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2. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

 PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LJUTOMER 

 

ponovno sklicane 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je potekala v 

ponedeljek, 8. aprila 2019, s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 

1, Ljutomer.  3. redna seja je bila sklicana za v sredo, 27. marca 2019, ki pa je bila zaradi 

nezadostnega števila prisotnih članov občinskega sveta neizvedena. Sejo je vodila županja 

mag. Olga Karba.   

 

Prisotni so bili naslednji člani občinskega sveta: Darinka Budna, Manja Gospodarič, Maksimiljan 

Gošnjak, Dejan Karba, Dejan Kaučič, Franjo Karlovčec, Jože Klemenčič, Ciril Magdič, Niko 

Miholič, Marta Mihorič, mag. Tomislav Nemec, Jože Panič, Silvester Perko, Saša Polajnar, Mira 

Rebernik Žižek, Ludvik Rudolf st., Slavica Sunčič, Janko Špindler in Srečko Žižek. Ob 13.14 uri se 

je seji pridružil Matevž Kaučič.  

 

Opravičeno odsotna članica občinskega sveta je bila Sara Karba.  

 

Predstavniki občinske uprave: vodja Upravno-splošnega oddelka Damijana Belcl, vodja Razvojno-

projektnega oddelka Angelca Lukman, vodja Režijskega obrata Aleš Vaupotič, vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Olga Lukman ter višji svetovalci: Ana Žnidarič, Lilijana 

Koser, Jerneja Rajner, Bojana Babič Škrlec, Andreja Torič in Karmen Lah.  

 

Predstavniki medijev: Ines Zavec – Murski val, Renata Žlebič – Radio Maxi in Vida Toš – Vestnik.  

 

Drugi prisotni: Davorin Kurbos – JP Prlekija, Matej Kraner in Marjana Lisjak – občana.  

 

Županja je vse prisotne lepo pozdravila, čestitala članoma občinskega sveta, ki sta pred kratkim 

praznovala rojstni dan in nato podala ugotovitev, da je bilo na začetku seje prisotnih 19 članov 

občinskega sveta, sklepčnost na seji je bila zagotovljena.  

 

Nato je podala predlog zapisnika 2. redne seje v razpravo in ker pripomb na zapisnik ni bilo 

podanih, je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 19, PROTI: 0 . 

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer je bil soglasno sprejet.  

 

V razpravo je nato podala še predlog zapisnika 1. izredne seje in ker pripomb na zapisnik ni bilo 

podanih, je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 19, PROTI: 0 . 

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer je bil soglasno sprejet.  

 

Županja je zatem podala realizacijo sklepov 2. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Ljutomer.   

 

Člani Občinskega sveta Občine Ljutomer so se z realizacijo sprejetih sklepov seznanili. 
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Županja je v razpravo podala predlog dnevnega reda, ki so ga člani prejeli skupaj z vabilom ob 

sklicu 3. redne seje, dne 20. marca 2019:  

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Ljutomer. 

2. Pregled in potrditev zapisnika:  

 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 30.1.2019. 

 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 6.2.2019. 

 Pregled realiziranih sklepov 2. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Ljutomer.  

3. Pregled in potrditev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer.  

4. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 – dopolnjen predlog.  

5. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljutomer – 1. obravnava. 

6. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 

prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer – 1. obravnava.  

7. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer – 1. obravnava. 

8. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer – 1. obravnava.  

9. Predlog Letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2019.  

10. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Ljutomer.  

11. Predlog sklepov o imenovanju predstavnikov Občine Ljutomer v svete javnih zavodov.  

12. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta Občine Ljutomer. 

 

Dejan Karba je predlagal razširitev podtočke v sklopu 11. točke dnevnega reda in sicer Imenovanje 

predstavnika Občine Ljutomer v javni zavod Center za socialno delo Pomurje in opozoril na 

napačno zapisan datum v besedilu obrazložitve, pravilno se namreč glasi 8. aprila in ne 8. marca 

2019. Predlog sklepa je bil članom občinskega sveta podan na mizo pred samo sejo.  

 

Franjo Karlovčec je predlagal, da se dnevni red razširi s točko Celovita energetska prenova stavb v 

lasti Občine Ljutomer. Predlog sklepa je bil članom občinskega sveta podan na mizo pred sejo.  

 

Mira Rebernik je predlagala dodatno točko dnevnega reda in sicer »Sprememba in dopolnitev 

odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019« v smislu spremembe besedila odloka o 

proračunu. Predlog sklepa je bil članom občinskega sveta podan na mizo pred sejo.  

 

Županja je po uskladitvi s predlagateljema pojasnila, da se bosta predloga Dejana Karba in Mire 

Rebernik Žižek obravnavala v okviru že predlaganega dnevnega reda, predlog Franja Karlovčeca pa 

je podala na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 18, PROTI: 0 . 

Predlog o dodatni točki dnevnega reda Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine 

Ljutomer je bil sprejet in se uvrstil pod zaporedno točko 12, ostala točka dnevnega reda se 

preštevilči navzgor.  

 

Županja je zatem podala dopolnjen dnevni red na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 19, PROTI: 0 . 
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Sprejet je bil naslednji dnevni red:  

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Občinskega sveta Občine Ljutomer. 

2. Pregled in potrditev zapisnika:  

 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 30.1.2019. 

 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 6.2.2019. 

 Pregled realiziranih sklepov 2. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Ljutomer.  

3. Pregled in potrditev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer.  

4. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 – dopolnjen predlog.  

5. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljutomer – 1. obravnava. 

6. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 

prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer – 1. obravnava.  

7. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer – 1. obravnava. 

8. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer – 1. obravnava.  

9. Predlog Letnega programa športa v Občini Ljutomer za leto 2019.  

10. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Ljutomer.  

11. Predlog sklepov o imenovanju predstavnikov Občine Ljutomer v svete javnih zavodov.  

12. Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer. 

13. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta Občine Ljutomer. 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2019 – DOPOLNJEN 

PREDLOG  

 

Ob 13.14 uri se je seji občinskega sveta pridružil član Matevž Kaučič.  

