ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta občine Starše, ki je bila dne 13. aprila 2011, ob 17.00 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, Gorazd POTISK, Adolf ŠERDONER, Milan ŠPRAH, Anton TURK;
direktorica občinske uprave: Stanka VOBIČ;
občinska uprava: Bojan GRUS, Suzana HVALEC, Mojca KACJAN, Mojca GSELMAN,
Milena ULE;
mediji: TVM Miklavž;

Odsotni:
- Ivan PIŠEK – opravičeno.

AD - 1
Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan Bojan Kirbiš je v uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih 12 od
13-tih članov občinskega sveta, kar zagotavlja predpisano večino, Ivan Pišek se je opravičil.
SKLEP 1: Ugotovi se, da je občinski svet sklepčen, prisotnih je bilo 12 članov občinskega
sveta.

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:
1.
2.
3.
4.
5.

Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti.
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Imenovanje overiteljev zapisnika.
Potrditev zapisnika 4. redne seje.
Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Starše v letu 2010
(poročevalec: Policijska postaja Rače).
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 (poročevalec: Medobčinski
inšpektorat Maribor).
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7. Uskladitev cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
(poročevalec: Center za pomoč na domu Maribor).
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Starše za leto 2010 (poročevalec: občinska
uprava
9. Podelitev koncesije v zobozdravstvu (poročevalka: Mojca Gselman).
10. Pobude in vprašanja.
svetniki niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli
SKLEP 2: Dnevni red za 5. redno sejo se potrdi v predlagani obliki.
AD - 3
Imenovanje overiteljev zapisnika.
SKLEP 3: Za overitelja zapisnika sta bila imenovana Ivan ORNIK in Nataša PETEK.
AD – 4
Zapisnik 4. redne seje
Prisotni so zapisnik 4. redne seje prejeli po pošti, nanj niso imeli pripomb in so ga potrdili v
predlagani obliki.
SKLEP 4: Zapisnik 4. redne seje se potrdi v predlagani obliki.
AD – 5
Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Starše v letu 2010
Poročilo o varnostnih pojavih v Občini Starše je podal pomočnik komandirja Policijske postaje
Rače gospod Žnidarič Janko.
Adolfa Šerdonerja je zanimalo, ali ima vpliv na večje število prometnih nesreč postavitev
prometne signalizacije in ali je le ta pravilno postavljena. Predstavnik policijske postaje je
odgovoril, da policijska postaja opravlja oglede in preverja ali so ceste pravilno opremljene s
prometno signalizacijo.
V razpravo se je vključil tudi Marjan Malek, ki je glede nasilja v družini povedal, da bi se morala
vključiti tudi občina in pomagati, če se da. Na področju kršenja javnega reda in miru je predlagal,
da bi v bodoče napisali za kakšne kršitve gre, ker se v športnem parku Loka-Rošnja zbirajo
predvsem mladi in tukaj v bistvu ne gre za neke velike kršitve ampak bolj za nagajanje sosedu, ki
kar naprej prijavlja, predvsem zaradi glasnosti. Vprašal je tudi ali je možno narediti primerjavo,
kaj smo pozitivnega pridobili (kakšen je promet skozi našo občino) od otvoritve avtoceste.

