudi ne prostorov, ki so jih gradili s samoprispevkom. Mojca
Gselman mu je odgovorila, da to ni res, saj se s spremembo sprejetega statuta ta status lahko
podeli kadarkoli. Opozorila je še na določbe Zakona o lokalni samoupravi, ki določajo, da je za
pravne posle, ki jih sklene ožji del občine še vedno potrebno soglasje župana in da bi podelitev
statusa pravnih oseb pomenilo dodatno breme za občinski proračun. Marjan Malek je predlagal,
da občinski svet počaka na pripombe širše javnosti in se potem razpravlja o tem, Nataša Petek je
predlagala, da se skličejo zbori krajanov in se občane povpraša o njihovem mnenju. Aleš
Bandur je še vprašal, do kdaj bodo dobili primerjavo starega statuta in predlog novega. Župan
mu je odgovoril, da v roku enega tedna.
Po razpravi so svetniki glasovali o
Sklepu: Občinski svet sprejme Statut Občine Starše v prvi obravnavi. Predlog Statuta se pošlje
Svetom krajevnih skupnosti. Rok za oddajo pripomb na predlog statuta je 15. 1. 2011.
Pripombe obravnava statutarno-pravna komisija.«
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Glasovalo je 8 svetnikov. ZA je glasovalo 7 svetnikov. PROTI je glasoval 1 svetnik (Aleš
Bandur), VZDRŽALO se je 5 svetnikov (Ivan Bednjanič, Zdenka Gornik, Nataša Petek, Ivan
Pišek in Gorazd Potisk).
Sklep ni bil sprejet.
AD - 8
Poslovnik Občinskega sveta Občine Starše
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Gselman. V razpravi so sodelovali:
Aleš Bandur je tudi pri tej točki dal pripombo, da ni v gradivu starega Poslovnika dopolnitvespremembe in obrazložitev, kaj to v kvalitativnem delu pomeni in potem novi predlagan
poslovnik. Mojca Gselman mu je odgovorila, da je objavljen v uradnem glasilu in na spletni
strani. Zanimalo ga je še kaj pomeni kaznovanje svetnikov. Mojca Gselman mu je odgovorila,
da gre za sankcioniranje , ki je določeno v 42. členu predloga poslovnika. Aleš Bandur je še
povedal, da se mu zdi skrajno neprimerno zapirati sejo za javnost kar tako. Župan mu je
odgovoril, da lahko da predloge do določenega datuma. Nataša Petek je predlagala, da se v
poslovnik zapiše v kolikih dneh mora biti napisan zapisnik. Gorazd Potisk je predlagal, da se v
35. tem členu predloga poslovnika razprava svetnikov iz 3 –eh minut spremeni nazaj na 7
minut, v 55 –tem členu se doda , da se v zapisnik napiše tudi pomembnejše razprave in da se v
69. tem členu doda, da predlogi za člane odborov oblikujejo glede na rezultat zadnjih volitev. Po
razpravi so svetniki sprejeli:
SKLEP 8: Občinski svet Občine Starše sprejme Poslovnik Občine Starše v prvi obravnavi.
Rok za oddajo pripomb na predlog Poslovnika je 15. 01. 2011. Pripombe
obravnava Statutarno pravna komisija.
Glasovalo je 9 svetnikov. ZA je glasovalo 9 svetnikov, VZDRŽALI so se 4 svetniki (Zdenka
Gornik, Nataša Petek, Ivan Pišek in Gorazd Potisk).
AD - 9
Ustanovitev odborov
Uvodno obrazložitev je podala Stanka Vobič. Razprave ni bilo, zato je občinski svet sprejel
SKLEP 9: Občinski svet Občine Starše ustanavlja naslednje odbore:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (7 članov),
Odbor za komunalno dejavnost in gospodarske javne službe (7 članov),
Odbor za družbene dejavnosti (7 članov).
Glasovalo je 13 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov.
AD - 10
Imenovanje odborov in komisij
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Marjan Malek. V razpravi je sodeloval Ivan Pišek, ki je predlagal, da se razpravlja o
celotni točki, predvsem pa o tem, da predlogi niso sestavljeni v skladu z rezultatom, ki so jih
stranke dosegle na zadnjih lokalnih volitvah. Aleš Bandur je predlagal, da naj začnejo
predlagani odbori delati in se bo potem izkazalo ali so potrebne kakšne menjave. Gorazd Potisk
je pojasnil, da če ne bodo dobili zadostne kvote članov odborov, člani njegove stranke v teh
odborih ne bodo delali, kljub pripravljenosti za delo. Razpravi sta se pridružila tudi Ivan
Bednjanič in Nataša Petek, ki sta bila istega mnenja kot ostali svetniki, člani stranke, ki ji
pripadata. Ivan Pišek je poudaril, da jim pripada 14 članov in pričakujejo kompromis s strani
župana. Župan je odgovoril, da se je število članov odborov povečalo ravno zaradi želje po večji
demokratičnosti. Župan je predlagal, da se glasuje o članih odborov in komisij v paketu. Ivan
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Pišek mu je odgovoril, da v primeru, da se danes glasuje o predlogih članov stranke SDS ne bo
zraven in preklicujejo soglasje za imenovanje v odbore. Po razpravi je občinski svet sprejel:
SKLEP 10:
Občinski svet Občine Starše imenuje Občinsko volilno komisijo v sestavi:
MARJAN PREMZL - PREDSEDNIK
TOMAŽ DOBNIK - NAM. PREDSEDNIKA
BRANKO KACJAN - ČLAN
BRANKO LEŠNIK - NAM. ČLANA
ZLATKO VOGLAR - ČLAN
MILAN SELINŠEK - NAM. ČLANA
MIHAEL RADOLIČ - ČLAN