 

Županja je uvodoma podala aktivnosti, ki so bile izvedene po potrditvi predloga odloka o proračunu 

v prvi obravnavi in se zahvalila za vse podane pisne pripombe in predloge ter da je v gradivu 

uravnotežen in v skladu z veljavno zakonodajo ter z vso odgovornostjo pripravljen dopolnjen 

predlog odloka. Nato je prosila predsednike odborov in predstavnika OPSS, da so podali stališča 

odborov, ki so jih sprejeli na sejah odborov in komisij v času javne razprave.  

 

Statutarno pravna komisija je zavzela stališče, da tisti del Odloka o proračunu Občine Ljutomer za 

leto 2019, kjer je navedeno financiranje zadruge, ni pravno utemeljen, zato v tem delu ne daje 

pozitivnega stališča glede sprejema Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019.  

 

Odbor za finance soglasno predlaga Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da Odloka o proračunu 

Občine Ljutomer za leto 2019 v predlagani obliki ne sprejme.  

Odbor za finance je k Odloku o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 podal naslednje 

obrazložitve sprejete odločitve:  

o proračun Občine Ljutomer se naj v bodoče prikazuje na šestmestnih kontih, 

o pripravi se strategija Občine Ljutomer glede Dvorca Jeruzalem, 

o normativi za formiranje oddelkov v vrtcih naj veljajo za vse vrtce enako, izvajanje tega naj 

se kontrolira s strani Občine Ljutomer, 

o večina od pripomb prejetih na predlog proračuna Občine Ljutomer za leto 2019 ni bila 

upoštevana (skupaj jih je bilo 133), kar pomeni, da predlog proračuna ne odraža potreb 

občanov občine Ljutomer, zato ga ne morejo podpreti, 

o gradivo za sejo sveta (predvsem glede proračuna) morajo člani Občinskega sveta prejeti  

najmanj 10 dni pred sejo. 
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Odbor za finance županji Občine Ljutomer predlaga, da se pripravi nov predlog proračuna Občine 

Ljutomer za leto 2019. 

 

Odbor za gospodarstvo in turizem daje negativno mnenje k predlogu odloka, zato predlaga 

občinskemu svetu, da Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 – dopolnjen predlog ne 

sprejme. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora predlaga Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da 

Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 – dopolnjen predlog,  sprejme. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je v času javne razprave na predlog Odloka o proračunu Občine 

Ljutomer za leto 2019 podal naslednje pripombe in pobude:  

 Dvig proračunske postavke Pomoč ob rojstvu za 50 EUR za vsakega otroka.  

 Dvig proračunske postavke Starejši za višjo kakovost življenja za 200 EUR.  

 Zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za sanacijo kulturnega doma Ljutomer v letu 2019 

tako, da se celotna sanacija zaključi v letu 2021.   

 Zagotovitev finančnih sredstev za nabavo inštrumentov ob 100. letnici Pihalnega orkestra 

Ljutomer v letih od 2019 do 2022.  

 Upošteva se naj podana pisna pobuda Vrtca Stročja vas glede zaposlitve pomočnice 

vzgojiteljice (razširitev polovičnega oddelka) za čas od 1.4.2019 do 30.6.2019.  

Podpredsednica Odbora za družbene dejavnosti je pojasnila, da so člani odbora obravnavali le 

predlog odloka in ne dopolnjenega predloga odloka.  

 

Odbor za kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 

2019, ki se nanaša na področje kmetijstva, v pripravljeni obliki sprejme. 

Predsednik odbora za kmetijstvo je še pojasnil, da so člani odbora obravnavali le predlog odloka in 

ne dopolnjenega predloga odloka.  

 

Niko Miholič je predstavil sprejeto stališče OPSS, ki se je seznanil s predlogom proračuna Občine 

Ljutomer za leto 2019. OPSS predlaga, da se v letu 2019 poplača vlaganja v Dvorec Jeruzalem. 

Preden se pričnejo postopki za izgradnjo pločnika in sanacijo ceste z odvodnjavanjem od Bioterm 

do Male Nedelje, naj se uredi že obstoječe, zapuščene poti, in se določi vsebina turistične ponudbe 

v Mali Nedelji in okolici (Grossmanova pot,…).  

OPSS je ob tem dal pobudo, da se pričnejo pogovori z državo glede hitre ceste na lokaciji Ljutomer 

- avtocesta. 

 

Županja je pojasnila, da so vse prejete pripombe podane na zadnji seji in v času javne razprave v 

gradivu obrazložene, veliko pripomb je bilo upoštevanih oz. so bile v predlogu že uvrščene, vse pa 

so bile skrbno proučene ter je v nadaljevanju nekatere večje, tudi nerealne, tudi izpostavila in 

pokomentirala.  

Nato je prisotne člane seznanila s prejetimi 16 amandmaji na dopolnjen predlog proračuna za leto 

2019, katere so člani občinskega sveta lahko posredovali najmanj tri dni pred sejo. Dva amandmaja 

pa sta bila posredovana že po prvem sklicu seje in se žal nista mogla upoštevati, saj ju ni vložila 

upravičena oseba, to je član občinskega sveta, ampak politična stranka DeSUS. Skupaj s 

strokovnimi službami občinske uprave je tako praktično čez vikend strokovno in zelo podrobno 

preučila prispele amandmaje. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je sedem amandmajev pravilnih, devet 

pa žal ni pravilnih.  

 

Vsak amandma je županja prestavila zaradi lažje preglednosti s pomočjo prezentacije in hkrati 

podala  oceno strokovnih služb na podani amandma. Poudarila je, da če se bo vztrajalo na podanih 
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amandmajih, ki niso uravnoteženi ali v nasprotju z zakonodajo, da potem žal proračun danes ne bo 

sprejet. O vsakem amandmaju se bo posebej glasovalo ter da razprave o podanih amandmajih ni.  

 

1. AMANDMA:  

Zmanjša se proračunska postavka Spletna stran občine v višini 4.000 EUR in poveča proračunska 

postavka Orfej v višini 3.000 EUR ter Komorni zbori in okteti v višini 1.000 EUR.  
Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj gre za oblikovanje proračunske postavke, ki bi se 

glasilo na ime društva in bi prejelo proračunska sredstva brez javnega razpisa.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI 8. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

Na predlog nekaterih članov občinskega sveta je bil odrejen 3 minutni odmor.  

