ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Starše, ki je bila dne 07. Septembra 2011, ob 17. Uri v sejni
sobi Občine Starše

Prisotni:
‐ župan: Bojan KIRBIŠ;
‐ člani občinskega sveta: 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, Milena ULE,
Srečko GORINŠEK – NO.
‐ Mediji: Katja Blažič Grabrovec, TVM Miklavž.
Odsotni:
‐ član občinskega sveta: Aleš BANDUR, mag.posl.ved. – opravičil

AD – 1
Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan Bojan Kirbiš je na uvodu pozdravil prisotne in ugotovil in ugotovil, da je na seji prisotnih 12
svetnikov, Aleš BANDUR, mag.posl.ved. 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. Na predlagane točke:
1. Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Imenovanje overiteljev zapisnika.
4. Potrditev zapisnika 6. Redne seje.
5. Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – uradno
prečiščeno besedilo (poročevalec: JMSS Maribor).
6. Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2010
(poročevalec: JMSS Maribor).
7. Odpis terjatev JMSS Maribor za leto 2005, 2006 in 2007 (poročevalec JMSS Maribor).
8. Predlog imenovanja direktorja JMSS Maribor (poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja).
9. Postavitev WI‐FI omrežja v Občini Starše (poročevalec: občinska uprava in i‐ROSE d.o.o.).
10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2011 – skrajšani postopek (poročevalec:
občinska uprava).
11. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Starše, javno podjetje d.o.o. (poročevalec:
občinska uprava).
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12. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o.
(poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja , volitve in imenovanja).
13. Lokalni energetski koncept Občine Starše (poročevalec: občinska uprava).
14. Sončna elektrarna na objektih v Občini Starše (poročevalec: občinska uprava).
15. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča Prepolje« ‐
novelacija (poročevalec: občinska uprava).
16. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča Marjeta na
Dravskem polju« ‐ novelacija (poročevalec: občinska uprava).
17. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno infrastrukturo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Starše (poročevalec: občinska
uprava).
18. Razprava o dogodkih ob gradnji večnamenske športne dvorane v Staršah (poročevalec:
občinska uprava).
19. Razno.
Svetniki niso imeli pripomb in so soglasno potrdili
SKLEP 2: Dnevni red za 7. redno sejo se potrdi v predlagani obliki.
AD – 3
Imenovanje overiteljev zapisnika
SKLEP 3: Za overitelja zapisnika sta bila imenovana Adolf ŠERDONER in Milan ŠPRAH.
AD – 4
Zapisnik 6. redne seje
Zapisnik 6. Redne seje so prisotni dobili pošti.
V razpravi je Zdenka Gornik povedala, da so pod točko razno razpravljali o prodaji objekta v Loki in
razdelitvi sredstev, tega v zapisniku ni zapisanega. Prisotni so potrdili sklep s predlagano dopolnitvijo.
SKLEP 4: Zapisnik 6. Redne seje se potrdi s predlagano dopolnitvijo.
AD – 5
Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – uradno prečiščeno
besedilo
Namestnik direktorice JMSS MARIBOR Miha Glavič je prisotnim razložil, da gre pri Odloku o
ustanovitvi JMSS v bistvu samo za uradno prečiščeno besedilo, to pomeni, da so vnesene
spremembe, ki so že bile sprejete in se v bistvu potrjuje čistopis odloka.
Vseh 12 prisotnih svetnikov je potrdilo
SKLEP 5: Občinski svet Občine Starše potrjuje drugo uradno prečiščeno besedilo Odloka o
ustanovitvi Javnega medobčinskega sklada Maribor.
AD – 6
Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2010
Razlago letnega poročila je prisotnim prav tako podal Miha Glavič.
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V razpravi je Adolf Šerdoner vprašal, kje je Borovje. Gospod Glavič mu je razložil, da je to na Teznu.
V razpravo se je vključil tudi župan, ki je dodal, da je to blizu podjetja Surovina ter prisotne istočasno
seznanil, da so potekali s stanovanjskim skladom dogovori za eno stanovanje za družino Petek iz
Loke, vendar žal ni prišlo do realizacije. Dogovori o primerni lokaciji za selitev te gospe še vedno
potekajo, vendar se išče primerna lokacija, saj gospa ne bi želela iti iz občine, prav tako pa bi
bivališče moralo biti v pritličju, saj gospa težko hodi in slabo vidi.
