OBČINA DORNAVA
Občinski svet
Štev.: 032-1/2017-21
Datum: 14.12.2017
ZAPISNIK
21. redne seje občinskega sveta Občine Dornava, ki je bila v ČETRTEK, 14.12.2017, 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 ugotovil, da je svet sklepčen, saj je prisotnih 10
članov občinskega sveta. Z manjšo zamudo se je seje udeležil tudi član Tomaž Janžekovič. Na
seji je bilo prisotnih vseh 11 članov občinskega sveta.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje
2. Elaborat o oblikovanju cen v Občini Dornava za leto 2018
3. Predlog rebalansa proračuna Občine Dornava za leto 2017
4. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija JP 576471 in JP
576431«
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija JP 576521 in ureditev
dovozov«
6. Investicijski program Gasilsko kulturni dom Mezgovci
7. Predlog Proračuna Občine Dornava za leto 2018
8. Tekoče zadeve
9. Pobude, predlogi in vprašanja članov Občinskega sveta
10. Razno
Ad/1
Zapisnik 20. redne seje in 7. dopisne seje so člani Občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom
za sejo.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je bila razprava zaključena.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje dva sklepa.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 164-164/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje zapisnik 20. redne seje, z dne 26.10.2017, v
predlagani obliki.«
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
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SKLEP 165-165/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje zapisnik 7. dopisne seje, z dne 24.11.2017, v
predlagani obliki.«
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/2
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Pojasnila k elaboratu sta podala direktor Javnih služb Ptuj, g. Alen Hodnik in g. Rajko Kaučič.
Med drugim je bilo povedano, da posode za odpadke ostajajo enake, bodo pa občani lahko v
roku enega meseca od prenosa izvajalca odvoza odpadkov, ocenili in sporočili zahtevo o
menjavi posode večjo za manjšo ali obratno, ki bo v prvih mesecih zamenjana brezplačno.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljala sta: Dominik Kukovec in Andrej Doberšek.
Pojasnila in odgovore sta podala g. Alen Hodnik in g. Rajko Kaučič.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 166-166/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava za
leto 2018, predlagatelja Javne službe Ptuj d.o.o..«
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/3
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Pojasnila je podal župan Rajko Janžekovič, ki je izpostavil nekatere proračunske postavke
posebnega dela predloga rebalansa.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal je: Dominik Kukovec.
Pojasnila in odgovore je podal župan Rajko Janžekovič.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
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Člani občinskega sveta so sprejeli;
SKLEP 167-167/2017;
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Dornava sprejme rebalans proračuna Občine Dornava za leto 2017.
2.
Občinski svet Občine Dornava sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Dornava za leto 2017.
3.
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI 1 član.
Ad/4
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Obrazložitve je podal župan Rajko Janžekovič, ki je povedal, da gre za rekonstrukcijo dve h
javnih poti, prva JP poteka od začetka vasi Dornava do Zverovih, druga JP poteka od
Furekovih ter vse do Premzlovih.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljal je: Janez Horvat.
Pojasnila je podal župan Rajko Janžekovič.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 168-168/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Rekonstrukcija JP 576471 in JP 576431««.
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/5
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Obrazložitve je podal župan Rajko Janžekovič, ki je povedal, da gre tukaj za modernizacijo JP
na območju vasi Dornava – Prpravci.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je bila razprava zaključena.
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Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 169-169/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Modernizacija JP 576521 in ureditev dovozov.««
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/6
