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                                                                                                        OSNUTEK 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

9. seje Občinskega sveta Občine Puconci 
 

ki je bila v četrtek, dne 29. oktobra 2015 z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine 

Puconci.   

                                                                              

Seji so prisostvovali naslednji člani občinskega sveta: Bela BERGLES, Sonja FARTEK, Jožef 

FICKO, Branko HORVAT, Milan GRLEC, Vladimir KUHAR, Bojan LOVENJAK, Tanja 

MARIČ, Ivan PINTARIČ, Štefan POZVEK, Branko RITLOP, Jožef RITUPER,  Aleksander 

SOČIČ, Stanko VEREN, Ludvik RITUPER in Jože KUZMIČ. 

Odsotnost je opravičil Ludvik NOVAK. 

 

Na seji so bili navzoči še: Ernest NEMEC, župan Občine Puconci; Mateja FUJS, direktorica 

občinske uprave; Kristina SAPAČ, Milena VEBERIČ in Jasmina BOGDANOVIĆ 

(zapisnikarica) – uslužbenke občinske uprave. 

 

Sejo je po pooblastilu župana Ernesta Nemca, vodil Jožef Ficko, član občinskega sveta, ki je 

po pozdravu vseh prisotnih in ugotovljeni sklepčnosti občinskega sveta, dal v obravnavo 

zapisnik 8. seje občinskega sveta. 

 

Pri obravnavi zapisnika 8. redne seje občinskega sveta je J. Rituper povedal, da je zapis (na 4. 

strani zapisnika), v zvezi z ugotovitvijo svetnikov, da so se stroški za nadstandardne programe 

občutno znižali, zelo splošno napisan. Ne predlaga spremembo zapisnika, ampak se naj v 

prihodnje ugotovitve bolj točno opredelijo. 

 

K predloženemu pisnemu pregledu realizacije sklepov, sprejetih na 8. redni seji, je krajšo 

obrazložitev podal še Ernest Nemec, župan Občine Puconci.  

 

Po obravnavi zapisnika 8. seje ter pregleda realizacije sklepov je predsedujoči dal zapisnik v 

potrditev oz. na glasovanje. 

 

Ob upoštevanju izida glasovanja (ZA - vseh 16 prisotnih svetnikov) je bilo ugotovljeno, da je 

zapisnik 8. seje občinskega sveta soglasno sprejet.  

 

V nadaljevanju je predsedujoči predlagal v sprejem dnevni red v enaki vsebini kot je bil 

posredovan z vabilom na sejo,  s tem, da se v ime tč. 1 (Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Puconci za leto 2015 ) doda »skrajšani postopek«. 

Po seznanitvi s predlaganim dnevnim redom je bil sprejet  (ZA – vseh 16 prisotnih svetnikov) 

naslednji 

 

D N EV N I   R E D: 

 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015 – skrajšani postopek. 
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2. Statut Občine Puconci – prva obravnava. 

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

organov Občine Puconci. 

    INFORMACIJA 

4. Javni razpis za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini       

Puconci v letu 2015. 

5. Pobude in vprašanja. 

6. Razno. 

 

 

K tč. 1 – Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015 – skrajšani postopek. 

Pred obravnavo rebalansa proračuna za leto 2015 je bil občinskim svetnikom razdeljeno 

dodatno gradivo - spremembe predloga rebalansa proračuna Občine Puconci za leto 2015. 

Pojasnila k rebalansu proračuna Občine Puconci, z navedbo razlogov za sprejem le-tega, je 

podal župan. Dodatno obrazložitev, predvsem po posameznih specifičnih postavkah 

proračuna je podala Kristina Sapač, referentka za finančno računovodske zadeve in Milena 

Veberič, svetovalka za javne finance. 

Predlog proračuna so, po besedah J. Ficka, predsednika Odbora za gospodarstvo, proračun, 

finance in investicije obravnavali tudi vsi predsedniki delovnih teles občinskega sveta, na 

skupni seji.  Podrobneje je prisotne seznanil s sprejetimi stališči. Odbor je predlog rebalansa 

proračuna v predloženi vsebini podprl in predlaga, da ga občinski svet sprejme. 

V razpravi sta A. Sočič in B. Lovenjak želela dodatna pojasnila v zvezi z zagotavljanjem 

sredstev v višini 20.000,00 evrov, za objekt ob športnem igrišču v Brezovcih. 

