OBČINA DORNAVA
Občinski svet
Štev.: 900-14/2020-3
Datum: 18. 09. 2020
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava, ki je bila v četrtek, 17. 09. 2020 ob 18.
uri, v dvorani Večnamenskega centra vaško – kulturne dvorane Dornava.
Sejo je na podlagi 20. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/2014) sklical in vodil Janko Merc, župan Občine Dornava.
Za 12. redno sejo je bilo predlaganih 14. točk dnevnega reda, s katerim so bili člani
predhodno seznanjeni z vabilom. Gradivo je bilo objavljeno in javno dostopno na spletni
strani Občine Dornava in v programu Dropbox za člane občinskega sveta.
Ad/1 - Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
Župan Janko Merc je pozdravil vse prisotne in jih obvestil, da bo glasovanje in prijava k
razpravi ročno z dvigom roke.
Na podlagi 30. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30/2014) je župan Janko Merc ugotovil, da je svet sklepčen, saj je svojo
prisotnost priglasilo 11 članov Občinskega sveta Občine Dornava.
Na seji so bili navzoči: Srečko Kondrič, Rok Strižič, Marjan Hrga, Stanislav Ciglar, Matej
Zorko, Tonček Cenar, Marko Mernik, Dominik Kukovec, Jože Brumen, Klavdija Šuen in
Danijel Rus.
Opravičeno odsotni: nihče.
Ostali prisotni na seji: župan Janko Merc, direktorica Nada Kolednik, mag. upr. ved, pravnica
Erika Masten Toplak, računovodkinja Terezija Čuš, Anja Cigala – okolje in prostor, tajnica
Brigita Vidovič,
Ad/2 - Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan Janko Merc je povedal, da je za 12. redno sejo predlaganih 14 točk dnevnega reda.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP ŠT. 122
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje dnevni red za 12. redno sejo.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
VZDRŽAN: nihče
Sklep je bil potrjen soglasno.
Potrjen je bil;
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
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2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava, z
dne 2. julija 2020
4. Polletna realizacija Proračuna Občine Dornava od 01. 01. – 30. 06. 2020
5. Predlog Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Dornava –
skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine Dornava
7. Predlog Sklepa o določitvi cene storitve pomoči na domu Centru za socialno delo Ptuj
8. Predlog Sklepa o izvedbi Javnega razpisa za dodelitev finančne pomoči za zagotovitev
delovanja društev, ki delujejo na področju kulture in drugih društev v letu 2020
9. Predlog Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) »Gradnja regionalnih
kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju – odsek
4 (Ptuj – Dornava)«
10. Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine
11. Županove informacije
12. Tekoče zadeve
13. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
14. Razno
Ad/3 – Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Dornava, z dne 2. julija 2020
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal ni nihče.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 123
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Dornava, z dne 02. 07. 2020, v predlagani obliki.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
VZDRŽAN: nihče
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/4 – Polletna realizacija Proračuna Občine Dornava od 1. 1. do 30. 6. 2020
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo. Prav tako se je o polletni realizaciji Proračuna Občine Dornava razpravljalo tudi na
skupni seji Odborov 09. 09. 2020.
Župan Janko Merc je prisotne seznanil s prihodki, ki so znašali 1,103.736,96 EUR, odhodki
814.306,69 EUR, presežek znaša 289.430,27 EUR. V prvem polletju so bili odplačani krediti
v višini 68.858,48 EUR, od tega za kanalizacijo v Dornavi in Mezgovcih v višini 41.000,00
EUR, za Vrtec Dornava 20.000,04 ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj za povratna
sredstva po pogodbi iz leta 2017 in 2018 v višini 7585,40 EUR. Stanje dolgoročnih kreditov
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je znašalo na dan, 30. 06. 2020 1,044.859,88 EUR, k temu pa je potrebno prišteti še dolg
na DUTB, ki pa je cca 377.000,00 EUR.
Župan je prosil predsednike odborov, da podajo stališča odborov.
Predsednik Odbora za finance, Stanislav Ciglar je povedal, da so Polletno realizacijo
pregledali, nanjo nimajo pripomb in jo sprejemajo. Enako so potrdili tudi Marjan Hrga,
predsednik Odbora za negospodarstvo, Dominik Kukovec, predsednik Odbora za
gospodarske dejavnosti ter Rok Strižič, predsednik odbora za Okolje in prostor.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 124
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Polletno realizacijo Proračuna Občine Dornava od
01. 01. – 30. 06. 2020.«, v predlagani obliki in vsebini.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
Sklep je bil soglasno sprejet.

