OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 3. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 12.12.2014 ob 18.00 uri, v Vaški dvorani Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 32.
Sejo je začel Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik piše Biserka Kuronja.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 – predlog za obravnavo in sprejem,
4. Center za socialno delo Murska Sobota – sodelovanje v letu 2015 – predlog za obravnavo in sprejem,
5. Pindža, d.o.o. – cenik za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem,
6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Gornji Petrovci za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem,
7. Center za socialno delo Murska Sobota, enkratne zimske pomoči in obdarovanje stanovalcev Doma
Lukavci – predlog za obravnavo in sprejem,
8. Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije – pomoč bivšim delavkam, delavcem
družbe Mura d.d. v stečaju – predlog za obravnavo in sprejem,
9. Branko Tukara, Gornji Petrovci 33 – vloga za izdajo soglasja za gradnjo – postavitev enostavnega objekta
– predlog za obravnavo in sprejem,
10. Seznanitev s sprejetjem sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec
2015 – informacija,
11. UKC Maribor – informacija o aktivnostih za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu,
12. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
13. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
župan predlaga dopolnitev dnevnega red in sicer pod točko:
12. Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila Novine – predlog za obravnavo in sprejem,
tako se ostali dve točki premakneta naprej pod točko:
13. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
14. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.

K tč. 1
Na seji so prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, Lepoša
Stanko, Svetec Drago in Škerlak Drago.
Opravičeno odsotna sta Luthar Karel in Vukanič Zlatko.
Habjanič Stanislav se je sključil v delo občinskega sveta pri 6. točki dnevnega reda.
Na seji sta prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan.
Pri 3. točki dnevnega reda je bila prisotna tudi računovodkinja občine, Abraham Sabina.

K tč. 2
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na
glasovanje.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red
SPREJET.

K tč. 3
Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance.
Horvat Milan pove, da se je Odbor za proračun in finance, sestal na seji, ki je bila 09.12.2014 ob 8.00 uri v sejni
sobi Občine Gornji Petrovci.
Seji so prisostvovali: Milan Horvat, predsednik odbora, Ernest Kerčmar, član odbora, Franc Šlihthuber, župan in
Sabina Abraham, računovodkinja. Karel Luthar, član odbora je bil opravičeno odsoten.
Odbor je obravnaval Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014.
Pri prihodkih rebalansa je bilo ugotovljeno, da se prihodki v primerjavi s proračunom 2014 zmanjšujejo za
649.108,40 EUR ali 24,39 %. Do največjega izpada prihodkov je prišlo pri Drugih nedavčnih prihodkih (skupina
kontov 714) v višini 604.569,94 EUR. V tej skupini kontov so bili v proračunu 2014 predvideni prispevki in
doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja - kabelska televizija, vodovod.
Zaradi zmanjšanja prihodkov rebalansa 2014, se zmanjšujejo tudi odhodki rebalansa 2014 v primerjavi s
proračunom 2014 in sicer za 650.000,00 EUR ali 22,89 %. Odhodki rebalansa 2014 v primerjavi s proračunom
2014 po posameznih skupinah kontov (3-mestni konti) niso bili povečani. Do povečanja odhodkov je prišlo pri
analitičnem kontu (8-mestni konti) 42040162 Vaška dvorana Gornji Petrovci. V proračunu 2014 je bila navedena
investicija predvidena v višini 177.291,18 EUR, kolikor je znašalo sofinanciranje Ministrstva za kulturo brez
občinskega deleža. V rebalans 2014 so vključena sredstva ministrstva v višini 177.291,18 EUR in občinski delež v
višini 53.545,96 EUR.
Odbor je soglasno sprejel naslednji sklep:
Občinskemu svetu predlagamo sprejem rebalansa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2014 v predlagani
obliki in vsebini.
Soglasno je bil sprejet še naslednji sklep:
Odvetnik Silvo Belec naj vloži na sodišče zahtevek za koriščenje sredstev primerne porabe občine Gornji Petrovci
za leto 2015, čeprav višina teh sredstev s strani ministrstva za finance še ni znana. Pri tem se naj upošteva
višina sredstev primerne porabe za leto 2014, ki znaša 1.679.392,00 EUR.
Izoblikovalo se je tudi stališče, da je potrebno v naslednjih mesecih nujno ukreniti glede finančnega stanja
podjetja Pindža d.o.o., katere edini ustanovitelj in družbenik je Občina Gornji Petrovci. Podjetje ima od leta 2010
blokiran transakcijski račun in obstaja bojazen, da bi šlo podjetje v stečaj.
Župan je rebalans proračuna dal v razpravo.
Balek Jože vpraša pri postavki 402009 – sprejemi in prireditve kjer je 131,53 % več, ali bi se dalo na to kaj
vplivati, če bi se lahko kaj zmanjšalo ali pa bi se čemu odpovedali?
Abraham Sabina odgovori, da so pri tem tudi plačila zaostankov, realizacija mogoče ne bo takšna, ker so tu
predvideni odhodki do 31.12.2014.
Balek Jože vpraša pri postavki 402503 – vzdrževanje pokopališč – pogrebništvo, ali je tudi tu zajeto plačilo
zaostankov?
Abraham Sabina odgovori, da ja.
Župan pove, da so pri sprejemu zajeta gasilska tekmovanja, vaške igre, sedaj poskušamo za proračun določene
postavke zmanjšati.
Glavarina še ni znana, če se zmanjša bo to za nas 131.000,00 EUR manj sredstev.
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 47/2014 :
1. Sprejme se Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