J. Ficko je pojasnil, da se je Športno kulturno turistično društvo Breza Brezovci prijavilo na 

občinski razpis za sofinanciranje kot investicijo širšega pomena. Da res gre za objekt širšega 

pomena, je društvo podkrepilo s strinjanjem oz. s podporo PGD Brezovci, vrtca v Brezovcih 

oz. OŠ Puconci, Športne zveze Puconci, Občinske zveze malega nogometa in Društva 

upokojencev Bodonci – Zenkovci - Brezovci, ki bodo ta objekt tudi koristili.  

V skladu z 12. členom Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Puconci, ki pravi, 

da v primeru investicij, ki so širšega pomena, vlogo obravnava odbor pristojen za šport izven 

v pravilniku navedenih meril, je Odbor za kulturo, turizem in šport obravnaval vlogo. Odbor 

je ovrednotil objekt, kot objekt širšega pomena in odobril sredstva v višini 20.000,00 evrov.  

J. Ficko je še pojasnil, da predračunska vrednost objekta znaša 144.350,14 evrov bruto, 

investitor objekta je ŠKTD Breza, financiranje pa se predvideva iz več virov (lastnih sredstev, 

PGD Brezovci, VO Brezovci, sredstev Fundacije za šport, če bodo uspešni na razpisu). 

 

V razpravi, ki je sledila po podani obrazložitvi, so bili izneseni pomisleki o predračunski 

vrednosti investicije. 
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V nadaljnji razpravi je M. Grlec opozoril svetnike na dejstvo, da je v občini še mnogo 

neasfaltiranih javnih poti do domačij oz. gospodinjstev, zato bi bilo potrebno prednostno 

pristopiti k reševanju navedene problematike. 

 

Druge razprave ni bilo, na glasovanje je bil predlagan naslednji 

 

S K L E P št. 69: 

 

1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Puconci za leto 2015 in rebalans bilance prihodkov in odhodkov proračuna 

občine za leto 2015. 

2. V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015 iz prve 

točke tega sklepa se uskladi Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018. 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015 in rebalans bilance 

prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 2015 se sprejme v skrajšanem 

postopku. 

 

Navzočih je bilo 16 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 16 (šestnajst) svetnikov. 

Sklep št. 69 je SPREJET. 

 

 

K tč. 2 - Statut Občine Puconci – prva obravnava. 

Obrazložitev, k predloženemu predlogu Statuta Občine Puconci za prvo obravnavo, je podala 

direktorica občinske uprave, ga. Mateja Fujs. Pri pripravi predloga za prvo obravnavo so bile 

upoštevane določene pripombe, podane pri obravnavi oz. seznanitvi s predlogom statuta na 

enih izmed prejšnjih sej. Povedala je še, da je predlog statuta obravnavala tudi Komisija za 

statut in pravna vprašanja, ki je oblikovala končni predlog gradiva za prvo obravnavo.  

Po seznanitvi s predlogi oziroma stališči Komisije za statut in pravna vprašanja (v statut se ne 

zapisujejo določbe, ki so urejene v zakonih;  upoštevajo se priporočila ministrstva, saj so v 

skladu z zakonodajo) je  J. Ficko je opozoril na določilo sedmega odstavka 21. člena, ki pravi, 

da se vabilo za sejo pošlje županu (glede na to, da je župan sklicatelj seje, je navedba 

nesmiselna), predsednikom delovnih teles OS in direktorju občinske uprave, se pa glede na 

določilo osmega odstavka istega člena ne pošilja vabil, saj so se dolžni udeležiti seje in 

odgovarjati na vprašanja svetnikov. Glede na to, da imamo imenovana delovna telesa, kjer 

predsedniki niso člani OS, se mu navedena ureditev v 21. členu zdi nesmiselna. 

Meni tudi, da so v 33. členu navedene določene pristojnosti, ki po njegovem mnenju ne 

spadajo v pristojnost župana (da vodi zaščito in reševanje; da razglaša stopnjo požarne 

ogroženosti; da odredi evakuacijo,…). Predlaga, da se navedena ureditev v statutu povzame iz 

zakona.  

Nesmiselno se mu zdi tudi, da so v statutu navedena določila v zvezi s prenehanjem mandata 

svetnikom, brisala so se pa določila v zvezi z razrešitvijo župana (oboje je urejeno z 

zakonom). 
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Glede na izneseno pripombo je I. Pintarič predlagal, da se naj v statut v obeh primerih zapiše, 

da preneha mandat v skladu z zakonom.  