V razpravo se je vključil tudi Ivan Pišek, ki ga je zanimalo ali so mogoče razmišljali, da bi sami
obnavljali, popravljali stara stanovanja in jih potem prodali, ali imajo mogoče kakšno kalkulacijo,
koliko bi to stalo. Gospod Glavič mu je odgovoril, da bi potem morali ustanoviti podjetje, ki bi
zaposlovalo delavce za takšna opravila.
Na koncu razprave so vsi prisotni svetniki potrdili
SKLEP 6: Občinski svet Občine Starše sprejme Letno poročilo 2010.
AD – 7
Odpis terjatev JMSS Maribor za leta 2005, 2006 in 2007
Pri gre za finančna sredstva za več let, ki se jih ne da izterjati, ker so lastniki ostali brez zaposlitve, so
že dalj časa na čakanju ali zaradi kakršnega drugega razloga ne morejo poravnati dolga. Zneski na
posameznika niso tako veliki.
Razprave ni bilo in prisotni svetniki so potrdili
SKLEP 7: Odpišejo se terjatve iz naslova najemnin in zakonskih zamudnih obresti za neplačano
najemnino pri dolžnikih, kjer bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve oziroma so terjatve neizterljive zaradi smrti dolžnikov, ki niso zapustili
premoženja, in se nanašajo na leta 2005, 2006 in 2007 ter znašajo v skupnem znesku
1.167,16 EUR.
AD – 8
Predlog za imenovanje direktorja JMSS Maribor
Marjan Malek – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prisotnim
razložil, da je komisija dobila v obravnavo predlog za imenovanje direktorja JMSS Maribor ter
prisotnim predlagajo, da za direktorico JMSS potrdijo mag. Tanjo Vindiš Furman.
Prisotni svetniki so se s predlogom strinjali in ga soglasno potrdili.
SKLEP 8: Občinski svet Občine Starše na predlog Nadzornega sveta JMSS Maribor za direktorico
Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za mandatno obdobje štirih let
imenuje mag. Tanjo Vindiš Furman.
AD – 9
Postavitev WI‐FI omrežja v Občini Starše
Predstavnik podjetja i‐ROSE d.o.o. g. Mirt, ki je prišel na sejo predstavitev vzpostavitev brezžičnega
omrežja v občini. V vsaki vasi bi bila postavljena ena antena. Gospod župan ga je dopolnil, da bi jih
postavili na objektih v lasti občine, kjer pa to ni smotrno, pa bomo iskali druge rešitve. Razložil jim je,
da je to samo predstavitev, če bi se odločili za zadevo, pa je potrebno izvesti javni razpis.
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V razpravi je Ivana Ornika zanimalo, kaj če v Loki objekt prodamo glede na to da je tam predvidena
antena. Župan mu je odgovoril, da ni nujno, da je ravno na stavbi, lahko je tudi na stebru.
Marjan Malek je vprašal kako daleč vleče ta antena. Dobil je odgovor, da 300 do 500 m.
Natašo Petek je zanimalo ali bodo kakšne motnje glede kabelske. Ne.
Anton Turk je podvomil o kvaliteti glede na to, da je garancijski rok samo eno leto. Gospod Mirt mu je
odgovoril, da proizvajalec da takšen garancijski rok, vendar pa mu glede na izkušnje lahko zatrdi, da
je zadeva kvalitetna. Na koncu razprave je župan prisotnim predlagal sprejetje sklepa, ki so ga
prisotni soglasno potrdili
SKLEP 9: Občinski svet Občine Starše sprejme sklep, da se na območju Občine Starše vzpostavi WI‐
FI omrežje. Hkrati Občinski svet Občine Starše pooblašča občinsko upravo, da pripravi vse
potrebno za zbiranje ponudb za izbor najugodnejšega ponudnika za izgradnjo WI‐FI
omrežja.
AD – 10
Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2011 – skrajšani postopek
Razlago rebalansa je podala Milena Ule. Povedala je, da je pripravljen v skrajšani obliki,ker so zajete
samo postavke, ki so se spreminjale.
V razpravi je župan prisotne opozoril na finančna sredstva v višini 60.000 EUR za dokapitalizacijo
podjetja Snaga, kjer smo soustanovitelji ter jim razložil, da je naš delež samo 2%, predlagal je, da
dokapitalizacije ne potrdijo.