VZDRŽAN: nihče

Ad/5 – Predlog Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini
Dornava – skrajšani postopek
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo in o tem predlogu se je razpravljalo na 11. seji Odbora za negospodarstvo, dne 09. 09.
2020.
Predsednik Odbora za negospodarstvo Marjana Hrga je povedal, da je imela Občina
Dornava do sedaj samo sprejeti Sklep, ne pa tudi Odlok o mreži javne zdravstvene službe
na primarni ravni. Ta odlok, zraven osnovne zdravstvene dejavnosti, zajema tudi
lekarniško dejavnost in, želja Občine Dornava je, da bi lahko v občini zagotovili tudi
lekarno, saj obstajajo prostori, namenjeni ravno lekarniški dejavnosti. Vsi člani Odbora za
negospodarstvo so se strinjali, da se sprejme Odlok po skrajšanem postopku.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal ni nihče.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 125
»Občinski svet Občine Dornava potrdi predlog Odloka o mreži javne zdravstvene službe
na primarni ravni v Občini Dornava – skrajšani postopek«, v predlagani obliki in vsebini.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
Sklep je bil sprejet soglasno.

VZDRŽAN: nihče

Ad/6 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Občine Dornava
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

OBČINA DORNAVA
Predsednik Statutarno pravne komisije Srečko Kondrič je povedal, da so na seji sprejeli
sklep, da se v Odloku spremeni 2. odstavek 27. člena, ki sedaj glasi: »O izločitvi tajnika oz.
direktorja uprave samoupravne lokalne skupnosti odloča župan. O izločitvi župana odloča
predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti.«
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal ni nihče.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 126
»Občinski svet Občine Dornava potrdi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Dornava, v
predlagani obliki in vsebini.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
Sklep je bil sprejet soglasno.

VZDRŽAN: nihče

Ad/7 – Predlog Sklepa o določitvi cene storitve pomoči na domu Centru za socialno
delo Ptuj
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Marjan Hrga, predsednik Odbora za negospodarstvo, je povedal, da so predlog
obravnavali na zadnji seji Odbora za negospodarstvo. Dosedanja koncesionarka za
izvedbo pomoči na domu, ga. Olga Lupša, je odpovedala nadaljnje sodelovanje. V Občini
Dornava so trenutno 3 osebe, ki potrebujejo oskrbo na domu in edini možni ponudnik ta
trenutek je Center za socialno delo Ptuj, ki ima malo višje cene, vendar izvaja dejavnost v
veliki večini sosednjih občin in ima ustrezen kader. Člani Odbora za negospodarstvo so se
strinjali s predlaganim izvajalcem oz. predlaganim sklepom.
Direktorica Nada Kolednik je še povedala, da Občina Dornava pokriva 50% cene kot
subvencijo iz sredstev občinskega proračuna.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal ni nihče.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 127
»Občinski svet Občine Dornava potrdi predlog Sklepa o določitvi cene storitve pomoči na
domu Centru za socialno delo Ptuj, v predlagani obliki in vsebini.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad/8 – Predlog Sklepa o izvedbi Javnega razpisa za dodelitev finančne pomoči za
zagotovitev delovanja društev, ki delujejo na področju kulture in drugih društev v
letu 2020
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Marjan Hrga, predsednik Odbora za negospodarstvo je povedal, da so zadevo obravnavali
na seji Odbora za negospodarstvo.
S strani občinskih svetnikov je bila dana pobuda za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev
finančne pomoči za zagotovitev delovanja društev Občine Dornava v času epidemije
COVID-19.
Gre za društva na področju kulture, ohranjanja kulturne dediščine in pevske zbore. V razpis
se združijo sredstva iz proračunskih postavk: 18019, 18050 in 18056 v višini 13.813,00 EUR.
Javni razpis se bo poslal na vpogled članom Odbora za negospodarstvo.
Za športna društva se bo izvedel javni razpis na osnovi veljavnega pravilnika.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 128
»Občinski svet Občine Dornava potrdi predlog Sklepa o izvedbi Javnega razpisa za
dodelitev finančne pomoči za zagotovitev delovanja društev, ki delujejo na področju kulture
in drugih društev v letu 2020, v predlagani obliki in vsebini.«
ZA:11 članov
PROTI: nihče
Sklep je bil sprejet soglasno.