K tč. 4
Center za socialno delo Murska Sobota – sodelovanje v letu 2015 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan zaprosi za obrazložitev Kuronja Biserko.
Kuronja Biserka pove, da center za socialno delo zaradi nemotenega dela s 01.01.2015 prosti za potrditev teh
pogodb.
Horvat Milan pove, da niso izpolnili letošnje pogodbene obveznosti, saj nam niso posredovali predloga za
dodelitev enkratnih zimskih denarnih pomoči, skasirali pa bodo.
Balek Jože predlaga, da se preveri, če je možno poravnati pogodbene obveznosti v enkratnem znesku, da se
izognemo plačilu provizije.
Župan pove, da bomo center opozorili, naj izpolnijo svoje obveznosti iz pogodbe.
Na glasovanje je dal naslednji
S K L E P št. 48/2014 :
1. Občina Gornji Petrovci bo s Centrom za socialno delo Murska Sobota v letu 2015 sodelovala na podlagi
naslednjih pogodb:
-

pogodbe o opravljanju strokovnih del v zvezi s kritjem pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom v letu
2015, št. pogodbe: 71/2014-1, v znesku 24,00 EUR/leto,
pogodbe o opravljanju strokovnih del v zvezi dodeljevanjem enkratnih zimskih denarnih pomoči v letu 2015,
št. pogodbe: 70-2014/1, v znesku 50,00 EUR/leto oz. 5,00 EUR/izdana odločba.

2. Center za socialno delo se zaprosi za plačilo pogodbenih obveznosti v enkratnem znesku.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

K tč. 5
Pindža, d.o.o. – cenik za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan zaprosi za obrazložitev predsednika Nadzornega sveta podjetja Pindža d.o.o.
Horvat Milan pove, da se je nadzorni svet sestal 07.12.2014 in so obravnavali tudi predlog cenika za leto 2015.
Na predlog direktorja so iz cenika črtali 12 postavk, ker se teh del več ne opravlja, dodali pa so 4 nove postavke:
vrtalni stroj, vibracijski nabijalec, žaga za rezanje asfalta, ročni električni stroji in orodja. Cene so enake, kot so
bile za leto 2014.
Cene za vodarino ostanejo nespremenjene, edino je zamenjava pojma: takso za obremenjevanje vode so
zamenjali z nazivom: okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda.
Pri prijavi – odjavi vodovodnega priključka je sprememba, prej so bile 3 postavke, sedaj pa sta 2, črta se
postavka 2 in sicer: Ponovna prijava začasne odjave vodovodnega priključka na parceli oz. v nenaseljenem
objektu. Ta postavka je motila stranke, pa tudi ni bilo dosti odjav.
Pri izgradnji novega vodovodnega priključka 500,00 EUR brez davka in 610,00 EUR z davkom, če se opravljajo
dela do 15 m ta vsota pokrije dela, ostalo pa gre strošek na račun občine. Tako se predlaga, da se za tista dela,
kjer je več kot 15 m zaračuna dodatno in sicer 12,20 EUR/m.
SKLEP