2

Gospod župan je njegov predlog glede nasilja v družini podprl. Prisotne je seznanil, da je glede
kršitev javnega reda in miru pri športnem parku v Loki posredoval in upa, da se bo zadeva
uredila.
Natašo Petek je glede prisotnosti drog v naši občini zanimalo, ali so to naši krajani, ali so jih
samo dobili na našem območju. Janko Žnidarič ji je odgovoril, da gre za kršitve na tem območju,
lahko pa posredujejo še podatke ali so to občani naše občine ali drugi.
Zdenka Gornik je vprašala, če policija odreagira na vsak klic, tudi če menijo, da je prijava
neupravičena in če je v tem primeru prijavitelj kaznovan. Janko Žnidarič je odgovoril, da se
morajo odzvati na vsak klic. Če je klic neupravičen prijavitelja opozorijo, lahko pa izdajo tudi
plačilni nalog.
Aleš Bandur je v imenu stranke SNS povedal, da so občani z delom policijske postaje na
območju naše občine zadovoljni in da jih je v lanskem letu njihova stranka upravičeno predlagala
za priznanje. Glede drog pa je povedal, da morajo biti v prvi vrsti pozorni starši.
Na koncu razprave so prisotni soglasno potrdili
SKLEP 5: Občinski svet Občine Starše se seznani z informacijo o trendih varnostnih
pojavov na območju Občine Starše v letu 2010.
AD – 6
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata je podal gospod Franc Krištofelc, ki tudi opravlja
oglede na območju naše občine.
V razpravi je Milan Šprah vprašal, zakaj so indeksi v razpredelnici ponekod tako nizki v
primerjavi z letom 2009, ali se je stanje tako zelo izboljšalo. Gospod Krištofelc mu je odgovoril,
da se je njihovo delo porazdelilo in določena področja pokriva Medobčinsko redarstvo.
Aleš Bandur je v imenu stranke SNS želel vedeti, kolikokrat so bili na našem območju opravljeni
ogledi gozdov. Gospod Krištofelc mu je razložil, da je Medobčinski inšpektorat v naši občini
prisoten enkrat na mesec, opravijo tudi ogled v gozdu, vendar storilca težko najdejo, razen če
najdejo kakšne papirje z imenom ali pa je prijavitelj – očividec, pa še v tem primeru je težko
dokazljivo. Župan se je navezal na njegovo razpravo in povedal, da je bila v novičkah objavljena
telefonska številka Medobčinskega inšpektorata, kjer občani lahko in so dolžni prijaviti
onesnaževalca okolja, če ga vidijo. Seznanil jih je tudi, da v sosednjih občinah Miklavž, Duplek,
Hoče Slivnica potekajo razgovori, da bi občina financirala odvoz salonitnih plošč.
Na koncu razprave je Marjan Malek predlagal, da bi bilo v bodoče dobro, če bi poročila o delu
zunanjih služb, kot je Policijska postaja, Medobčinski inšpektorat in Medobčinsko redarstvo
obravnavali na isti seji. Prisotni so soglasno sprejeli
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SKLEP 6: Občinski svet Občine Starše se seznani s Poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata za leto 2010.
AD – 7
Uskladitev cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2011
Seje Občinskega sveta sta se udeležili gospa Potočnik – direktorica Centra za pomoč na domu in
gospa Alač – računovodkinja. V svoji obrazložitvi je Tatjana Alač povedala, da je cena storitve
ista že od leta 2008 in je predlog povišanja v višini 15,86% izračunan na osnovi števila socialnih
oskrbovalk oz. načina njihovega financiranja, števila uporabnikov in količine potrebnih ur
pomoči zanje ter rasti elementov cen socialno varstvenih storitev. Takšno povišanje so predlagali
tudi v okoliških občinah in so jo potrdili že v občini Duplek in Hoče Slivnica.
Nataša Petek je želela vedeti, kakšne so cene v okoliških občinah. Dobila je odgovor, da v občini
Miklavž ne izvajajo storitve, v občinah, kjer storitev izvajajo, so predlagali enotno ceno. V