Nataša Petek je postavila vprašanje glede postavke za dva fotokopirna stroja in skener, ali ne bi bilo
smiselno imeti en fotokopirni stroj mogoče malo bolj kvaliteten. Pri postavki športa, jo zanima zakaj
je povišanje za 3.000 EUR. Župan ji je razložil, da smo prejeli vlogo Rokometnega kluba Rače za
sofinanciranje, ker je večina mladink iz naše občine. Menil je, da bi bilo prav, da jih finančno
podpiramo, zato sta se z županom občine Rače in klubom dogovorili, da se klub preimenuje v klub
Rače Starše, ker ga drugače naša občina ne more sofinancirati.
Ivan Pišek je pri nakupu parcele vprašal, če je to parcela od Selinšek Franca za dostop do športne
dvorane in če ne ali v zvezi s tem potekajo kakšni razgovori. Župan mu je odgovoril, da gre tukaj za
parcelo od Sel Jožefa, ki je tudi pomembna za dostop do športnega parka v Staršah od šole, kupuje pa
se po ceni 8 EUR/m2.
Na koncu razprave so prisotni soglasno potrdili
SKLEP 10:Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2011.
SKLEP 11: Občinski svet Občine Starše sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja
nepremičnegapremoženja Občine Starše za leto 2011.
AD – 11
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Gradnje Starše, javno podjetje d.o.o.
Predlog Odloka o ustanovitvi komunalnega podjetja Gradnje Starše d.o.o. so prisotni dobili v gradivu,
razlago pa jim je podala Mojca Gselman.
Njeno razlago je dopolnil župan in jim razložil, da imajo nekatere občine že svoja podjetja. Bistvo tega
podjetja je v tem, da ne bi bili odvisni od drugih in bi zadeve lahko reševali hitreje, kvalitetneje in
morda tudi ceneje.
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V razpravi je Marjana Maleka zanimalo, če obstajajo kakšne ocene rentabilnosti, kaj bi podjetje
delalo, koliko bi stalo. Župan mu je odgovoril, da so neki izračuni že bili narejeni, vendar pa je bistvo,
da se zadeve lahko hitreje rešijo in sami lažje odpravljamo napake.
V svoji razpravi je Irena Majcen ugotavljala, da ima to verjetno za posledico dokapitalizacija Snage.
Franc Kirbiš je vprašal koliko ljudi bi podjetje zaposlovalo. Dobil je odgovor da direktorja in še 3
zaposlene (področja elektrike, mizarja, za kanalizacijo).
Ivan Pišek je predlagal, da bi pri 10. členu črtali pri 9. točki drugi del, da se ne bi kdo preveč
zakreditiral in bi zopet imeli težava. Župan se je z njegovim predlogom strinjal.
Franc Kirbiš je vprašal tudi, kaj se bo nabavilo od strojne opreme. Župan mu je odgovoril, da je za
začetek namenjeno 37.000 EUR, katere stroje bi najbolj potrebovali pa bo odločil direktor.
Na koncu razprave so prisotni potrdili
SKLEP 12: Občinski svet Občine Starše sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Gradnje Starše
d.o.o. s predlagano spremembo v 10. Členu pri točki 9.
AD – 12
Imenovanje dveh članov Nadzornega sveta javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o.
Marjan Malek – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prisotnim
razložil, da je potrebno imenovati nadzorne člane za podjetje Gradnje Starše ter predlagal potrditev
članov.
Nataša Petek je vprašala, če lahko nekdo, ki je v komisiji predlaga samega sebe. Dobila je odgovor, da
je to samo predlog, imenuje pa ga občinski svet.
Prisotni so soglasno potrdili
SKLEP 13: V nadzorni svet javnega podjetja Gradnje Starše d.o.o. se imenujeta:
Marjan Malek in
Anton Turk.
AD – 13
Lokalni energetski koncept Občine Starše
Gradivo za Lokalni energetski koncept Občine Starše je izdelalo podjetje EKO ideja d.o.o., na sejo pa
ga je prišel predstavit direktor mag. Štefan Žvab.