št. 49/2014

1. Potrdijo se ceniki Podjetja Pindža, d.o.o. in sicer:
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CENIK ZA IZVAJANJE PREDVIDENIH DEL V LETU 2015

Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Naziv storitve - artikla
Ročna dela
Strojna dela
Delo čistilke
Čiščenje prostorov stanovanjskega bloka
Rotacijska kosa
Kosa na nitko
Vrtni traktor
Vrtna freza
Snežna freza
Cepilec drv
Rezanje žive meje
Prevoz s tovornim vozilom
Prevoz z osebnim vozilom
Motorna žaga
Višinski obrezovalec
Bager
Rovokopač-nakladač ICB
Valjar 2,5 do 5,0t
Vibracijska plošča
Agregat
Traktor
Traktor s prikolico
Traktor + kosilnica
Traktor + mulčar
Snežni plug s traktorjem
Posipalec soli
Vrtalni stroj
Vibracijski nabijalec
Žaga za rezanje asfalta
Ročni električni stroji in orodja

EM
ura
ura
ura
mesec
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
km
km
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
KM/uro
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

Cene na enoto v € brez
DDV
% DDV
12,8672
16,7108
12,8672
50,8263
6,0617
6,0617
21,4956
6,0617
6,0617
6,0617
17,8297
0,7598
0,5058
6,0617
6,0617
50,5521
39,8081
51,6054
6,0617
6,0617
0,25
38,5901
44,4381
40,5197
32,1026
15,7569
6,0617
6,0617
6,0617
6,0617

Opomba: v ceniku so navedene cene brez DDV-ja, ki se v skladu z zakonom obračuna v vsaki
situaciji oz. računu mesečno.

CENIK ZA OBRAČUN VODARINE V LETU 2015
Cena z vključenim
DDV v EUR
Zap.št. Naziv

EM

cena v EUR

% DDV

1.

Voda - gospodinjstvo

M3

0,7132

9,5

0,7810

2.

Vzdrževanje priključka

MES

6,2594

9,5

6,8540

3.

Vodno povračilo
Okoljska dajatev
odpadnih voda

M3

0,0638

9,5

0,0699

zaradi

M3

0,5283

9,5

0,5785

Voda - kmetijstvo
Okoljska dajatev
odpadnih voda ČN

M3

0,7132

9,5

0,7810

zaradi

M3

0,0238

9,5

0,0261

4.
5.
6.

odvajanja

odvajanja

Opomba: Cene za obračun vodarine 2015 so nespremenjene glede na leto 2014.
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CENIK ZA PRIJAVO – ODJAVO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
V LETU 2015

Zap.št. Naziv
EM
Začasna
odjava
vodovodnega
1.
priključka
1
Ponovna prijava začasne odjave
2.
vodovodnega priključka
1

Cena
v
EUR/priključek % DDV

Cena z vključenim DDV v
EUR

50,0000

22

61,00 EUR

146,0525

22

178,18 EUR

CENIK ZA PORABLJENO VODO IZ JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA ZA PORABNIKE
PRIKLJUČENE NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
OBČINE GORNJI PETROVCI V LETU 2015

Zap.št.

Naziv

EM

Cena v EUR

% DDV

Cena z vključenim
DDV v EUR

1.

Voda

M3

0,7132

9,5

0,7810

2.

Vodno povračilo
Okoljska dajatev
odpadnih voda

M3

0,0638

9,5

0,0699

M3

0,5283

9,5

0,5785

M3

1,3053

9,5

1,4294

3.

zaradi

Skupaj cena za 1 m3 vode

odvajanja

Opomba: Cene za porabljeno vodo iz javnega hidrantnega omrežja za porabnike
priključene na javno vodovodno omrežje Občine Gornji Petrovci v letu 2015 so
nespremenjene glede na leto 2014.

CENIK ZA PORABLJENO VODO IZ JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA ZA PORABNIKE,
KI NISO PRIKLJUČENI NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
OBČINE GORNJI PETROVCI V LETU 2015

Zap.št.

