OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 14.04.2015 ob 19.00 uri, v Kulturnem domu
občine Gornji Petrovci, v Stanjevcih.
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.03.2015,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.03.2015,
5. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.03.2015,
6. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 27.03.2015,
7. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 27.03.2015,
8. Zaključni račun proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2014 – predlog za obravnavo in sprejem,
9. Osnutek Pravilnika o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom
delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov ter članom svetov ožjih delov občine
Gornji Petrovci – predlog za obravnavo,
10. Sklep o javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem – predlog za obravnavo in sprejem,
11. Poročilo Popisne komisije občine Gornji Petrovci za leto 2014,
12. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, Luthar Karel in
Svetec Drago.
Lepoša Stanko se je vključil v delo občinskega sveta pri 5. točki dnevnega reda.
Opravičeno odsotni so bili: Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Na seji so bili prisotni tudi člani Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Perš Simon, Zrinski Majda in Žiško
Štefan ter člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko in Kutoš Breda.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
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 (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red
SPREJET.

K tč. 3
Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.03.2015.
Župan je dal zapisnik v razpravo.
Habjanič Stanislav je povedal, da ni zapisan med prisotnimi na navedeni seji.
Balek Jože je povedal, da še niso objavljeni zapisniki s sej občinskega sveta na spletni strani občine. Predlaga,