J. Ficko je še opozoril, da je 47. člen statuta potrebno uskladiti s 32. a členom Zakona o 

lokalni samoupravi (strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora 

zagotavljata župan in občinska uprava). 

Predlaga tudi, da naj občinska uprava pridobi pravno mnenje pristojnih služb v zvezi z 

veljavnostjo statutov krajevnih skupnosti. 

Po krajši razpravi v kateri so sodelovali I. Pintarič, S. Veren in J. Rituper je predsedujoči, ob 

upoštevanju iznesenih pripomb J. Ficka, predlagal v sprejem naslednji 

 

S K L E P  št. 70: 

 

Občinski svet Občine Puconci sprejme Statut Občine Puconci v 1. obravnavi z 

upoštevanjem v razpravi navedenih predlogov in pripomb. 

 

Navzočih je bilo 16 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 16 (šestnajst) svetnikov. 

Sklep št. 70 je SPREJET. 

 

 

K tč. 3 – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 

Občine Puconci. 

Obrazložitev razloga, ki zahteva sprejem pravilnika je podala Milena Veberič, svetovalka za 

javne finance. Pojasnila je, da je na podlagi priporočil Ministrstva za javno upravo, bil 

ustrezno spremenjen Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci in sprejet Program dela 

NO za leto 2015 ter Navodila za delo NO Občine Puconci. V skladu z novim poslovnikom se 

sedaj člani nadzornega odbora sestajajo na sejah in izven sej opravljajo tudi posamezne 

nadzore v okviru sprejetega letnega programa dela. Članice nadzornega odbora so podale 

pobudo za spremembo 10. člena pravilnika in sicer, da se primerno ovrednoti delo oz. 

izplačila članom Nadzornega odbora Občine Puconci. Predlog pravilnika zajema spremembo 

glede višine izplačila udeležbe na seji ter tudi dodaja nov člen, ki se nanaša na plačilo za 

opravljanje strokovnih nadzorov - glede na zahtevnost in obsega posameznega nadzora. 

Predlog pravilnika je obravnavala Komisija za statut in pravna vprašanja ter - po besedah g. 

Ivana Pintariča, predsednika komisije, občinskemu svetu predlaga, da ga v predloženi vsebini 

ne sprejme. 

 

Po seznanitvi s stališči Komisije za statut in pravna vprašanja so svetniki, glede na to, da ima 

predlog pravilnika finančne posledice za proračun in da Občina velik del sredstev nameni za 

revizijo s strani revizijske hiše (v skladu z zakonodajo), izrazili pomisleke glede predloga. So 

tudi mnenja, da je kot merilo za predlagane spremembe glede plačila opravljanih nadzorov 

potrebna predložitev rezultatov glede opravljenih nadzorov, ki bodo imeli tudi finančne 

posledice za proračun. Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali J. Ficko, J. Rituper, I. Pintarič 
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in A. Sočič so svetniki zavzeli stališče, da naj nadzorni odbor dela v okviru razpoložljivih 

finančnih sredstev v proračunu.  

 

V skladu z iznesenimi mnenji razpravljajočih, je bil dan na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 71: 

 

Občinski svet Občine Puconci ne sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Puconci. 

 

Navzočih je bilo 15 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 15 (petnajst) svetnikov. 

Sklep št. 71 je SPREJET. 

 

K tč. 4 – Javni razpis za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini       

Puconci v letu 2015. 

Pod to točko dnevnega reda so se prisotni seznanili s javnim razpisom za sofinanciranje 

društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci v letu 2015. Krajšo 

obrazložitev je podala direktorica občinske uprave, ga. Mateja Fujs. 

 

Predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, g. Vlado Kuhar je prisotne seznanil, da 

je predložen javni razpis odbor obravnaval na svoji seji. 

 

J. Rituperja je zanimalo, zakaj se občinski svet le seznanja s predmetnim javnim razpisom in 

ga ne obravnava, kakor ostale razpise v občini.  

Direktorica občinske uprave ga. Mateja Fujs je pojasnila, da za objavo javnega razpisa ni 

potrebno soglasje občinskega sveta, saj je razpis pripravljen na podlagi veljavnega pravilnika.  

J. Rituper je še povedal, da ugotavlja razlike glede dodeljevanja sredstev po področjih 

(kmetijstvo, šport, kultura,..). Predlaga, da se pogoji in kriteriji uskladijo. 

 

V nadaljnji razpravi, ki je sledila, so sodelovali še J. Ficko, T. Marič, J. Rituper in V. Kuhar. 