 

2. AMANDMA:  

Zmanjšata se proračunski postavki Pokroviteljstvo občine v višini 3.250 EUR in Pokroviteljstvo 

župana v višini 2.500 EUR, poveča pa proračunska postavka Sofinanciranje Grossmanovega 

festivala za 5.750 EUR.  

Vloženi amandma je pravilen.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 12, PROTI 0. 

Predlagani amandma je bil sprejet.  

 

3. AMANDMA:  

Zmanjšata se proračunski postavki Obveščanje javnosti občinske uprave v višini 1.000 EUR in 

Občinski časopis v višini 12.500 EUR, poveča pa proračunska postavka Občinsko glasilo po odloku 

za 13.500 EUR.  
Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj se po poteku začasnega financiranja v tem obdobju 

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta, kar v tem primeru, ko je na postavki predlagana vrednost 

sredstev 0 EUR ni mogoče.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI 7. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

4. AMANDMA:  

Zmanjšajo se naslednje proračunske postavke: Plače podžupanov v višini 5.000 EUR, 

Reprezentanca v višini 8.300 EUR, Objava informacij v medijih v višini 4.000 EUR, Materialni 

stroški OU v višini 5.900 EUR, Vzdrževanje delovnih strojev v višini 1.900 EUR, Plače (MIR) v 

višini 2.000 EUR, Vzdrževanje občinskih objektov v višini 2.000 EUR in Najemnina za 

fizioterapijo v Biotermah v višini 2.000 EUR. Povečajo pa se naslednje proračunske postavke: AP 

Noršinci, AP Pristava in AP Podgradje vsaka v višini 4.000 EUR ter ŠD v višini 4.500 EUR, ŠD 

Pristava v višini 3.100 EUR, ŠRD Kostanjevica v višini 2.100 EUR, MŠD Labod Podgradje v višini 

3.000 EUR, ŠD Stari hrast Radomerje v višini 2.700 EUR in ŠD Mala Nedelja v višini 3.700 EUR.  

Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj se sredstva za sofinanciranje 

dejavnosti društvom lahko podeljujejo izključno le na podlagi javnega razpisa, prav tako pa niso 

zajeta vsa društva.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  
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Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI: 7. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

5. AMANDMA:  

Zmanjšata se proračunski postavki Izboljšanje stanja okolja v višini 5.000 EUR in Ureditev 

prostorov za mlade v višini 40.000 EUR, poveča pa proračunska postavka Protiprašna zaščita 

kasaškega kluba za 45.000 EUR.  
Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj se po poteku začasnega financiranja v tem obdobju 

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta, kar v tem primeru, ko je na postavki predlagana vrednost 

sredstev 0 EUR ni mogoče.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI: 7. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

6. AMANDMA:  

Zmanjšajo se proračunske postavke Ureditev prostora za mlade v višini 11.000 EUR, Protokolarna 

darila v višini 1.000 EUR in Vzdrževanje cest (LC) v višini 5.000 EUR. Poveča pa se proračunska 

postavka Izdelava dokumentacije za razsvetljavo, pločnik in signalizacijo KS Krištanci, Šalinci, 

Grlava v višini 17.500 EUR.  

Vloženi amandma je pravilen.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 12, PROTI 0. 

Predlagani amandma je bil sprejet.  

 

7. AMANDMA:  

Zmanjša se proračunska postavka Gozdne ceste v višini 2.000 EUR in poveča proračunska postavka 

Ureditev okolice Miklošičeve domačije društvu Varuhi viteza besede v višini 2.000 EUR. 
Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj gre za oblikovanje proračunske postavke, ki bi se 

glasilo na ime društva in bi prejelo proračunska sredstva brez javnega razpisa.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI 7. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

8. AMANDMA:  

Zmanjša se proračunska postavka Vzdrževanje cest (LC) v višini 5.000 EUR in poveča proračunska 

postavka Financiranje pomočnice vzgojiteljice v vrtcu Stročja vas za 5.00 EUR.  

Vloženi amandma je pravilen.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI 0. 

Predlagani amandma je bil soglasno sprejet.  
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9. AMANDMA:  

Zmanjšata se proračunski postavki Plače v višini 65.700 EUR in MIR v višini 14.000 EUR. 

Povečajo pa se naslednje proračunske postavke: Cepljenje HPV za dečke v višini 2.000 EUR, 

Pomoč ob rojstvu otrok v višini 14.700 EUR, Javna razsvetljava  na igrišču Društvo Kamenščonci v 

višini 3.000 EUR, JP Globoka v višini 25.000 EUR, Računalniki SKL v višini 4.000 EUR, Vhodna 

vrata SKL v višini 3.000 EUR, Čistilka polni delovni čas v višini 7.000 EUR, Vrata dom kulture v 

višini 21.000 EUR.  

Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj ni upoštevano pravilo o 

ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI: 7. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

10. AMANDMA:  

Zmanjšata se proračunski postavki Plače v višini 33.000 EUR in Pravno zastopanje občine v višini 

34.000 EUR. Poveča pa se proračunska postavka LC Godemarci Marinščak v višini 75.000 EUR.  

Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj se po poteku začasnega 

financiranja v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta, kar v tem 

primeru, ko je na postavki predlagana vrednost sredstev manjša kot je dosedanja realizacija, ni 

mogoče.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI: 7.   

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

11. AMANDMA:  

Zmanjšajo se naslednje proračunske postavke Vzdrževanje cest (ZS) v višini 22.000 EUR, 

Vzdrževanje cest (pločniki, kolesarska steza) v višini 3.000 EUR, Odnosi z javnostmi v višini 

18.000 EUR, Izdatki OU (MIR) v višini 6.000 EUR in Mladim prijazna občina v višini 5.000 EUR. 

Povečajo pa se naslednje proračunske postavke: Projektna dokumentacija: Cesta (JP) Gresovščak v 

višini 15.000 EUR, Cesta (LC) Branoslavci v višini 15.000 EUR, Ulica V. prekomorske brigade v 

višini 15.000 EUR in Nakup gasilskih vozil in opreme v višini 9.000 EUR.  

Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj ni upoštevano pravilo o 

ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI: 7.  

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

12. AMANDMA:  

Zmanjšata se proračunski postavki Izboljšanje stanja okolja v višini 5.000 EUR in Urejanje 

občinskih zemljišč v višini 4.000 EUR, poveča pa se proračunska postavka Osvetlitev 

košarkarskega igrišča v višini 9.000 EUR.  

Vloženi amandma je pravilen.  
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Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI 0. 

Predlagani amandma je bil soglasno sprejet.  

 

13. AMANDMA:  

Zmanjša se proračunska postavka Promocijske aktivnosti občine (katalogi, oglaševanje) v višini 

18.000 EUR, povečata pa se proračunski postavki Turistična točka pri Smodiševem mlinu na Moti 

v višini 3.000 EUR in Strategija razvoja turizma v višini 15.000 EUR.  

Vloženi amandma je pravilen.  

 

Županja je pojasnila, da se finančna sredstva za Turistično točko pri Smodiševem mlinu na Moti v 

višini 3.000 EUR v primeru potrditve amandmaja, namenijo KS Cven. 

 

Sledilo je glasovanje o predlogu.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 13, PROTI 6. 

Predlog je bil sprejet.  

 

Nato je sledilo glasovanje o amandmaju.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI 0. 

Predlagani amandma je bil soglasno sprejet.  

 

14. AMANDMA:  

Zmanjša se proračunska postavka Pogostitev starejših po KS v višini 10.210 EUR, povečata pa se 

proračunski postavki Reprezentanca – pogostitev županje po KS v višini 5.210 EUR in Dodatna 

strokovna pomoč otrok s posebnimi potrebami v višini 5.000 EUR.  

Ocena sprejema: Upoštevano je pravilo o ravnovesju, a ni v skladu s Pravilnikom o programski 

klasifikaciji občinskih proračunov. Zato je županja v imenu skupine svetnikov vložila amandma na 

amandma, da se pogostitev starejših nad 70 let ohrani in jih tudi v prihodnje organizirajo krajevne 

skupnosti v sodelovanju z RK. Pisni predlog amandmaja na amandma skupine svetnikov se je 

razdelil med prisotne člane občinskega sveta.  

 

Sledilo je glasovanje o podanem amandmaju na amandma.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 9, PROTI 11. 

Predlog amandmaja na amandma ni bil sprejet.  

 

Nato je sledilo glasovanje o amandmaju št. 14.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 11, PROTI: 7. 

Predlagani amandma je bil sprejet.  
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15. AMANDMA:  

Zmanjša se proračunska postavka Plače (MIR) v višini 8.000 EUR, povečata pa se proračunski 

postavki Turistična društva v višini 3.000 EUR in Nov zavod/center za razvoj turizma, aktivnostih 

mladih, izobraževanja in športa v višini 5.000 EUR.  

Ocena sprejema: kršitev zakonodaje na področju javnih financ, saj ni upoštevano pravilo o 

ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. Ob upoštevanju amandmaja dopolnjen predlog 

proračuna za leto 2019 ni več uravnovešen.  

 

Predlagatelj amandmaja ni želel umakniti, zato je sledilo glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 0, PROTI: 7. 

Predlagani amandma ni bil sprejet.  

 

16. AMANDMA:  

V NRP se Rekonstrukcija vodovoda Stročja vas – Pristava  in Rekonstrukcija vodovoda Cven Mota 

v letih, po prioriteti obravnavanja, zamenjata.  

Predlog se upošteva v Načrtu razvojnih programov Občine Ljutomer od leta 2019 do leta 2022.  

 

Sledilo je glasovanje o amandmaju št. 16.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI: 0. 

Predlagani amandma je bil soglasno sprejet.  

 

Županja odredila 10 minutni odmor. Po odmoru, ob 14.31 uri se je seja nadaljevala.  

 

Ana Žnidarič je nato podala pojasnilo v zvezi s podano pripombo Mire Rebernik Žižek na 

spremembo in dopolnitev odloka o proračunu. Predlagana pripomba je bila prepozno podana, saj so 

člani občinskega sveta lahko podali pripombe v obliki amandmajev najkasneje tri dni pred sejo.  

 

 

Županja je izpostavila amandmaje, ki so bili izglasovani in sicer so to amandmaji št: 2, 6, 8, 12, 13, 

14 in 16. Na glasovanje je podala izglasovane zgoraj navedene amandmaje skupaj s predlogom 

proračuna za leto 2019.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 8, PROTI: 11. 

Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 – dopolnjen predlog skupaj z izglasovanimi 

amandmaji ni bil sprejet.  

 

Županja je odredila 10 minutni odmor. V odmoru se bo pripravil predlog sklepa o začasnem 

financiranju za obdobje april-junij 2019, ki bo omogočal nemoteno poslovanje. Seja se je 

nadaljevala ob 14.55 uri.  

 

Županja je po odmoru prosila prisotne člane za datum predložitve novega predloga odloka o 

proračunu, ki ga določi občinski svet. Predlog odloka o proračunu pripravi župan, obravnava pa se 

po hitrem postopku.  

 

Dejan Karba je podal, da se naj novi predlog odloka o proračunu predloži v roku 14 dni. Sledilo je 

glasovanje.  
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Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Predlog o predložitvi novega predloga odloka o proračunu po hitrem postopku je bil sprejet.  

 

Po sprejetem predlogu je Matevž Kaučič preveril ali bo 14 dni dovolj časa za pripravo novega 

predloga.  

 

V tem času je bil članom občinskega sveta na mizo predložen predlog sklepa o začasnem 

financiranju.  

 

Angelca Lukman je podala pojasnilo k predlaganemu sklepu.  

