OBČINA DORNAVA
Občinski svet
Štev.: 032-1/2017-15
Datum: 12.01.2017
ZAPISNIK
15. redne seje občinskega sveta Občine Dornava, ki je bila v ČETRTEK, 12.01.2017 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135 a, Dornava.
Sejo je na podlagi 20. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/2014) sklical in vodil Rajko Janžekovič, župan Občine Dornava.
Na podlagi 30. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 30/2014) je župan Rajko Janžekovič prisotne seznanil, da je svojo zadržanost na seji
opravičil Tomaž Janžekovič in ugotovil, da je svet sklepčen.
Župan predlaga dnevni red, katerega so člani prejeli skupaj z gradivom na sejo. Ker ni bilo
pripomb in dopolnitev so tega soglasno potrdili.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje
3. Predlog Proračuna Občine Dornava za leto 2017
4. Informacija o dograditvi vrtca pri Osnovni šoli Dornava
5. Poročilo delovanja Nadzornega odbora Občine Dornava za leto 2016
6. Tekoče zadeve
7. Pobude, predlogi in vprašanja
8. Razno
Ad/1
Zapisnik 14. redne seje so člani Občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Ker ni bilo vsebinskih pripomb je bil sprejet;
SKLEP 113-113/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje zapisnik 14. redne seje, z dne 17.11.2016 v
predlagani obliki.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
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Ad/2
Zapisnik 4. dopisne seje so člani Občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Ker ni bilo vsebinskih pripomb je bil sprejet;
SKLEP 114-114/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje zapisnik 4. dopisne seje, z dne 9.12.2016 v
predlagani obliki.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/3
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Župan Rajko Janžekovič je povedal, da je Predlog Proračuna Občine Dornava bil v javni
obravnavi do dne, 28.12.2016. V roku ni bilo podanih amandmajev. Prihodki proračuna
znašajo 2.425.283,00 EUR ter odhodki 2.428.283,00 EUR. V nadaljevanju je župan Rajko
Janžekovič izpostavil večje naložbe in obrazložil nekatere proračunske postavke.
Proračun Občine Dornava za leto 2017 je na svoji seji obravnaval Odbor za javne finance.
Predsednik Janez Horvat pove, da je odbor proračun nazorno pregledal in občinskemu svetu
predlaga, da ga v predlagani obliki potrdi.
Sledila je razprava v kateri je sodeloval Dominik Kukovec.
Župan Rajko Janžekovič je podal pojasnila in odgovore.
Sprejet je bil;
SKLEP 115-115/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2017.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/4
Župan Rajko Janžekovič je povedal, da bo 17.01.2017 potekalo odpiranje prispelih ponudb
po javnem razpisu. Na naslednji seji bo že znan izvajalec gradbenih del.
Ad/5
Poročilo o delovanju Nadzornega odbora Občine Dornava za leto 2016 je podala predsednica
ga. Martina Horvat.
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Ad/6
6.1
Župan Rajko Janžekovič je prisotne seznanil s vsebino podane vloge. Pove, da gre za izvajanje
dejavnosti distribucije toplote kot tržne distribucije, predvsem za potrebe Zavoda Dornava.
Med drugim je občina podala pobudo Hmelju Dornava d.o.o., da pripravijo ponudbo za
izvajanje dejavnosti distribucije toplote za potrebe občine.
Sprejet je bil;
SKLEP 116-116/2017;
»Občinski svet Občine Dornava soglaša z izvajanjem dejavnosti distribucije toplote kot
tržne distribucije za potrebe Zavoda Dornava, prosilca Hmelj Dornava d.o.o., Dornava 2,
2252 Dornava.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
6.2
Župan Rajko Janžekovič pove, da je že večkrat bil odstranjen stop znak na križišču pri
Kramplovih na Polenšaku. Opozori, da se prometni znaki morajo upoštevati in se le-teh naj
ne odstranjuje na lastno pest.
6.3
Župan Rajko Janžekovič je povedal, da smo uspešno izpeljali državno proslavo ob dnevu
Rudolfa Maistra, ki je potekala 22.11.2016 v dvorani Večnamenskega centra Dornava.
Priložnost smo izkoristili in se odlično predstavili s prireditvijo posvečeno domoljubju z
nastopi pevskih skupin iz naše občine. Celotna izpeljava proslave nas je stala 5.000,00 EUR,
vrnjeno smo prejeli 2.500,00 EUR.
6.4
Župan Rajko Janžekovič je povedal, da je bila v mesecu decembru 2016 odlično izpeljana
Adventna tržnica, ki je v občini potekala prvič pod organizacijo občine z lokalnimi ponudniki.
Dogajanje smo popestrili s koncerti, božičkom, predstavitvijo knjižic učenk OŠ Dornava. Na
tržnici so se s svojimi izdelki predstavili domačini, ki jih v prihodnje pričakujemo še več.
6.5
Na svoji seji se je sestal Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo. Predsednik Franc
Vrabl je povedal, da je na seji g. Franc Kokol predstavil projekt portal e-tržnica, ki omogoča
oglaševanje in prodajo izdelkov kmetij, zadrug, podjetij in društev. Ker je projekt požel veliko
zanimanje, ga želijo približati tudi občanom. Na vsa gospodinjstva bo poslan dopis s
potrebnimi kontakti. Glede na razpoložljiva sredstva na proračunski postavki - »Spodbujanje
razvoja malega gospodarska«, so se člani med drugim odločili, da bodo sredstva namenili za;
 projekt e-tržnica,
 podpora mladim podjetjem.
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Za podporo mladim podjetjem bodo namenili 2.000,00 EUR, kot zagonska sredstva s.p.-jem
in d.o.o.-jem na podlagi javnega razpisa.
6.6
Dominik Kukovec, predstavnik iz naše občine in predsednik Sveta OI JSKD Ptuj, pove, da je
potekala 3. seja Sveta OI JSKD Ptuj. Na seji je bilo veliko govora o tem, da kulturniki ne znajo
izkoristiti roke JSKD. JSKD je vedno odprt za pobude, izobraževanja, pomoč ob prireditvah za
promocijo preko mreže, med drugim ponujajo tudi pomoč novo nastalim društvom za
urejanje dokumentacije. Obenem pozove vse, ki se ukvarjajo s petjem, da se prijavijo na
revije.
Župan Rajko Janžekovič pove, da občina krije stroške pevskih skupin, ki sodelujejo na revijah
pevskih zborov preko JSKD Ptuj.
Ad/7
Dominik Kukovec; pove, da Bresniški potok v Lasigovcih ponovno poplavlja in prosi, da se
ponovno pošlje dopis za sanacijo omenjenega potoka.
Ad/8
Marjan Hrga; vse prisotne in občane povabi na 10. Prvo brazdo, ki bo potekala iz 2. na 3.
februarja s pričetkom ob 23. uri izpred gasilskega doma v Mezgovcih ob Pesnici.
Janez Horvat; opozori na nevarno zadrževanje in fotografiranje na zaledenelem ribniku v
Dornavi.
Andrej Doberšek; je seznanil o pošiljanju dopisov občana Stanislava Petka, ki je v lastni režiji
na inšpekcijo za ceste pošiljal dopise, za sanacijo regionalne ceste na odseku Ptuj – Dornava.
Verjame, da je tudi to pripomoglo k temu, da je cesta v planu za sanacijo.

Župan se vsem prisotnim zahvali za udeležbo in sejo zaključi ob 19. uri.

Zapisala,
Natalija Marin

Rajko Janžekovič, župan
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