da se le-te objavi in sicer vse zapisnike od pričetka mandata zadnje sestave občinskega sveta.
Ker druge razprave ni bilo, je župan zapisnik s predlagano spremembo dal na glasovanje.
S K L E P št. 42/2015 :
1. Sprejme se zapisnik 4. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.03.2015.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.03.2015.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.03.2015.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 43/2015 :
1. Sprejme se zapisnik 5. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.03.2015.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 6
Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 27.03.2015.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 44/2015 :
1. Sprejme se zapisnik 6. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 27.03.2015.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 7
Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 27.03.2015.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 8
Zaključni račun proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2014 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance.
Milan Horvat je povedal, da se je odbor sestal in ugotovil, da se prihodki in odhodki zaključnega računa za leto
2014 ujemajo s sprejetim rebalansom proračuna in da ni večjih odstopanj ter predlagal članom občinskega sveta,
da ga sprejmejo v predlagani vsebini.
Župan je zaključni račun proračuna in zapisnik nadzornega odbora dal v razpravo ter zaprosil za obrazložitev
predsednika nadzornega odbora.
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Perš Simon je povedal, da so podatki o opravljenem nadzoru razvidni iz zapisnika, računovodstvo OŠ Gornji
Petrovci so zaprosili poročilo o realizaciji namenskih sredstev, ki jim jih je nakazala občina v letu 2014.
Ugotovili so, da največji strošek predstavlja plačilo razlike do ekonomske cene vrtca ter, da so nakazana sredstva
občine bila namensko porabljena. Mogoče bi se kaj dalo privarčevati pri nadstandardu in pri ogrevanju ali so še
drugje kakšne rezerve, kjer bi se dalo privarčevati, vendar ne na škodo občanov. V zahtevku za nakazila morajo
točno specificirati, kaj občina plača, kot tudi podjetje Pindža.
Povedal je, da so za podjetje Pindža že podali smernice, kaj bi bilo potrebno prevetriti, ker če bo šlo tako naprej,
je vprašanje kako dolgo bodo obstajali, saj s takšnim načinom plačil prek asignacij se na neki način izigrava
upnike podjetja. Zaveda se, da se to na hitro ne da rešiti. Enkrat so že predlagali, da bi se naredila nova
sistemizacija delavcev podjetja. Podjetje bi moralo iti na trg, vendar za to potrebujejo osnovna sredstva, na to se
že nekaj let opozarja.
Pogrešajo pa sanacijski program dolga občine in podjetja. Naj se enkrat pristopi k odplačilu dolga. Nedokončane
investicije je potrebno zaključiti, prej ko se začne z novimi. Ne, da se ne bi nič delalo, vendar premišljeno. Nazorni
odbor je podal pozitivno mnenje k predlogu zaključnega računa proračuna.
Luthar Karel je prelagal članom nadzornega odbora, da se naj bolj poglobijo v nadstandardne storitve šole in
vrtca. Ministrstvo plača samo določen delež plače kuharice, tajnice itd., razliko pa plačuje občina.
Perš Simon je odgovoril, da je odločitev o financiranju na članih občinskega sveta, nadzorni odbor zadevo samo
nadzira. Bi bilo potrebno najti sistemsko rešitev, preveriti pri ravnatelju kako poteka ta proces. Lahko tudi šola da
malice in kosila na trg. Zakaj ne bi tajnica šole za razliko do polnega delovnega časa delala na Pindži?
Računovodstvo podjetja bi lahko opravljalo tudi računovodske storitve za druga podjetja.
Farma je v redu, vendar je potrebno vse dobro preračunati, v kmetijstvu so tudi težki časi.
Župan je povedal, da izhodišča za nadstandard daje ministrstvo za šolstvo in da ne financirajo v celoti plače
kuharice, socialne delavke, tajnice, čistilke itd. Sistem ni dober, ker ne zagotavlja normalnega delovanja.
Horvat Milan je povedal, da se strinja glede sanacijskega programa občine in Pindže. Občinski svet ga ne more
narediti, lahko sodeluje pri pripravi in ga potem sprejme ali pa ne. Bi se pa sanacijskega programa morali lotiti čim
prej. Pri poročilih nadzornega odbora pogreša to, da bi bilo potrebno preveriti ali gredo sredstva tja, kam se jih
nameni.
Proračun za letošnje leto je bil sprejet, tako da bi pa bilo dobro, če bi nadzorni odbor na takšne zadeve opozoril
pred sprejemom proračuna.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 45/2015 :
1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014.
2. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Občine Gornji Petrovci za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
4. Sprejme se zapisnik Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci in poročilo odbora za proračun in finance.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 9
Osnutek Pravilnika o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles
občinskega sveta in članom drugih občinskih organov ter članom svetov ožjih delov občine Gornji Petrovci.
Župan je zaprosil za obrazložitev Horvat Milana.
Horvat Milan je povedal, da veljavni pravilnik zaradi številnih sprememb, ki so posledica spremembe zakonodaje
ni pregleden in mandatna komisija predlaga sprejem novega. Nato je podal podrobno obrazložitev osnutka
pravilnika in opozoril na napako pri 9. členu in sicer namesto »mestna uprava« mora biti zapisano »občinska
uprava«.
Pri 6. členu je predlagal, da se pri besedilu »za žalne in slavnostne seje, ki jih opravi občinski svet, članom
občinskega sveta ne pripada sejnina«, doda tudi korespondenčne seje.
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Po končani predstavitvi osnutka pravilnika je župan le-tega dal v razpravo.
Kerčmar Sonja je opozorila na to, da so v glavi pravilnika navedeni sveti ožjih delov občine, dalje v pravilniku pa
se ne govori nič o tem.
Člani občinskega sveta so razpravljali o tem, ali vključiti svete ožjih delov v ta pravilnik in na koncu predlagali, da
občina v proračunu sprejme višino sredstev za funkcionalno dejavnost in za nagrade oz. nadomestilo za delo v
svetih krajevnih skupnosti sredstva nakaže na transakcijske račune krajevnih skupnosti, sveti krajevnih skupnosti
pa morajo sprejeti merila za razdelitev teh sredstev.
V nazivu pravilnika pa se črta besedilo »ter članom svetov ožjih delov«.
Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 46/2015 :
1. Osnutek Pravilnika o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom
delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov občine Gornji Petrovci se preoblikuje
v Predlog za sprejem.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
Tako je župan predlagal sprejem naslednjega
S K L E P št. 47/2015 :
1. Sprejme se Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom
delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov občine Gornji Petrovci s
predlaganimi spremembami.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

K tč. 10
Sklep o javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo.
Kerčmar Sonja je povedala, da se je v bloku na naslovu Gornji Petrovci 92 a sprostilo dvosobno stanovanje št. 12
in predlaga, da se opravi javni razpis za dodelitev stanovanja. Pove še, da je za stanovanjski blok bila v skladu z
zakonom izdelana energetska izkaznica.
Z g. Horvat Milanom in Luthar Karlom so pregledali kriterije in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih
razmer prosilcev in predlagali spremembo pri
Mlade družine, mladi:
- starost družine do 35 let in sicer doda se: ˝določilo velja v primerih družin z najmanj enim otrokom, v
katerih nobeden od staršev ni star več kot 35 let. Za starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa˝
in pri
Družina z manjšim številom zaposlenih:
- zaposlenost v družini se doda: ˝določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj tri člane in je
zaposlen samo en družinski član˝.

Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 48/2015 :
1. Občina Gornji Petrovci razpisuje Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Na voljo je
stanovanje št. 12 na naslovu Gornji Petrovci 92 a, 9203 Petrovci, v velikosti 63,09 m2.

4

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Gornji Petrovci, z dnem 15.04.2015 in v Informatorju za vsa
gospodinjstva v Občini Gornji Petrovci. Obrazci za Vlogo se objavijo na spletni strani Občine Gornji
Petrovci. Originalni obrazci za Vlogo se nahajajo na Občini Gornji Petrovci.
2. Občinski svet imenuje komisijo v sestavi: predsednik: Sonja Kerčmar in člana: Biserka Kuronja in Sabina
Abraham, ki bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog.
3. Pooblašča se občinska uprava z imenovano komisijo za izvedbo javnih razpisov v prihodnje, ko se sprosti
posamezno stanovanje, po kriterijih navedenih v Javnem razpisu 2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 11
Poročilo Popisne komisije občine Gornji Petrovci za leto 2014.
Župan je zaprosil za obrazložitev Svetec Draga.
Svetec Drago je povedal, da se je popisna komisija sestala in pregledala ter popisala občinski inventar, kot je
zapisano v poročilu.
Horvat Milan je predlagal, da se pri odpisanih osnovnih sredstvih pripiše, da so bila dotrajana.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 49/2015 :
1. Sprejme se poročilo Popisne komisije Občine Gornji Petrovci za leto 2014.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 12
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Horvat Milan je glede na to, da je od leta 2012 na stanovanjski blok vpisana hipoteka in je blok na dražbi vprašal,
ali so še katere druge nepremičnine pod hipoteko? Ker se širijo razne govorice je še vprašal ali so hipoteke tudi
na mrliških vežicah?
Župan je odgovoril, da so hipoteka še na nekaterih parcelah, na vežici pa nobeni.
Kardoš Vlado je povedal, da se govori, da se bo ob priklopu pomurskega vodovoda našo vodo mešalo s soboško,
kaj bo potem z našimi vrtinami?
Župan je odgovoril da poskušajo, da bi čim več naših vrtin delovalo naprej, občine se trudijo, da bi upravljanje z
vodovodom ostalo kot je sedaj.
Habjanič Stanislav je za udarne jame na območju kjer se dela vodovod predlagal, da se opozorili pristojne, naj jih
čim prej sanirajo.
Župan je povedal, da se bo na podlagi opravljenega sestanka pristopilo k urejanju bankin in vsega ostalega v
mesecih april, maj, junij 2015.
Dalje je povedal, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji seji izpostavila nasprotje
interesov, ker je župan še vedno predsednik ŠD NK Križevci in naj člane občinskega sveta seznani z dopisom
komisije za preprečevanje korupcije. Tolmačenje komisije za preprečevanje korupcije je zapisano v dokumentu št.
71001-16/2013-4 z dne, 13.09.2013 in sicer, da se naj v vseh fazah urejanja poslovnih razmerij prenese le to s
pooblastili na drugo osebo. To je urejeno tako, da blagajniško poslovanje vodi Drago Gašpar, pogodbe podpisuje
podžupan in župan nima nobenega vpliva na postopek.
Povedal je še, da je v Vestniku bil članek iz katerega je bilo razvidno, da so tudi druge občine zadolžene, res pa
je, da je dolg na občana najvišji v naši občini. Dalje pove, da bi bilo dobro izvesti sanacijo dolga in se glede tega
pripravljajo določeni ukrepi in o tem bodo člani občinskega sveta obveščeni v roku 3-4 mesecev.
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S tem je bila seja zaključena ob 21.30 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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