 

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali mag. Tomislav Nemec, Maksimiljan Gošnjak, Matevž 

Kaučič, Franjo Karlovčec, Jože Klemenčič, Mira Rebernik Žižek in Slavica Sunčič. Postavljali so 

razna vprašanja povezana s predlogom sklepa, z odpiranjem novih proračunskih postavk, s 

proračunsko rezervo, višino porabljenih sredstev v času začasnega financiranja na določenih 

proračunskih postavkah, vplivu nesprejetja proračuna na izgradnjo investicij in objektov, ki so 

predvideni s pomočjo državnih in evropskih sredstev, o razpisih za društva ter plačah zaposlenih in 

podobno.  

 

Odgovore in pojasnila je podala Angelca Lukman in pri tem večkrat poudarila, da pravila določa 

Zakon o javnih financah, ki jih je občina dolžna spoštovati.  

 

Županja je dodatno pojasnila, da ima vsak možnost dostopa do informacije javnega značaja, s 

katero se preveri stanje porabe na določeni proračunski postavki in, da z dnem sprejetja proračuna 

se sklep o začasnem financiranju preneha veljati.  

 

Županja je na glasovanje podala predlog, da predloga sklepa v celoti ni potrebno prebrati.   

 

Prisotnih je bilo 20 članov OS.  

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI: 0. 

Predlog je bil s prejet.  

 

Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o začasnem financiranju.  

 

Prisotnih je bilo članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI: 0.  

 

Soglasno je bil sprejet naslednji S K L E P št. 30: 

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LJUTOMER V OBDOBJU APRIL – JUNIJ 

2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ljutomer (v nadaljevanju: občina) v 

obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 
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2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Ljutomer za leto 2018. Obseg prihodkov in 

drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 

financah (Uradni list RS št. 11/11 –UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 

in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 66/16 in št. 9/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega 

dela proračuna določijo v naslednjih zneskih: 

            

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/Konto               Začasno financiranje: april-junij 2019  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.842.437 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.560.421 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.265.739 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.723.356 

703 Davki na premoženje 515.333 

704 Domači davki na blago in storitve 27.050 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 294.683 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 103.303 

711 Takse in pristojbine 4.255 

712 Globe in druge denarne kazni 3.870 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.860 

714 Drugi nedavčni prihodki 160.395 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.442 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 45.442 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 230.093 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 230.093 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 

6.481 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucija in iz drugih držav 6.481 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.404.899 

40 TEKOČI ODHODKI 954.427 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 227.620 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.866 

402 Izdatki za blago in storitve 580.209 

403 Plačila domačih obresti 9.700 

409 Rezerve 103.032 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.072.133 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 663.174 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 160.185 
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413 Drugi tekoči domači transferi 248.774 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 371.947 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 371.947 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.392 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 

0 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.392 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 437.539 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov/Konto               Začasno financiranje: april-junij 2019  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSIH DELEŽEV 

0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442) 

0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/Konto               Začasno financiranje: april-junij 2019  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 142.487 

55 ODPLAČILA DOLGA 142.487 

550 Odplačila domačega dolga 142.487 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

295.052 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -142.487 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -437.539 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 

PRETEKLEGA LETA 

359.628 

9009 Splošni sklad za drugo 359.628 

            

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske 

prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma odlokom 

o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 

 

3. člen 

(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so 

priloga k temu sklepu. Objavijo se na spletni strani občine.   
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

4. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o 

javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 

ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu. 

 

5. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti 

iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti 

v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, 

določenega v posebnem delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena 

Zakona o javnih financah. 

 

6. člen 

(vključevanje v obdobju začasnega financiranja plačanih obveznosti v proračun) 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 

tekočega leta. 

 

4. KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 

od 1. aprila 2019 dalje. 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI 

LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA 

 

Jerneje Rajner je podala uvodno pojasnilo predlaganega odloka.  

 

V času predstavitve predloga odloka je začasno vodenje seje prevzel podžupan Janko Špindler. Po 

predstavitvi je nato predsednike odborov prosil za podajo sprejetih stališč na sejah posameznih 

odborov.  

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Ljutomer – prva obravnava, sprejme z naslednjo pripombo:  

- zmanjšajo se zneski v 2. členu (prvi odstavek) predloga odloka tako, da se v prvi alineji 

navede znesek 1.000,00 EUR, v drugi alineji 1.600,00 EUR in 1.000,00 EUR, v tretji alineji 

1.300,00 EUR in četrti alineji 1.000,00 EUR.  

 

Odbor za finance Občinskemu svetu Občine Ljutomer predlaga, da Odlok o določitvi stroškov 

lokacijske preveritve v Občini Ljutomer v 1. obravnavi sprejme in sicer z dopolnitvijo, da se 

predlagani stroški preveritve znižajo za 50 odstotkov, razen v delu legalizacije, kjer znesek ostane 

nespremenjen. 
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Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da Odlok o določitvi stroškov 

lokacijske preveritve v Občini Ljutomer v 1. obravnavi sprejme z dopolnitvijo, da se predlagani 

stroški preveritve znižajo za 50 odstotkov, razen v delu legalizacije, kjer ostaja znesek 

nespremenjen. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora predlaga Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da 

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljutomer – 1. obravnava,  sprejme. 

 

OPSS se je seznanil  z odlokom in predlaga, da se določi znesek, ki je primerljiv z drugimi 

občinami. 

 

Ker razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, je podžupan Janko Špindler podal predlog sklepa 

na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI: 0.   

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 31: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v občini Ljutomer – 1. obravnava. 

2. Predlog odloka se posreduje v 15 dnevno javno razpravo.  

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVO ZASEBNIH POBUD ZA 

SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V ODLOKU O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LJUTOMER – 1. OBRAVNAVA 

 

Jerneja Rajner je podala uvodno pojasnilo k predlaganemu odloku.  

 

Po predstavitvi je predsedujoči prosil predsednike odborov za podajo stališč.  

 

Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu, da Odlok o določitvi takse za obravnavo 

zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Ljutomer  v prvi obravnavi sprejme s pripombo, da se prouči možnost za znižanje takse.  

 

Odbor za finance je soglasno sprejel sklep, s katerim Občinskemu svetu Občine Ljutomer predlaga, 

da odloka ne sprejme. 

 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da Odlok o določitvi takse za 

obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Ljutomer v 1. obravnavi ne sprejme. Za občane je bila doslej tovrstna 

storitev brezplačna in tako naj ostane tudi v prihodnje.  