Člani so želeli dodatna pojasnila v zvezi načinom delitve sredstev in realizacijo v preteklih 

letih. 

 

Po končani razpravi je bilo d o g o v o r j e n o, da se do naslednje seje v zvezi s tem predložil 

pisni odgovor. 

 

 

K tč. 5 - Pobude in vprašanja. 

B. Ritlop: Opozoril bi, da na pokopališčih v KS Brezovci, v zemljiškem katastru niso vrisane 

stavbe - mrliške vežice. Potrebno je naročiti geodetski posnetek mrliških vežic.   

Direktorica občinske uprave: Navedeno se bo preverilo in uredilo za vsa pokopališča. 
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Glede na to, da je bilo povedano, da se predvidevajo spremembe v zvezi z izvajanjem 

gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti ter upravljanja in urejanja pokopališč, me 

zanima, če se že razmišlja o novi ureditvi.  

Direktorica občinske uprave: Občina bo pristopila k spremembi akta, ko bo sprejet nov Zakon 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč.  

Predlagam, da se naj v proračun 2016 zagotovijo sredstva za izvedbo odvodnjavanja v 

Predanovcih. 

Direktorica občinske uprave: V zvezi z navedeno problematiko in dosedanjimi aktivnostmi 

bomo podali pisni odgovor. 

 

J. Rituper: Ponovno prosim, da se naj na relaciji od Pečarovcev do Mačkovcev (Marof) 

naredi  talna označba - sredinska ločilna črta.  

Za sanacijo ceste v Mačkovcih so že tri leta v proračunu zagotovljena sredstva, želim, da se 

čim prej realizira investicija.  

Potrebno se je dogovoriti tudi glede turistične infrastrukture (osnovni materiali za koše, 

klopi,…). 

Direktorica občinske uprave: Pripravljamo celovito podobo občine. Občina bo projekt 

prijavila na razpis LAS Goričko.  

Predlagam, da se pripravijo razpisi za tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva 

okolja. 

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali tudi T. Marič, M. Grlec in J. Ficko je bilo 

dogovorjeno, da Zveza kulturno turističnih društev Občine Puconci pripravi predloge in jih 

posreduje Odboru za kulturo, turizem in šport, ki je prisojen za obravnavo aktov na področju 

kulture in turizma. 

J. Rituper: Predlagam tudi, da sprejmemo pravila glede informiranja na oglasnih tablah v 

občini. 

 J. Ficko: Občina Puconci ima določena pravila in pogoje plakatiranja (Odlok o plakatiranju 

in reklamiranju v Občini Puconci). Za plakatna mesta skrbi pooblaščeni izvajalec (JKP 

Püngrad d.o.o.). Na oglasnih mestih so pa krajevne skupnosti in društva sama dolžna, da po 

preteku veljavnosti sporočila le tega odstranijo. 

Potrebno se je dogovoriti glede objavljanja novoletnih čestitk v občinskem glasilu Občan, 

glede na to, da platforma oglaševanja Občine Puconci dovoljuje to možnost. 

Imam še nekaj vprašanj, ki jih bom pisno posredoval županu. 

 

S. Fatrek: Predlagam, da se na kolesarskih počivališčih priloži zemljevid občine. 

 

S. Veren: V smeri iz Doline se naj v Bokračih namesti krajevna tabla »Bokrači«. 

 

 

K tč. 6 – Razno. 

J. Rituper je člane občinskega sveta seznanil, da ZKTD Občine Puconci organizira 

dobrodelno prireditev z namenom zbiranja sredstev za pomoči potrebne občane (pomagalo se 

bo družini Doupona iz Poznanovcev). Prireditev bo v četrtek, 26.11.2015, v Zeleni dvorani 

Puconci. 
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A. Sočič je spet opomnil na problematiko v zvezi z nameščanjem repetitorjev na stolpu v 

Dolini. Zanima ga, če je krajevna skupnost podala ustrezno dovoljenje. 

Direktorica občinske uprave je povedala, da je v zvez s tem že bil poslan dopis in da bo 

odgovor podan na naslednji seji.  

 

Seja se je snemala, zaključena pa je bila ob 19.15 uri. 

 

 

Številka: 032-0010/2015 

Datum: 29.10.2015 

 

 

Zapisala:                                                                                                    Predsedujoči: 

Jasmina Bogdanović                                                                                  Jožef FICKO 

                                                                                                

 

 

PRILOGA: 1 (lista prisotnih)                                                          