PETRA LEPEJ -

NAM. ČLANA

SKLEP 11:
Občinski svet Občine Starše imenuje Nadzorni odbor v sestavi:
SREČKO GORINŠEK
JANEZ EKART (STARŠE)

MIRAN ZORIN
SKLEP 12:
Občinski svet Občine Starše imenuje Statutarno-pravno komisijo v sestavi:
MARJAN MALEK
GORAZD POTISK
ANTON TURK
DIANA SAGADIN ŠERUGA

MIRAN ČUŠ
SKLEP 13:
Občinski svet Občine Starše imenuje Odbor za komunalne dejavnosti in
gospodarske javne službe v sestavi:
MILAN ŠPRAH
IVAN BEDNJANIČ
ANTON TURK
ALEŠ BANDUR
mag. JANEZ EKART
LADISLAV SELINŠEK ml.
ANTON EKART ml.
SKLEP 14:
Občinski svet Občine Starše imenuje Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem v sestavi:
IVAN PIŠEK
ALEŠ BANDUR
IRENA MAJCEN
IVAN ORNIK
ALENKA KELC
NATAŠA KLASINC
NADA TESKAČ
SKLEP 15:
Občinski svet Občine Starše imenuje Odbor za družbene dejavnosti v sestavi:
MILAN ŠPRAH
ADOLF ŠERDONER
NATAŠA PETEK
ZDENKA GORNIK
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FRANC KIRBIŠ
IVAN KMETEC
DEJAN BANDUR
Glasovalo je 13 svetnikov. ZA je glasovalo 8 svetnikov, PROTI je glasovalo 5 svetnikov (Ivan
Bednjanič, Zdenka Gornik, Nataša Petek, Ivan Pišek, Gorazd Potisk).
Ivan Pišek je zapustil sejo ob 17.15 uri.
AD - 11
Imenovanje članov sveta Mariborska knjižnice
Pri tej točki je sejo zapustil svetnik Ivan Pišek. Obrazložitev te točke je podal Marjan Malek.
Razprave ni bilo zato je občinski svet sprejel:
SKLEP 16: V Svet Mariborske knjižnice se imenuje: Stanka Vobič.
Glasovalo je 11 svetnikov. ZA je glasovalo 11 svetnikov.
AD - 12
Sklep o začetku aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo javnega podjetja v lasti Občine
Starše
Mojca Gselman je pri tej točki povedala, da gre samo za seznanitev svetnikov z namero Občine
Starše, da ustanovi svoje javno podjetje. Razprave ni bilo zato je občinski svet sprejel
SKLEP 17: Sprejme se sklep o začetku aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo javnega podjetja v lasti
Občine Starše.
Glasovalo je 12 svetnikov. ZA je glasovalo 12 svetnikov.
AD - 13
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
Obrazložitev nepremičnin, ki so predmet te točke in namen ustanovitve javnega dobra je podala
Mojca Gselman. Razprave ni bilo, zato je občinski svet sprejel:
SKLEP 18: »Sprejme se sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na parc.št. 1, 1296, 1297/8, 1297/9, 1297/10, 1297/11, 654/129, 1424,
1425, vse k.o. Marjeta na Dravskem polju in na prac. Št. 898/4 in 898/6, obe k.o.
Prepolje.
Glasovalo je 12 svetnikov. ZA je glasovalo 12 svetnikov.
AD - 14
Sklep o odkupu nepremičnin, po katerih potekajo javne poti do stanovanjskih zgradb
Mojca Gselman je povedala, da je namen odkupa javnih poti do stanovanjskih zgradb v tem, da
se dejansko stanje v naravi uredi s pravnim in da pri urejanju teh poti ne prihaja do nepotrebnih
zapletov. V razpravi je sodeloval Aleš Bandur, ki je vprašal kje so te poti, za koliko m2 gre in
kakšne so finančne posledice. Mojca Gselman mu je odgovorila, da so te poti oz. deli poti
praktično po vseh vaseh, da pa je predmet te točke le cena, ki se bo ponudila za odkup, saj bodo
parc. št in kvadrature znane šele kasneje, ko bodo lastniki teh zemljišč sploh izkazali interes za
prodajo. Ko bo to znano, pa se bodo ta zemljišča vključila v letni načrt razpolaganja in
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pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je sestavni del proračuna. Župan je dodal, da je tukaj
pomemben interes lastnikov zemljišč. Z njim se je strinjal tudi Marjan Malek. Ivan Bednjanič je
dodal, da naj bo prenos zemljišč v celoti strošek občine. Mojca Gselman mu je povedala, da je