Mariboru so jo že potrdili, prav tako tudi v Dupleku in občini Hoče – Slivnica, v občini Rače pa
še niso imeli seje. Prisotni so soglasno potrdili
SKLEP 7: Občinski svet Občine Starše daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
»pomoč na domu« v višini 16,96 EUR na efektivno uro oziroma 4,53 EUR na
efektivno uro za uporabnika.
Cena za uporabnike storitve velja od 01. 05. 2011 dalje.
AD – 8
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Starše za leto 2010
Obrazložitev Odloka o zaključnem računu je podala Milena Ule. Gospod župan je povedal, da je
poročilo zelo dosledno in izčrpno ter prisotne seznanil, da se izvaja revizija in bo poročilo o
opravljeni reviziji finančnega poslovanja verjetno že na naslednji seji Občinskega sveta.
Razprave ni bilo in prisotni so soglasno sprejeli
SKLEP 8: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Starše za leto 2010.
AD – 9
Podelitev koncesije v zobozdravstvu
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Gselman, ki je povedala, da je pravna podlaga za podelitev
koncesije v zobozdravstvu 42. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in sicer koncesijo za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti podeli z odločbo občinski upravni
organ, kamor spada tudi preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter
rehabilitacijo. Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, ki zaprosi za podelitev koncesije in ki
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izpolnjuje strokovne in druge pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, ki so
določeni z zakonom. Postopek se lahko prične na podlagi vloge zdravnika oz. razpisa občine.
Vlogo poda zdravnik, občinski organ pridobi mnenje zbornice in zavoda za zdravstveno
zavarovanje. Po pridobitvi vseh mnenj se upravni organ odloči, da bo koncesijo podelil in v tem
primeru zaprosi Ministrstvo za zdravje za soglasje. Občina podeli koncesijo z odločbo, koncedent
in koncesionar pa skleneta pogodbo o koncesiji.
V razpravi je Adolf Šerdoner povedal, da že obiskuje to zobozdravstveno ambulanto v Lovrencu
na Dravskem polju in je zadovoljen z njihovimi storitvami.
Ivana Ornika je zanimalo, ali je že bil opravljen ogled prostorov. Dobil je odgovor, da bo
občinska uprava z nadaljnjimi aktivnostmi nadaljevala po potrditvi sklepa o podelitvi koncesije.
Aleš Bandur je želel vedeti, ali se bodo šolski otroci potem tudi lahko prestavili k temu
zobozdravniku iz ordinacije v Miklavžu. Mojca Gselman mu je razložila, da je izbira
zobozdravnika prosta izbira staršev, da pa bo Zobozdravstvenemu zavodu Dolenc sigurno v
interesu, da prevzamejo otroke iz OŠ Starše . Vprašal je tudi, kakšna bo najemnina na 1m2. Dobil
je odgovor, da je najemnina določena s pravilnikom, in da natančnega izračuna še nismo naredili
in da bo dobil podatek naknadno. Zanimalo ga je tudi kako bo urejeno nudenje nujne
zobozdravstvene pomoči v času dežurstev, glede na to, da spada Zobozdravstveni dom Dolenc
pod upravno območje Ptuja. Mojca Gselman mu je odgovorila, da bomo to uredili s koncesijsko
pogodbo, da pa imamo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca kot soustanovitelji tudi določene
pravice.
Nataša Petek je vprašala, ali je še kateri zobozdravnik oddal vlogo za podelitev koncesije. Župan
Bojan Kirbiš ji je odgovoril da ne, da pa moramo biti zadovoljni, da je dal vlogo vsaj eden
zobozdravnik.
SKLEP 9: Občinski svet Občine Starše sprejme sklep s katerim pooblasti občinsko upravo,
da opravi vsa dejanja potrebna za neposredno podelitev koncesije na področju
zobozdravstva.