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Obrazložitve je podal župan Rajko Janžekovič, ki je povedal, da bo dimenzija osnovnega
tlorisa objekta znašala 14,10 x 31,40 m, pri čemer je neto tlorisna površina 628,60 m2, s
pritličjem in etažo.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Razpravljali so: Dominik Kukovec, Marjan Hrga, Tonček
Cenar, Franc Vrabl, Andrej Doberšek in Janez Horvat.
Pojasnila in obrazložitve je podal župan Rajko Janžekovič.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 170-170/2017;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta
Gasilsko kulturni dom Mezgovci.«
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/7
Gradivo k tej točki dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Obrazložitve in pojasnila je podal župan Rajko Janžekovič. Prihodki predloga proračuna za
leto 2018 znašajo 2.238.784,00 EUR , medtem ko odhodki 2.235.784,00 EUR.
V skladu s 84. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 30/2014) bo predlog proračuna v javni razpravi 15 dni.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 171-171/2017;
»Občinski svet Občine Dornava ugotavlja, da je Predlog Proračuna Občine Dornava za leto
2018 primeren za javno obravnavo.
Javna obravnava Predloga Proračuna za leto 2018 bo potekala do dne, 05.01.2018.«
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
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Ad/8
8.1
Župan Rajko Janžekovič je prisotne seznanil, da smo s strani ZUDV Dornava kot lokalna
skupnost bili pozvani, da podamo pozitivno mnenje k imenovanju ga. Ide Jurgec, za
direktorico ZUDV Dornava, za obdobje 5 let.
Župan je navzoče povabil k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je bila razprava zaključena.
Župan Rajko Janžekovič je podal na glasovanje sklep.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli;
SKLEP 172-172/2017;
»Občinski svet Občine Dornava podaja pozitivno mnenje k imenovanju Ide Jurgec, stan.
Lunovec 7, 2274 Velika Nedelja, na mesto direktorice Zavoda za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.«
ZA sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
8.2
Župan Rajko Janžekovič je prisotne seznanil, da je na Polenšaku iz smeri Bratislavcev, na
križišču pri Krampljevih, bil nameščen stop znak, ki ga je nekdo že večkrat odstranil. Križišče
je zelo nevarno in z odstranjevanjem znaka lahko pride to težke nesreče.
Župan predlaga, da se ta del ceste zapre z betonskimi pregradami. Do naslednje seje naj se
vaščani Polenšaka s svetniki iz omenjenega območja dogovorijo o rešitvi zadeve.
Ad/9
Janez Horvat je vprašal kako je z uvedbo dežurstva zobozdravstva in, če je župan temu
naklonjen. Sam je proti opravljanju dežurstva zobozdravstva na Ptuju.
Župan je povedal, da so zadevo obravnavali na Kolegiju županov in je niso podprli. Že nekaj
časa so pritiski s strani Javnega zavoda za uvedbo dežurstva, ampak meni, da dežurstvo
zobozdravstva ni toliko pomembno kot Urgentni center na Ptuju, kjer gre za reševanje
življenj.
Dominik Kukovec je povedal, da kljub delovanju bazne postaje na Polenšaku, na nekaterih
predelih še vedno ni izboljšanega signala. Vpraša, če za informacije o signalu vprašajo vaščani
sami ali lahko to stori občina. Obenem predlaga zvišanje enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka, ki naj bo za prvega otroka 100,00 EUR, za drugega otroka 200,00 EUR in za
tretjega otroka 300,00 EUR.
Župan je povedal, da se do naslednje seje naj pripravi predlog zvišanja enkratne denarne
pomoči ob rojstvu otroka, ki ga bomo obravnavali. Kar se tiče signala je najboljše, da občani
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ki imajo slab signal sami pokličejo na Telekom Slovenije. Saj občina sama ne more predvideti
točnega območja slabega signala.
Ad/10
Sledilo je vabilo na dogodke;
- predstavitev knjižice Miha spozna Evropsko unijo, ki je potekala v petek, 15.12.2017 je ob
18. uri v avli OŠ Dornava, katere se je udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič,
- adventna tržnica pred občino, ki je potekala od 21. do 23.12.2017, z obiskom božička za
najmlajše in nastopi lokalnih pevskih skupin.
Obenem je župan prisotne seznanil, da so se otroci v nove prostore vrtca preselili na
Miklavževo.

Župan se vsem prisotnim zahvali za udeležbo in sejo zaključi ob 18. uri in 10 min.

Pripravila,
Natalija Marin

Rajko Janžekovič, župan
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