Naziv

EM

Cena v EUR

% DDV

Cena z vključenim
DDV v EUR

1.

Voda

M3

0,7132

9,5

0,7810

2.

Vodno povračilo

M3

0,0638

9,5

0,0699

Skupaj cena za 1 m3 vode

M3

0,7770

9,5

0,8509

Opomba: Cene za porabljeno vodo iz javnega hidrantnega omrežja za porabnike,
ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje Občine Gornji Petrovci v letu 2015
so nespremenjene glede na leto 2014.

CENIK ZA IZGRADNJO NOVEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
V LETU 2015

Zap.št. Naziv
EM
Izgradnja novega vodovodnega priključka
1.
do 15m cevovoda
kom
Izgradnja novega vodovodnega priključka
nad 15m cevovoda za vsak dodatni meter
2.
položenega cevovoda
m

Cena v EUR
brez DDV
% DDV

Cena z vključenim
DDV v EUR

500,00

22

610,00

10,00

22

12,20
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

K tč. 6
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Gornji Petrovci za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko.
Kuronja Biserka pove, da je zaradi izdaje odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vsako
leto potrebno potrditi točko za izračun nadomestila. Predlaga se, da je vrednost točke enaka, kot že nekaj let in
sicer 0,0022 EUR.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 50/2014 :
1. Sprejme se sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 7
Center za socialno delo Murska Sobota, enkratne zimske pomoči in obdarovanje stanovalcev Doma Lukavci –
predlog za obravnavo in sprejem.
Župan pove, da nam center ni posredoval predloga za dodelitev enkratnih zimskih pomoči, razen za stanovalce v
domu Lukavci. V gradivu imajo seznam oseb, ki so pomoč prejele v lanskem letu.
Horvat Milan pove, da so oni strokovna služba in naj nam seznam pošljejo, da se lahko o dodelitvi odloči na
korespondenčni seji.
Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 51/2014 :
1. Center za socialno delo Murska Sobota se zaprosi za predlog dodelitve enkratne zimske pomoči v letu 2014
in se ga uskladi z vaškimi predsedniki in predsedniki KS.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 8
Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije – pomoč bivšim delavkam, delavcem družbe Mura
d.d. v stečaju – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance.
Horvat Milan pove, da je pri tej zadevi razdvojen, delavke se mu smilijo, jih pa je sindikat speljal na led, če so bili
člani sindikata, so najbrž plačevali članarino. 420,00 EUR ni dosti, ampak gre se za princip.
Kardoš Vlado pove, da je tudi sam bil del te zgodbe. Sindikat je napeljeval delavce, naj gredo v tožbo. 420,00
EUR ni dosti, po drugi strani pa se govori kakšno plačo je imel Semulič. Bilo je več tožb in odvetnikov, da ne bi
prejeli več takšnih zadev.
Habjanič Stanislav pove, da če se pogleda skupno, je velik znesek. Ni pošteno do delavcev. Sindikat bi moral prej
razmisliti, kot pa je šel ljudi napeljevat.
Svetec Drago pove, da je za to, da se prošnjo odobri, vendar da ne bi prišlo do tega, da bi delavce še dodatno
skasirali.
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Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 52/2014 :
1. Občina Gornji Petrovci bo Sindikatu tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije nakazala
421,50 EUR, kot pomoč bivšim delavkam, delavcem družbe Mura d.d. v stečaju z območja naše občine,
za kritje stroškov nastalih v tožbenem postopku.
2. Sredstva se nakaže pod pogojem, da naše občanke, občani – bivše delavke, delavci družbe Mura d.d. v
stečaju ne bodo dodatno obremenjeni s plačilom navedenih stroškov.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 9
Branko Tukara, Gornji Petrovci 33 – vloga za izdajo soglasja za gradnjo – postavitev enostavnega objekta –
predlog za obravnavo in sprejem.
Župan pove, da nas je glede na to da je občina lastnik zemljišča, na katerem želi g. Tukara postaviti ta objekt,
zaprosil za soglasje.
Kardoš Vlado pove, da mu je znana lokacija, na tem mestu je že stal policijski kontejner, predlaga da pridobi tudi
soglasje policije in ostalih stanovalcev bloka.
Balek Jože pove, če je to večstanovanjska stavba, pripada to zemljišče celotni stavbi, če postavi nadstrešek, bo
to izključno njegovo in bodo imeli ostali manj prostora, naj pridobi najmanj soglasja ostalih stanovalcev.
Horvat Milan pove, da je policija tako uporabnik zemljišča kot ostali, naj pridobi soglasje ostalih stanovalcev.
Župan pove, če bo stal na našem zemljišču kakšen objekt, bomo od tega tudi morali plačevati davek. Da ne bomo
imeli težav z ostalimi stanovalci, naj g. Tukara vlogo dopolni s soglasji ostalih stanovalcev in se bo potem odločilo.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 53/2014 :
1. G. Branka Tukara naj dopolni svojo vlogo s soglasjem ostalih stanovalcem bloka Gornji Petrovci 33.
2. Po dopolnitvi vloge se bo odločilo o postavitvi objekta.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 10
Seznanitev s sprejetjem sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2015 –
informacija.
Župan je prisotne seznanil s sprejetjem sklepa o začasnem financiranju.
Horvat Milan pove, da se ne ve kaj bo prinesel 15.01.2015, moramo pa po 1/12 planirati finančno porabo. Kjer se
le da bi bilo potrebno zmanjšati porabo.
K tč. 11
UKC Maribor – informacija o aktivnostih za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu.
Župan je prisotne seznanil o nabavi omenjenega avtobusa. Pove tudi, da je dobil informacijo, da po novem vozijo
pri nas odvzeto kri v Ljubljano in jo nato iz centra delijo po bolnišnicah v Sloveniji, vendar še ni preveril ali to res
drži.
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K tč. 12
Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila Novine – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan pove, da so člani uredniškega odbora za odgovornega urednika glasila predlagali njega in ker ni bilo
razprave da na glasovanje naslednji