edini strošek, ki ga nosijo prodajalci davek na promet nepremičnin, stroške notarja in pa
zemljiškoknjižnega vpisa pa nosi občina. Na koncu razprave so prisotni svetniki soglasno
potrdili
SKLEP 19: Sprejme se sklep o odkupu nepremičnin po katerih potekajo javne poti do
stanovanjskih zgradb, po ceni 5 EUR za m2.
Glasovalo je 12 svetnikov, ZA je glasovalo 12 svetnikov.
AD - 15
Povišanje vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Obrazložitev je podala Mojca Kacjan, ki je povedala, da gre za uskladitev z Odlokom o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Povečanje je razložila na primeru stanovanjske
hiše v Staršah, ki meri 150 m2. Za tako hišo se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v
končnem izračunu poveča za 1,80 €. V razpravi je sodeloval Aleš Bandur, ki je povedal, da je to
v teh kriznih časih veliko in da se s tem ne strinja. Po razpravi so člani občinskega sveta
sprejeli:
SKLEP 20: Sprejme se sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2011.
Glasovalo je 12 svetnikov. ZA je glasovalo 11 svetnikov. PROTI je glasoval 1 svetnik (Aleš
Bandur).
AD - 16
Sklep o določitvi cen uporabe večnamenske športne dvorane
Stanka Vobič je povedala, da se s tem sklepom dodajajo cene za uporabo telovadnice ob
sobotah in za uporabo telovadnice za prireditve, ki jih prirejajo domača društva. V razpravi je
sodelovala Nataša Petek, ki jo zanima kako je z odjavami terminov. Župan ji je odgovoril, da
bomo to preverili na šoli. Aleš Bandur se ne strinja z zaračunavanjem uporabe našim športnim
društvom. Župan mu je odgovoril, da je namen tega, da društva resneje uporabljajo rezervirane
termine, saj bi drugače prihajalo do izpadov še pogosteje. Milan Šprah je vprašal kaj se razume
pod »ostale prireditve«, že glede varnostnih in požarnih standardov. Stanka Vobič mu je
odgovorila, da to določa pravilnik. Po razpravi so člani občinskega sveta sprejeli
SKLEP 21: Sprejme se sklep o določitvi cen uporabe večnamenske športne dvorane.
Glasovalo je 12 svetnikov. ZA je glasovalo 12 svetnikov.
AD - 17
Pobude in vprašanja
Nataša Petek je vprašala kako je s pluženjem od rondoja v Zlatoličju do avtoceste, koliko
delavcem ima občina zaposlenih preko javnih del, pozvala pa je tudi vse svetnike in občane, da
preko akcije, ki jo organizira Pampers glasujejo za vrtec v Staršah, da nam Pampers podari nova
otroška igrala.
Bojan Grus ji je odgovoril, da je za ta del je zadolženo Cestno podjetje Ptuj, ki je bilo na ta
odsek že opozorjeno, bomo jih pa opozorili še enkrat. Stanka Vobič ji je odgovorila, da je preko
javnih del zaposlenih 10 javnih delavcev.

7

Milan Šprah je opozoril občinsko upravo, da uredi zamakanje strehe na telovadnici in dal
pobudo, da v občino pripeljemo zobozdravnika.
Na razpravo Milana Špraha se je navezala še Nataša Petek in opozorila, da v telovadnici ne
delajo tuši.
Aleš Bandur je vprašal, kaj je z ambulanto v Marjeti? Župan mu je odgovoril, da bomo
poskrbeli, da ambulanta v Marjeti ostane. Vprašal je tudi, kdaj bo SNS dobila odgovore, na
katere čaka že od junija tega leta.
Marjan Malek je predlagal proučitev možnosti za razširitev telovadnice in ureditev prostorov
pod telovadnico, možnost izgradnje funkcionalnejšega vrtca v Staršah z neposredno povezavo
med šolo in vrtcem, zahvalil pa se je tudi za avtobusno povezavo med vasmi v občini Starše.
Ivan Ornik je vprašal, če bi se na zbirnem centru v Zlatoličju lahko zbirale odpadne kože.
Seja je bila zaključena ob 18 uri.

Bojan KIRBIŠ
ŽUPAN OBČINE STARŠE
Overitelja zapisnika:
Aleš BANDUR mag.posl.ved.
Ivan BEDNJANIČ
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