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora predlaga Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da 

Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer – 1. obravnava,  sprejme s predlogom, da se 

predlagane cene znižajo in sicer: 

 pobuda za spremembo osnovne namenske rabe prostora na 100 EUR 

 pobuda za spremembo podrobne namenske rabe prostora na 80 EUR 
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OPSS se je seznanil z odlokom. Predlaga, da se zaradi resnosti pobude in odprave dodatnih 

administrativnih del določen znesek zaračuna, vendar naj bo znesek nižji od zdaj predvidenega v 

odloku.  

 

Predsedujoči Janko Špindler je odprl razpravo in ker razprave ni bilo je Maksimiljan Gošnjak prosil 

za obrazložitev glasu pred glasovanjem o predlaganem odloku.  

 

Maksimiljan Gošnjak je povedal, da ker gre za novo dajatev in če je bilo do sedaj brezplačno, naj 

tako tudi ostane, zato bo glasoval proti.  

 

Podžupan je podal predlog sklepa na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo članov 20 občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 13, PROTI: 3.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 32: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 

občine Ljutomer – prva obravnava. 

2. Odlok se posreduje v 15 dnevno javno razpravo. 

 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI LJUTOMER – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Bojana Babič Škrlec je podala uvodno pojasnilo k predlaganemu odloku.  

 

Z vodenjem seje je nadaljevala županja.  

 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se v Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Ljutomer v prvi obravnavi sprejme, s tem, da se naj višina takse iz 3. člena predloga odloka  poenoti 

na eno tarifo za vse kraje v občini in se ustrezno zniža. V 4. člen predloga odloka, ki govori o 

oprostitvah, se naj drugi odstavek črta. Komisija predlaga, da javna razprava traja 30 dni.  

 

Odbor za finance soglasno predlaga Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da Odlok o turistični in 

promocijski taksi v občini Ljutomer v predlagani obliki sprejme. 

 

Odbor za gospodarstvo in turizem podpira predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini 

Ljutomer v 1. obravnavi in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z naslednjima dopolnitvama: 

˗ V posameznih krajih pobrana sredstva od turistične takse se delno namenijo za razvoj 

turistične infrastrukture v kraju, kjer je le-ta nastala. 

˗ O nadzoru nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse pristojni občinski inšpekcijski 

organ 2 krat letno (na pol leta) poroča občinskemu svetu. 

 

OPSS se je seznanil z odlokom. Predlaga, da se odlok v predlagani vsebini sprejme in poda v javno 

razpravo. 

 

Županja je podala na glasovanje predlog Statutarne pravne komisije, da se predlog odloka posreduje 

v 30 dnevno javno razpravo. Sledilo je glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo članov 20 občinskega sveta. 
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Rezultati glasovanja: ZA: 12, PROTI: 0.  

Predlog, da se odlok posreduje v 30 dnevno javno razpravo je bil sprejet.  

 

Sledilo je glasovanje o predlogu odloka z dopolnitvijo.  

 

Prisotnih je bilo članov 20 občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI: 0.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 33: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v 

občini Ljutomer v prvi obravnavi. 

2. Predlog se posreduje v 30 dnevno javno razpravo.  

 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI V OBČINI LJUTOMER – 1. 

OBRAVNAVA 

 

Andreja Torič je podala uvodno pojasnilo k predlaganemu odloku.  

 

Županja je prosila predsednike odborov za podajo stališč sprejetih na sejah odborov.  

 

Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu, da Odlok o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti v Občini Ljutomer v prvi obravnavi sprejme, proučijo in ustrezno uskladijo pa se naj 

naslednje določbe:  

- kaj pomeni določba v četrtem odstavku 5. členu, da se dejavnost izvaja na trgu,  

- v 14. členu, kjer je navedba da se pogrebna maša izjemoma opravi na pokopališču, naj bo to 

res izjema, ne pa pravilo, kot se to danes dogaja,  

- v 23. členu, predzadnja alineja, manjka besedica »njihovega« 

- v 24. členu v predzadnji vrstici se naj preveri glede »anonimnega pokopa« 

- v 43. členu se naj predvidijo posvetovalni organi za vsako od 3 pokopališč posebej in 

namesto predstavnika občinske uprave se naj vključi predstavnik izmed članov občinskega 

sveta.  

Komisija predlaga 30 dnevno javno razpravo.  

 

Odbor za gospodarstvo in turizem podpira predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da Odlok 

o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer v 1. obravnavi sprejme. 

 

Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora predlaga Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da 

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer – 1. obravnava,  sprejme  s 

predlogom, da se v 14. členu odloka navede:  

- Pogrebna slovestnost se opravlja na pokopališču. 

- Verski obredi se opravljajo v sakralnih objektih. 

 

OPSS se je seznanil z odlokom. Predlaga, da se odlok v predlagani vsebini sprejme in poda v javno 

razpravo.  

 

Županja je povedala, da sta podana dva različna predloga za čas trajanje javne razprave. Najprej je 

na glasovanje podala predlog o 30 dnevni javni razpravi.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta.  

Rezultati glasovanja: ZA: 4, PROTI: 5.  
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Predlog o 30 dnevni javni razpravi ni bil sprejet.  

 

Sledilo je glasovanje o 15 dnevni javni razpravi.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta.  

Rezultati glasovanja: ZA: 15, PROTI: 1.  

Predlog o 15 dnevni javni razpravi je bil sprejet.  

 

Nato je županja podala predlog sklepa iz gradiva skupaj s spremembo o 15 dnevni javni razpravi na 

glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta.  

Rezultati glasovanja: ZA: 20, PROTI: 0 .  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 34: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme predlog Odloka o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti v Občini Ljutomer v prvi obravnavi. 

2. Predlog se posreduje v 15 dnevno javno razpravo.  

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2019.  

 

Karmen Lah je podala uvodno pojasnilo glede na današnji nesprejet predlog proračuna za leto 2019 

ter nato predstavila predlog letnega programa. Po Zakonu o športu namreč obstaja možnost, da se 

sme iti v razpis preden je sprejet proračun, sredstva pa se društvom razdelijo kasneje.  