S K L E P št. 54/2014 :
1. Na podlag 13. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine (67/02-35-FŠ z dne,
09.10.2002) in sklepa Uredniškega odbora občinskega glasila Novine, se za odgovornega urednika
imenuje Franca Šlihthubra.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 13
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan pove, da je na podlagi prejetega dopisa s strani Upravne enote Murska Sobota obvestil vsa društva, da za
pobiranje prostovoljnih prispevkov – nošenje koledarjev itd., potrebujejo soglasje upravne enote.
Seznam delovnih teles so prejeli vsi prisotni v vednost.
Policijska postaja Gornji Petrovci nam je posredovala poziv za podajo predlogov prioritetnih nalog, župan zaprosi
za morebitne predloge.
Horvat Milan pove, da vse policijske postaje delajo letni načrt za leto 2015, začeli so biti prijazni in so se obrnili na
občine, kar potem na podlagi lastne presoje vključijo v načrt.
Tudi na spletni strani policije lahko občani podajajo predloge. Bil je primer, ko so divjali z vozili, so postavili radar
in se je sedaj umirilo. Takšne stvari kot je varna pot v šolo, to pa je standard. Ne vem, da bi čutili kakšen varnosti
problem. Smo ena najbolj varnih držav.
Župan pove, da na svetu za varstvo in preventivo v cestnem prometu pred začetkom šolskega leta razpravljajo o
celotni problematiki.
Balek Jože pove za vlome v preteklih letih, če bi jim dali priporočilo, da se nadaljuje s temi raziskavami,
preprečevanji teh zadev.
Lepoša Stanko bi si želel več pomoči pri organizaciji določenih prireditev, ker je s tem samo problem v našem
okolju – kartanje.
Horvat Milan pove, da so te zadeve že 20 let tako urejene, to da bi koga prijavili za nezakonito organizacijo, tega
ni bilo. Je v Sloveniji zaradi tega precej kartaških klubov, ker če je organizator kdo drug, so to že igre na srečo.
Župan zaprosi člane občinskega sveta, če se ne bodo mogli udeležiti sej, da o tem obvestijo njega ali Biserko.
Prisotne seznani, da je s 01.12.2014 imenoval podžupana in sicer Ernesta Kerčmarja. Na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi podžupan nima pravice do izplačila sejnin za prisotnost na sejah občinskega sveta in delovnih
telesih, se bo to finančno uredili, tudi nadzorni odbor se je s tem seznanil.
Zrinski Majda pove, da bi bilo potrebno dopolniti pravilnik.
Horvat Milan pove, da bo potrebno prevetriti statut, tudi pravilnik o izplačilu sejnin, v tem delu ni v nasprotju z
zakonom, je pa zapleteno zapisano. Če pravilnik velja, ima župan nezakonito plačo, tako kot svetniki ne pravilno
sejnino. Ali sedaj pustimo zadevo 2 meseca kot je, potem pa je potrebno dodelati stvari.
Župan odgovori, da ima plačo obračunano v skladu z zakonom, predlaga da se pripravijo nova izhodišča,
pravilnik.
K tč. 14