V razpravi je Milan Šprah vprašal ali je bil koncept izdelan na podlagi leta 2004 izdelane energetske
zasnove od podjetja Consulting. Gospod Žvab mu je odgovoril, da so koncept izdelali na osnovi na
novo pridobljenih podatkov
Adolf Šerdoner je povedal, da se letno v naši občini porabi okrog 5 milijonov litrov kurilnega olja, zato
bi bilo smotrno, da pristopimo k drugim virom energije.
Natašo Petek je zanimalo, ali bodo oni podali informacije na občinsko upravo in bo le ta obveščala
vaščane v tedenskih Novičkah ter zakaj je možnost sofinanciranja omejena na neka obdobja.
Dobila je odgovor, da oni sami vršijo obveščanje občanov, razen če občina želi občane obveščati.
Glede financiranja pa je nastavljeno tako, zaradi možnosti prijav na razne razpise ministrstev
Ivan Bednjanič je vprašal ali nudijo pomoč in svetovanje tudi posameznikom. Gospod Žvab mu je
odgovoril pritrdilno, vendar je poudaril, da nikomur ne vsiljujejo svojega mnenja.
Ivan Pišek se je navezal na tabelo rabe električne energije, ali obstaja kakšna primerjava s podatki iz
obdobja 2004 – 2009. Župan mu je odgovoril, da bomo zadevo preučili in pripravili razlago do
naslednje seje. Na koncu razprave je 12 prisotnih svetnikov potrdilo
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SKLEP 14: Sprejme se lokalni energetski koncept Občine Starše.
AD – 14
Sončna elektrarna na objektih v Občini Starše
Svetniki so v gradivu prejeli dve ponudbi zgradbe za izgradnjo sončne elektrarne. Svetniki morajo na
podlagi le teh odločiti, če se strinjajo s takšno izgradnjo, ker šele po njihovi potrditvi lahko
nadaljujemo z nadaljnjimi postopki. Vprašanje je ali je boljše vzeti zgradbo za izgradnjo v najem ali iti
v samostojno izgradnjo. Prisotni so se soglasno strinjali z najemom in potrdili
SKLEP 15: Občinski svet Občine Starše sprejme sklep, da se odda streha OŠ Starše in streha Doma
KS Brunšvik v najem za izgradnjo sončne elektrarne. Hkrati Občinski svet Občine Starše
pooblašča občinsko upravo, da pripravi vse potrebno za oddajo v najem in poišče
najugodnejšega najemnika za omenjeno dejavnost.
AD – 15
Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča Prepolje« ‐ novelacija
DIIP so prisotni prejeli skupaj z gradivom. Potrjen je bil na izredni seji dne, 13. Julija 2010. Mojca
Kacjan jim je razložila, da gre samo za novelacijo. Razprave ni bilo in prisotni so soglasno potrdili
SKLEP 16: Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča
Prepolje«
AD – 16
Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča Marjeta na Dravskem
polju« ‐ novelacija
DIIP so prisotni prejeli skupaj za gradivom, potrjen je bil na izredni seji dne, 13. Julija 2010. Mojca
Kacjan jim je razložila, da gre samo za novelacijo. Razprave ni bilo in prisotni so soglasno potrdili
SKLEP 17: Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev vaškega središča
Marjeta na Dravskem polju«.
AD – 17
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno infrastrukturo in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Starše
Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje v povezavi z opremljanjem stavbnih zemljišč dva
ključna instrumenta in sicer program opremljanja stavbnih zemljišč in komunalni prispevek, ki ju
vsebinsko povezuje in kot celoto integrira v sistem urejanja prostora in vodenja prostorske politike v
občini. Program opremljanja stavbnih zemljišč predstavlja osnovo za zagotovitev z zakonom
določenih osnov za odmero komunalnega prispevka na območju občine. Pričujoč program
opremljanja obravnava obstoječo opremo za celotno območje Občine Starše. Do sedaj je imela to
občina urejeno s Sklepom o plačilu komunalnega prispevka.
V razpravi je Irena Majcen ugotavljala pri obračunskih stroških da imamo nekoliko višje cene (pri
kvadratnem metru ) kot okoliške občine. Župan ji je odgovoril, da je razlika zelo mala ter, da bomo s
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prostorskim planom razširili zazidalno območje. V svojem razmišljanju je Irena Majcen dodala, da bi
potem morali dati neke druge bolj atraktivne ponudbe, da bi pritegnili ljudi.