 

Janko Špindler je pojasnil, da sam spremlja to področje bolj podrobno in pri tem izpostavil problem 

do katerega lahko pride, če se višina sredstev v proračuna spremeni za določeno postavko ali pa 

celo ukine.  

 

Delovna telesa predloga letnega programa športa niso obravnavala.  

 

Mira Rebernik Žižek je predlagala, da se naj objavi tudi razpis za kulturna društva.  

 

Mag. Tomislav Nemec je dodal, da se naj objavijo tudi vsi drugi razpisi za društva, saj se vrednost 

točke potem določi po sprejemu proračuna, postopek razpisa pa se lahko sproži.  

 

Županja je pojasnila, da je zakon jasen in da je prav, da se v vsebino razpisov zapiše višina sredstev.  

 

Maksmiljan Gošnjak je izpostavil enormno povišanje proračunske postavke Upravljanje in 

vzdrževanje športnih objektov in da želi, da se članom občinskega sveta predloži pogodba med 

občino in KSP Ljutomer d.o.o.  

 

Aleš Vaupotič je podal odgovor in pojasnilo v zvezi s predvidenim povišanjem proračunske 

postavke.  

 

Županja je obljubila, da se bo pripravil pregled stroškov, ki nastanejo na proračunski postavki 

Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.  

 

Mira Rebernik Žižek je izrazila bojazen ali je sprejem predlaganega sklepa v nasprotju z 

zakonodajo in se zato ne ve odločiti, kako glasovati.   



4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LJUTOMER 

24. april 2019 

 

 19 

 

Maksimiljan Gošnjak je predlagal umik predlagane točke dnevnega reda in da se naj ponovno uvrsti 

na dnevni red po sprejemu proračuna za leto 2019.   

 

Mag. Tomislav Nemec je predlagal, da se danes sprejme predlog letnega programa športa, se takoj 

prične z aktivnosti v zvezi z razpisom, vrednost točke pa se določi po sprejemu proračuna, takrat se 

lahko tudi naredi popravek letnega programa športa, če pride do spremembe v višini sredstev.  

 

Županja je podala predlog mag. Tomislava Nemca na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 11, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 35: 

Po sprejetju Letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2019 se naj začne z 

aktivnostmi v zvezi z razpisom. 

Vrednost točke se določi po sprejetju proračunu Občine Ljutomer za leto 2019, takrat se 

lahko tudi naredi popravek letnega programa športa, če pride do spremembe v višini 

sredstev. 

 

Nato je županja podala predlog sklepa iz gradiva na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 15, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 36: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Letni program športa v občini Ljutomer za 

leto 2019, ki je priloga tega sklepa. 

2. Sredstva za kategorizirane športnike se zagotovijo na eni postavki in se po vrednotenju 

prijav uvrstijo pod ustrezno kategorijo.  

 

Dejan Karba je predlagal 5 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.58 uri.   

 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU OBČINE LJUTOMER 

 

Predsednik komisije Dejan Karba je predstavil predlog sklepa o imenovanju članov.  

 

Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je županja podala predlog sklepa na glasovanje.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 14 , proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 37: 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer se imenujejo:  

1. BORIS KUMER - Policijska postaja Ljutomer, Postružnikova ulica 5, 9240 Ljutomer  

2. MILAN BRATINŠČAK, Ulica Ludvika Bratuša 3, 9240 Ljutomer – predstavnik 

društva , ki deluje na področju prometne varnosti  

3. OLGA LUKMAN – Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrazova ulica 1, 9240 

Ljutomer  
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4. MITJA KOLBL – Občinska uprava Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer  

5. MARJETA KUHAR, Stročja vas 2 e, 9240 Ljutomer – predstavnica osnovnih šol  

6. KSENIJA KOLAR, Pristava 29 c, 9240 Ljutomer – predstavnica vrtcev  

7. CIRIL MAGDIČ, Cezanjevci 4 b, 9240 Ljutomer – član Občinskega sveta Občine 

Ljutomer  

 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

PREDLOG SKLEPOV O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV OBČINE LJUTOMER V 

SVETE JAVNIH ZAVODOV 

 

Predsednik komisije Dejan Karba je podal uvodno obrazložitev predlaganih sklepov o imenovanju 

predstavnikov Občine Ljutomer v svete javnih zavodov.  

 

Jože Panič je izpostavil nekatera predlagana imena, ki so v sorodstvenem razmerju z nekaterimi 

člani občinskega sveta. Sam osebno je v preteklosti naredil napako, da je predlagal svojega očeta za 

predsednika Občinske volilne komisije, a žal takrat pred glasovanjem in pred razpravo ni bil na to 

opozorjen. Kasneje je bil opozorjen s strani KPK. Danes se bo glasovanja vzdržal ali pa bo glasoval 

proti takšnim sklepom, saj ne more verjeti, da se sme to naprej izvajati.  

 

Karba Dejan je pojasnil, da se je Jože Klemenčič na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja izločil iz razprave in glasovanja za predstavnike v svet javnega zavoda zdravstveni 

dom, kjer je prijavo podala njegova hčerka, Maksimiljan Gošnjak pa se je na seji izločil pri 

glasovanju, saj razprave pri podtočki, kjer je prijavo za v Svet OŠ Stročja vas podala njegova žena, 

ni bilo.  

 

Jože Klemenčič je pojasnil, da namerava tudi na današnji seji občinskega sveta pri tej podtočki 

zapustiti prostor sejne sobe in tako biti izločen pri glasovanju.  

 

Maksimiljan Gošnjak je pojasnil, da funkciji predsednika Občinske volilne komisije, ki je za 

opravljeno delo plačan in predstavnika v Svetu OŠ Stročja vas, ki dela zastonj, ni mogoče primerjati 

ter da je neumna misel, da partnerji oz. sorodniki članov občinskega sveta potem ne bi smeli javno 

delovati.  

 

Nato je županja predlagala, da predsednik komisije Dejan Karba pred glasovanjem prebere predloge 

sklepov o imenovanjih. Sledilo je glasovanje in sprejeti so bili naslednji sklepi:  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 16, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 38: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kot 

predstavnika lokalne skupnosti, Lenarta BARATA, Užiška ulica 1, 9240 Ljutomer.  