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Svetec Drago pove, da so člani občinskega sveta prejeli na prejšnji seji dopise, ker je napisano: »Izbral sem ožji
del svetnikov, ki so nujno potrebni, da bi predvsem potrdili izbor svetnikov za odbore, komisije in nadzorni odbor«.
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Ta stavek ga je prizadel in vpraša ali bodo delali vsi svetniki, ali pa samo ožji del svetnikov?
V občinski svet niso prišli prek politične stranke, recimo SLS, ampak s svojimi imeni. Kar bo dobro za občino, bo
vedno potrdil.
Župan pove, da je to napaka in nima nobene želje po tem ter se opraviči za napisano. Program za naslednja 4
leta bo dan vsem v razpravo, vsi bodo lahko razpravljali in sodelovali za razvoj občine, svojega kraja. Svetniške
skupne pa imajo možnost, da se sestajajo.
Kardoš Vlado pove, da je v sestavi občinskega sveta veliko gasilcev – 10 operativcev. Gasilska zveza je imela
blokiran račun in so v prekršku, ker bi morali imeti odprt račun. Do Zavarovalnice Triglav je 15.000,00 EUR dolga.
Sejnine za leto 2013 so plačane, za leto 2014 pa se vlaga ob koncu letošnjega leta.
Požarni sklad za leta 2012 še ni bil plačan, za leto 2013 še niso urejeni dokumenti za nakazilo, to ureja Bagar
Aleksander. Za leto 2014 pa se bo vlagalo vloge, sedaj ob koncu leta.
Kar se tiče tripartitnih pogodb v vrednosti 10.000,00 EUR vsem društvom se razdeli po točkovniku in to za leta
2011-2013 ni bilo plačano.
Nabava zaščitnih oblek ½ občina, ostalo društva, to je nekaj bilo plačano.
Občinsko tekmovanje za leto 2012 še ni plačano, za leto 2013 pa je bilo plačano. Tako je skupno odprto PGD
Gornji Petrovci 6.900,00 EUR.
Ve, da ne gre vse na enkrat, ampak bi bilo dobro, če bi se lahko kaj plačalo za nazaj.
Župan odgovori, da je bilo cca 10.000,00 EUR plačano gasilski zvezi od vseh obveznosti v letu 2014.
Prireditve gasilske zveze 2014 so bile pokrite, tudi občinski praznik, še nekaj bo do konca leta plačano.
Ostale obveznosti pa bodo pokrite po letih.
V letu 2015 se predvideva okrog 45.000,00 EUR nakazil za gasilska društva, vključno za Križevce 14.500,00 EUR
za gasilsko cisterno, letos gre 13.000,00 EUR, ostalo pa po letih. Tekoče financiranje gasilske zveze 15.000,00
EUR, tekoče gasilske zadeve 10.000,00 EUR in požarni sklad 5.000,00 EUR. Tudi zaostanki so razdeljeni po
letih.
Kardoš Vlado vpraša koliko na leto znaša zavarovanje, ker imajo v Vidmu tako urejeno, da dobijo od občine
sredstva in nato vse sami plačujejo.
Župan odgovori, da se bolj splača skupno zavarovanje, ker imamo potem večji popust – 25 %.
Pove še, da se bo poskušalo zmanjšati stroške pod občinsko upravo, šotore itd.
Svetec Drago predlaga, da če ima kdo kaj povedati naj reje pove na seji, kot pa v gostilni, ker se potem širi dosti
govoric, laži.

S tem je bila seja zaključena ob 20.26 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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