Ivan Bednjanič pa je vprašal ali te cene veljajo tudi za gospodarske objekte, ki se bodo gradili v obrtni
coni. Mojca Kacjan mu je odgovorila, da so to cene za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Na koncu razprave so prisotni soglasno potrdili
SKLEP 18: Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno
infrastrukturo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Starše.
AD‐18
Razprava o dogodkih ob gradnji večnamenske športne dvorane v Staršah
Točka se je uvrstila na dnevni red na željo oz. zahtevo Pišek Ivana, ki je vsa prejšnja leta opozarjal na
nepravilnosti pri izgradnji večnamenske športne dvorane v Staršah. Po njegovi razlagi mu je župan
odgovoril, da je prav, da se občinski svet seznani z zadevami okrog gradnje, vendar pa sedaj ne
morejo reševati zadev za nazaj, lahko se trudimo, da se bodo zadeve glede ogrevanja in hlajenja
uredite.
V razpravi je Nataša Petek povedala, da je prav, da se novi svetniki seznanijo z zadevo ter dejstvom,
da v prejšnjem mandatu glede te izgradnje nikoli ni bilo nikogar od nadzora, da bi predstavil, kako
potekajo dela.
Župan je predlagal, da bi na naslednjo sejo povabili nadzornega za izgradnjo vrtca Najdihojca, da
poda poročilo.
Zdenko Gornik je zanimalo, kdo določi nadzornika objekta. Župan ji je odgovoril, da se na spletu
objavi razpis in se izbere najugodnejši.
Župan je prisotnim razložil, da je bilo za izgradnjo vrtca Najdihojca izbrano Gradbeno podjetje Radlje,
ker je bilo za cca. 150.000 EUR cenejše od drugih ponudnikov.
Nataša Petek je vprašala tudi, kdo skrbi za vzdrževanje Geosonde občina ali šola, ker šola ni bila nikoli
o ničemer v zvezi z izgradnjo obveščena.
Odgovor ji je dal Bojan Grus, ki je povedal, da so se vršili koordinacijski sestanki in sicer na šoli v
pisarni gospoda ravnatelja in je bil skoraj vedno prisoten.
AD – 19
Razno
Župan je prisotne seznanil s predlogom, da bi gasilskim društvom v občini omogočili usposabljanje
reševanja s čolnom. Menil je, da se iz tega razloga niso udeležili tekmovanja gasilskih reševalnih
čolnov v Dvorjanah. Usposobljenost takšnega reševanja je za naša PGD pomembna zaradi struge
reke Drave ter kanala.
V razpravi je Milan Šprah podprl predlog župana. Adolf Šerdoner je povedal, da so gasilci prej vedno
tekmovali, sedaj pa je bilo mnenje, da ni dovolj globoko in lahko nasedejo, podpira, da se izvedejo
usposabljanja.
V razpravo se je vključil tudi Ivan Ornik in povedal, da je PGD Prepolje dobila čoln od PGD Zlatoličje,
vendar brez papirjev in zato ne izplovejo. Župan mu je odgovoril, da morajo to rešiti sami.
Na koncu razprave so soglasno potrdili
SKLEP 19: Vsa prostovoljna gasilska društva v Občini Starše imajo čolne. Ekipe morajo pripraviti
tako, da bodo izpolnjevala pogoje za reševanje. Preverjanje bo potekalo na tekmovanju
gasilskih reševalnih čolnov na reki Dravi v organizaciji PGD Dvorjane.
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Župan je prisotnim povedal, sta se ŠD Starše in KS Starše dogovorili za skupno uporabo prostorov v
ŠD Starše in sklenili tudi pogodbo. Vsi prisotni so podprli takšno sodelovanje in soglasno potrdili
Župan je prisotnim predstavil osnutek slik domače umetnice Eve Kancler, katere je pripravila za
prostor sejne sobe.
V razpravi je Marjan Malek menil, da bi si pridobili še kakšno ponudbo in bi se potem odločali.
Zdenka Gornik pa je menila, da so okusi različni in ti osnutki niso primerni za sejno sobo. Predlagala je
abstraktne teme. Župan je odgovoril, da bomo pridobili še kakšne druge motive.