VZDRŽAN: nihče

Ad/9 – Predlog Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) »Gradnja regionalnih
kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju –
odsek 4 (Ptuj – Dornava)«
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Na dan seje občinskega sveta, v četrtek, 17. 09. 2020 sta bila župan Janko Merc in
direktorica Nada Kolednik na seji kolegija vseh županov, kjer so govorili o izvedbi projekta
»Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Sp.
Podravju na 4 odsekih«.
Mestna občina Ptuj se je s partnerskimi občinami (Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Juršinci,
Markovci, Dornava in Gorišnica) s projektom »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za
zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Sp. Podravju na 4 odsekih« prijavila na mehanizem
»Dogovor za razvoj regij« in pridobila 9,297.532,83 EUR evropskih sredstev za regionalni
razvoj.
Idejna zasnova in finančna konstrukcija je bila narejena za vse 4 odseke (tudi za odseka 2
in 4, kjer je vključena Občina Dornava).
Po zadnjih podatkih, se je skupni projekt odseka 2 podražil za cca 104% oz. 1,817.416,44
EUR oz. za Občino Dornava iz 21.012,44 EUR na 1,114.989,85 EUR oz. ob prijavi je bil
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lastni delež 3.789,13 EUR, medtem ko je lastni delež ob na novo izračunani vrednosti
194.860,61 EUR.
Pri vsem tem pa gre za povezavo dveh občin Ptuj – Juršinci po območju k.o. Dornava v
dolžini cca 250 m.
Pri novih izračunih, žal, Občina Dornava ne more zagotavljati izračunanih finančnih
sredstev, zato smo iz tega odseka odstopili. Vemo pa, da se ta povezava, ki gre po območju
Občine Dornava, lahko spelje tudi preko območja Mestne občine Ptuj in Občine Juršinci.
Skupni odsek 4 pa se je podražil za cca 15% oz. za 285.779,36 EUR za Občino Dornava
pa iz 978.769,52 EUR ob prijavi na sedaj izračunano novo vrednost 1,044.464,89 EUR oz.
lastni delež iz 176.499,42 EUR na 242.194,79 EUR.
Razlaga Mestne občine Ptuj je bila, da ne more sodelovati v obeh odsekih 2 in 4 zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev. Odločila se je, da ne bo sodelovala v odseku 4, istočasno
pa je sredstva (tudi naša) prerazporedila na druge odseke.
Na Mestno občino Ptuj bomo poslali vprašanje, s kakšno pravico je sredstva , ki po
razdelilniku pripadajo Občini Dornava, prerazporedila na druge odseke, saj Občina
Dornava ni odstopila od gradnje kolesarskih poti. Občina Dornava bo svojo kvoto, ki ji
pripada, izkoristila in naredila vse, da pride do dodeljenih finančnih sredstev, saj ne
razumemo, da se nas izključi iz projekta, v katerem smo bili do zadnjega in za katerega
smo tudi redno poravnali vse nastale stroške.
Ad/10 – Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za
sejo.
Župan Janko Merc je povedal, da je Občina Dornava solastnik parcele št. 613 v k.o. Prerad
z osebo, za katero prispeva k plačevanju domske oskrbnine. Domski oskrbovanec je prav
tako solastnik sosednje parcele št. 612/2, ki je predmet tega sklepa. Zasebni solastniki parc.
št.: 612/2 so pripravljeni nepremičnino brezplačno prenesi v last Občine Dornava.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal ni nihče.
Župan Janko Merc je podal na glasovanje naslednji sklep;
SKLEP št. 129
»Občinski svet Občine Dornava potrdi Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine,
v predlagani obliki in vsebini.«
ZA: 11 članov
PROTI: nihče
Sklep je bil soglasno sprejet.