AD - 10
POBUDE IN VPRAŠANJA
Župan je prisotne seznanil, da bo odšel skupaj z županom MO Maribor ter še nekaterimi
okoliškimi župani na otok Pag, kjer bodo posadili cepič stare trte. V sklopu tega bi pristopili k
navezovanju stikov z občino Kolan. Vsi prisotni so ga v tem predlogu podprli ter sprejeli
SKLEP 10: Občinski svet Občine Starše pooblašča župana Občine Starše, da z občino
Kolan na otoku Pagu prične pogovore o medsebojnem sodelovanju.
5

Prisotni člani so na seji prejeli predlog sklepa za imenovanje člana nadzornega sveta JMSS
Maribor za mandatno dobo 4 leta. Župan jim je povedal, da je v prejšnjem mandatu, torej do
sedaj, bila to Stanka Vobič ter jim predlagal, da bi njen mandat potrdili tudi za naslednja 4 leta.
Prisotni so soglasno potrdili predlog sklepa.
SKLEP 11: Občinski svet Občine Starše imenuje za člana Nadzornega sveta Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Vobič Stanko za dobo 4 leta.
Irena Majcen je podala predlog, da bi v Novičkah večkrat objavili delovni čas ambulante ter
telefonsko številko in prav tako odpiralni čas Zbirnega centra. Prav tako bi bilo dobro, če bi na
spletni strani objavili podatke o Zbirnem centru v Zlatoličju (odpiralni čas, kako sortirati
odpadke).
Ivan Ornik je vprašal, če bi lahko v športnem parku v Prepoljah uredili javno razsvetljavo, ob
cesti proti Brunšviku uredili ograjo, prestavili drog za elektriko. Mogoče bi lahko to vključili v
vaška središča. Župan mu je odgovoril, da so si vsa športna društva javno razsvetljavo uredila
sama in naj tudi oni pristopijo sami k reševanju, potem pa se jih bo priklopilo na javno
razsvetljavo.
Marjan Malek je predlagal, da bi se ob cesti mimo pokopališča proti Prepolju postavila prometna
signalizacija o prepovedi parkiranja sedaj, ko bomo dali v uporabo novo parkirišče. Prav tako je
dal pobudo, da bi v občini odprli turistično pisarno s prodajo literature in spominkov značilnih za
našo občino.
Župan mu je odgovoril, da smo v občinski stavbi izobesili slike domače slikarke in pa na vidna
mesta postavili priznanja , ki jih je občina prejela v času svojega delovanja. Glede spominkov pa
je predlagal, da bi postavili svojo vitrino z njimi mogoče v trgovini Jager ali na zadrugi, ker v
občinski stavbi ni prostora. Prisotne je seznanil, da se dogovarjamo, da bi bila otvoritev parkirišča
pri pokopališču 27. aprila in takrat bi sodelovala tudi starodobna vozila. Povedal je tudi, da bo
16. aprila čistilna akcija, ki jo bodo vodile krajevne skupnosti, čas in zbirno mesto pa smo
objavili v Novičkah ter pozval svetnike, da se je kot predstavniki občine tudi udeležijo.
Aleš Bandur je opozoril na dva studenca v Prepoljah, ki sta nezaščitena in obstaja nevarnost
onesnaženja podtalnice pa tudi kakšna nesreča se lahko zgodi. V imenu stranke SNS je podal
predlog, da bi občina kupila stroj za mletje zelenega odreza, saj bi s tem zmanjšala stroške
odvoza iz Zbirnega centra. Povedal je tudi, da so stroški varovanja osnovne šole v višini 5.572
EUR in še stroški zavarovanja v višini 4.500 EUR, previsoki. Potrebno je preveriti pogodbo in
stroške racionalizirati. Župan mu je odgovoril, da bomo zadevo preučili, ker je pobuda smiselna.
Župan je prisotnim povedal, da je bil objavljen razpis za ravnatelja. Prijavitelji se nam bodo
predstavili na naslednji seji.
Natašo Petek je zanimalo, kako daleč je VVE Pikapolonica in pa ali potekajo kakšne aktivnosti v
zvezi s kolesarskimi potmi.
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Župan je razložil, da je bil opravljen kvalitetni pregled VVE Pikapolonica, dokumentacija za
tehnični pregled pa je v pripravi in bo otvoritev verjetno konec maja. Povedal je tudi, da glede
VVE Najdihojca čakamo na sklep SVRL, prijavili pa smo se na še en razpis in sicer na
Ministrstvo za šolstvo in šport. Kolesarske poti so predvidene v prostorskem planu. Prav tako pa
sledimo evropskim razpisom, v kolikor bo razpis se bomo nanj prijavili.
Aleš Bandur je podal pobudo, da bi pristopili k reševanju širjenja ambrozije. Župan mu je
predlagal, naj v zvezi s tem napiše članek za Novice občine Starše.
Na njegovo razpravo se je navezal tudi Ivan Bednjanič, ki je menil, da bi lahko občina sodelovala
s Kmetijskim zavodom in v zvezi s tem ljudi obveščala. Povedal je tudi, da zaradi širjenja
ambrozije lahko inšpektor po zakonu izreče kazen. Prav tako je predlagal, da bi občina
sofinancirala testiranje škropilnic, analizo zemlje.
Župan je prisotnim povedal, da je občinska uprava pripravila predlog za plačilo kanalizacije za
nove naročnike. Cena je 1.020 EUR in jo lahko poravnajo v šestih obrokih. 10 prisotnih
svetnikov je sprejelo
SKLEP 12: Občinski svet Občine Starše potrjuje ceno priklopa na kanalizacijsko omrežje v
višini 1.020 EUR za nove naročnike. Znesek lahko poravnajo v šestih obrokih.
Adolf Šerdoner in Milan Šprah sta sejo zapustila ob 19.00 uri zaradi drugih obveznosti.
Ivan Ornik je vprašal, ali se mora posameznik za priklop na kanalizacijsko omrežje prijaviti sam.
Dobil je odgovor, da se je začelo priklapljanje v Zlatoličju. Na drugi strani kanala pa priklopi še
niso možni, ker še ni priklopljena črpalka.

Konec ob 19.30 uri.

Zapisala: Suzana Hvalec

Bojan KIRBIŠ
ŽUPAN OBČINE STARŠE
Overitelja:
ORNIK Ivan
PETEK Nataša
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