Župan je svetnikom povedal, da se glede priklopa na kanalizacijsko omrežje ponovno pojavljajo
potrebe po plačilu na obroke ter predlagal, da se ponovno sprejme sklep, da za občane, ki želijo
kanalizacijski priključek poravnati v enem znesku cena ostane ista, tisti, ki pa bi želeli plačati na
obroke, pa obrok znaša 175 EUR.
Ivan Pišek je predlagal, da bi se napisalo »ko ima možnost priklopa«.
V razpravo se je vključila Stanka Vobič, ki je povedala, da to ni pošteno, ker so nekateri po 30.6.2011
morali plačati v enkratnem znesku.
Na koncu razprave so prisotni soglasno potrdili
SKLEP20: Občinski svet Občine Starše potrjuje plačilo priklopa na kanalizacijsko omrežje v šestih
obrokih po 175 EUR.
Nadalje je župan svetnikom razložil, da je na občinsko upravo prispela vloga rokometnega kluba
Rače, da bi jih sofinancirali. Občina ne more sofinancirati kluba iz druge občine, zato so se dogovorili s
klubom in županom, predvsem iz razloga, ker je v klubu večino mladink iz naše občine, da se klub
preimenuje v Rokometni klub Rače‐Starše. Prisotni so soglasno potrdili
SKLEP 21: Rokometnemu klubu Rače – Starše se za tekmovanje v 1B ligi RZS v sezoni 2011/2012
dodelijo finančna sredstva v višini 3.000 EUR.
Letos bo potekala prireditev POZDRAV JESENI 02. 10. 2011 v organizaciji Turističnega društva Starše.
Predlagal je, da se vključijo tudi krajevne skupnosti, društva. Prišli pa bodo tudi gostje iz Lovasa,
Kolana, Predinga in Venzon. Predlagal pa je tudi, da bi v sklopu te prireditve položili temeljni kamen
za izgradnjo vrtca Najdihojca.
Franc Kirbiš je vprašal, če je v vrtcu Pikapolonica že priklopljena kanalizacija, ker je strašen smrad.
Anton Turk je vprašal glede poračuna za športna društva in investicij. Zanimalo ga je tudi glede javne
razsvetljave, kaj je narobe, da luči popravijo in po nekaj dneh zopet ne gorijo. Povedal je tudi za igro
Gajaš, arestant, ki bo 17. 09. 2011 v večnamenski dvorani v Staršah.
Irena Majcen je povedala, da problem smradu ,po priključitvi na kanalizacijsko omrežje, ima tudi ona.
Ivan Ornik je opozoril na muldo pri njegovi hiši, ki še vedno ni urejena. Bojan Grus mu je odgovoril, da
je šel izvajalec v stečaj, zato to še ni urejeno.
Ivan Ornik je opozoril tudi na gramozirano cesto pri novogradnji Sagadin Dušana, ceste pol visi in jo
ob nalivu odnese, naj se jo asfaltira.
Zdenka Gornik je opozorila na smeti v Loki, ko so kontejnerji polni ljudje odlagajo kar zraven in
potem jih veter raznaša okoli. Predlaga, da bi uredili odvoz pogosteje. Dobila je odgovor, da bomo z
oktobrom dobili vrečke za ločevanje odpadkov in bo problem rešen.
Milan Šprah je predlagal, da se v novičkah objavi terminski plan začetka ureditve cest po komasaciji v
Zlatoličju.
Marjan Malek pa je dal pobudo, da bi se na eno izmed naslednjih sej povabilo predstavnike policije
glede prometnega režima na magistralni cesto skozi Starše.
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Gorinšek Srečko je postavil vprašanje glede stanovanj v Gradu v Staršah. Mojca Gselman mu je
odgovorila, da smo v mesecu decembru poslali dopis na Staninvest, da bi prevzeli ta stanovanja v
upravljanje, vendar še ni nič dogovorjeno.
Na koncu je župan prisotne seznanil, da za podžupana imenuje Pišek Ivana, ki bo funkcijo opravljal
neprofesionalno in bo skrbel za projekt mostu in druge naloge po dogovoru.
Ivan Pišek se je za izkazano zaupanje zahvalil in funkcijo sprejel.

Seja je bila končana ob 20.50 uri.

Bojan KIRBIŠ
ŽUPAN OBČINE STARŠE
Overitelja zapisnika:
Adolf ŠERDONER
Milan ŠPRAH
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