VZDRŽAN: nihče

Ad/11 – Županove informacije
Župan Janko Merc pove, da so se dne, 15. 09. 2020 sestali člani za ureditev dvorca Občine
Dornava z Zavodom za spomeniško varstvo in kulturno dediščino Maribor, da bi jim
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predstavili naše videnje glede oživitve dvorca Dornava in razmišljanje Zavoda o nadaljnjih
potezah. Potrebno je pripraviti vsebino oz. program.
V mesecu avgustu smo začeli s III. fazo izgradnje. Delo bo potekalo po terminskem planu,
ki je bil dogovorjen z izvajalcem. Rok dokončanja III. faze je 15. november 2020.
29.09.2020 plačujemo prvo situacijo v višini cca 43.000,00 EUR.
S strani občanov so bili klici z željo po ureditvi ograje na desni strani pokopališča v smeri
glavnega vhoda. Določeni grobovi so bili zaraščeni z ograjo iz cipres. V dolžini 80 m bo
narejena nova ograja iz panelov višine 1,5 metra. Sredstva bodo vzeta iz planiranih sredstev
za vzdrževanje pokopališča v Dornavi in prerazporeditvijo. Trenutno se iščejo ponudniki.
Končali smo s polaganjem električnega kabla in valjanca v krajih Prerad, Lasigovci,
Bratislavci, Polenšak, Polenci in Zasadi. Istočasno smo položili podstavke za nosilce –
kandelabre za luči. H koncu gre tudi polaganje optičnega kabla. Do sedaj je bilo za javno
razsvetljavo porabljenih cca 32.000,00 EUR.
Izgradnja in montaža javne razsvetljave v Žamencih se bo pričela v drugi polovici meseca
septembra.
Do konca tedna bodo odstranjena drevesa iz površine, ki smo jo odkupili in je namenjena
za Avtobusno postajo Prerad, nato pa se bo pripravil tampon za ploščo. Nadstrešnico smo
naročili pri LEŠNIK LENART d.o.o.
Izvedlo se je čiščenje obcestnega jarka in škarpiranje dela ceste LC 076071 Zasadi –
Bratislavci v vrednosti 8.725,30 EUR.
Uspešni smo bili na razpisu WIFI for EU in pridobili BON za 15.000,00 EUR iz Evropskih
sredstev. Išče se izvajalec za izvedbo.
Ad/12 - Tekoče zadeve
Župan Janko Merc je povedal, da je vse tekoče zadeve že podal v županovih informacijah.
Ad/13 - Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
Svetnik Dominik Kukovec je vprašal, če je že kaj novega v zvezi z Bresniškim potokom, ali
so že znane cene izdelave bankin – gramoniziranih oz. asfaltiranih ter, če smo že dobili
odgovor iz šole glede obračuna cen storitev v vrtcu.
Anja Cigala, ki je zadolžena za okolje in prostor, je razložila, da je cena dosutja bankine za
100 m dolžine v širini 75 cm cca 244,00 EUR brez DDV, izvedba asfaltne bankine v dolžini
100 m ter širini 75 cm cca 2.253,00 EUR brez DDV.
Direktorica je povedala, da bo na naslednji redni seji občinskega sveta prisoten ravnatelj,
ki bo podrobneje razložil sistem obračunavanja cene storitev.
Tončka Cenarja je zanimalo, kako je z asfaltiranjem ceste proti Strelcem.
Jožeta Brumna je zanimalo, kam se naj ljudje obrnejo, če si želijo urediti vodovod. Anja
Cigala je povedala, da je potrebno najprej na Komunalnem podjetju Ptuj preveriti, ali je
priključek mogoč, nato pa se da na Občini vloga za plačilo prispevka.
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Jože Brumen je še vprašal, kakšen namen ima Občina s šolo na Polenšaku – ali se bo
prodala ali dala v najem. Župan Janko Merc mu je povedal, da se je glede tega potrebno
dogovoriti in sprejeti sklep.
Danijel Rus je vprašal, ali obstaja seznam, kateri hidranti se bodo najprej zamenjali ter
kako je z vzdrževanjem cest, predvsem hribovitih?
Marka Mernika pa je zanimalo, ali so v načrtu ugodne cene komunalnega prispevka za
mlade družine, kakšne so možnosti glede pogostejše košnje trave v naslednjem letu, ali bo
v proračunu za leto 2021 tudi sofinanciranje malih čistilnih naprav ter izrazil željo Vaškega
odbora Žamenci, da se sestanejo z županom.
Matej Zorko pa je vprašal, zakaj se ne uporabljajo glasovalne naprave in opozoril, da je
novo parkirišče pori cerkvi prazno, medtem ko je okoli cerkve parkiranih veliko avtomobilov
ter seznanil prisotne, da je bil nameščen merilnik hitrosti.
Ad/14 - Razno
Danijel Rus je prosil, da ljudje zapirajo vrata na pokopališču na Polenšaku tudi zvečer oz.
ponoči, da se na območju ne zadržujejo živali, ki delajo škodo.
Marjan Hrga je prisotne seznanil, da je v mesecu avgustu in septembru pomagal pri košnji
trave tudi študent.
Župan Janko Merc se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19.35 uri.
Zapisala;
Brigita Vidovič

Janko Merc, župan

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA
Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791
E-pošta: obcina.dornava@dornava.si