Mandat imenovanega člana sveta traja do izteka mandata sedanjega Sveta Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 16, proti: 3.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 39: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet zavoda Dom starejših občanov Ljutomer kot 

predstavnika  lokalne skupnosti Andreja LAHA, Volkmerjeva ulica 2a, 9240 Ljutomer.  
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Mandat imenovanega člana sveta traja do izteka mandata sedanjega Sveta Doma starejših občanov 

Ljutomer.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 12, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 40: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota,  

kot predstavnika soustanoviteljice, mag. ALEKSANDRA KAVČIČA, Sp. Kamenščak 9h, 9240 

Ljutomer.  

Mandat imenovanega člana sveta traja do izteka mandata sedanjega Sveta Pomurskih lekarn.   

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 12, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 41: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Osnovne šole Mala Nedelja, kot predstavnike 

ustanovitelja naslednje člane:  

1. MIRA HUSJAK, Mala Nedelja 17, 9243 Mala Nedelja 

2. NADA TOMANIČ, Radoslavci 15, 9243 Mala Nedelja  

3. JASMINA HERIC, Vogričevci 41, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članic sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 17, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 42: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje,  kot  predstavnike ustanovitelja, v Svet Osnovne šole 

Ivana Cankarja Ljutomer naslednje člane:  

1. HELENA SMEJ, Razlagova ulica 20b, 9240 Ljutomer  

2. JANEZ KARDOŠ, Kidričeva ul. 16, 9240 Ljutomer  

3. BENJAMIN VUČKO, Ulica dr. Franca Kovačiča 16, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 13, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 43: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Osnovne  šole Janka Ribiča Cezanjevci, kot 

predstavnike ustanovitelja,  naslednje člane:  

1. NATAŠA FILIPIČ, Stara Cesta 4, 9240 Ljutomer  

2. DEJAN ZUZZI, Stara Cesta 4, 9240 Ljutomer  

3. SILVA PUČKO, Mekotnjak 18, 9240 Ljutomer  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. Maksimiljan Gošnjak je zapustil sejno sobo, saj ni 

želel sodelovati pri glasovanju.  

  

Rezultati glasovanja: ZA: 11, proti: 1.  
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Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 44: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Osnovne  šole Stročja vas, kot predstavnike 

ustanovitelja, naslednje člane:  

1. BOJANA GOŠNJAK, Vrazova ulica 8, 9240 Ljutomer  

2. DUŠAN KOSI, Presika 8, 9240 Ljutomer  

3. MILAN PUČKO, Stročja vas 67 a, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. Slavica Sunčič je zapustila sejno sobo, saj ni želela 

sodelovati pri naslednjem glasovanju.  

  

Rezultati glasovanja: ZA: 12, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 45: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet javnega zavoda Vrtec Ljutomer, kot predstavnike 

ustanovitelja, naslednje člane:  

1. NINA SUNČIČ, Krištanci 10b, 9242 Križevci pri Ljutomeru  

2. POLONCA ŽNIDARIČ, Mestni Breg 27, 9240 Ljutomer  

3. TINA VUČKO, Šalinci 5, 9242 Križevci pri Ljutomeru  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. Matevž Kaučič se je izločil od glasovanja, saj ni 

želel sodelovati pri glasovanju. 

  

Rezultati glasovanja: ZA: 11, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 46: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, kot 

predstavnike ustanovitelja, naslednje člane:  

1. NATAŠA FILIPIČ, Stara Cesta 4, 9240 Ljutomer  

2. STANISLAV KAUČIČ, Gresovščak 6 a, 9240 Ljutomer 

3. DANIEL GEDER, Ulica Ludvika Bratuša 10, 9240  Ljutomer 

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta.   

Rezultati glasovanja: ZA: 12, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 47: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Javnega zavoda Splošna knjižnica  Ljutomer, kot 

predstavnike ustanovitelja, naslednje člane:  

1. TOMAŽ HORVAT, Ivana Kaučiča cesta 4a, 9240 Ljutomer 

2. GREGOR ŽIŽEK, Spodnji Kamenščak 9k, 9240 Ljutomer  

3. KATARINA ŽARKI, Cezanjevci 6, 9240 Ljutomer  

4. KATARINA PEVEC STAJNKO, Pristava 34, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta.  Jože Klemenčič je zapustil sejno sobo, saj ni želel 

sodelovati pri glasovanju za imenovanje članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer.  
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Jože Panič je izpostavil, da se s podanim predlogom sklepa podira razmerje med zaposlenimi in 

predstavniki lokalne skupnosti, saj je predlagani predstavnik lokalne skupnosti Damjan Bogdan tudi 

zaposlen v omenjenem zavodu. Poraja se mu vprašanje ali predlog sklepa ni sporen.  

  

Dejan Karba je pojasnil, da je Damjan Bogdan že bil imenovan kot predstavnik lokalne skupnosti v 

omenjen svet javnega zavoda in da je v prijavi zapisal, da jasno razlikuje definicijo, kakšni so 

interesi med zaposlenimi v zavodu in interesi občanov. Izbran je bil na podlagi referenc.  

 

Niko Miholič je predlagal, da naj o tem odloči zakonodaja ter da se na naj ustrezno institucijo 

posreduje vprašanje.   

 

Županja je pojasnila, da je v preteklosti že bil pridobljen odgovor pristojne institucije, da je 

imenovanje nepravilno. Na glasovanje bo podala predlog sklepa, a bodo strokovne službe vseeno 

zaprosila za tolmačenje, ali to ne gre za konflikt.  

 

Dejan Karba je povedal, da za ta priporočila in okoliščine do danes ni vedel in da umika predlog 

sklepa iz dnevnega reda, komisija se bo ponovno sestala in preučila nove predloge.   

 

Mag. Tomislav Nemec je predlagal, da se komisija sestane takoj, ker so se predlogi skrbno preučili, 

prav tako na komisiji ni bilo izrečenih nobenih pomislekov.  

 

Franjo Karlovčec je kot predsednik stranke SD povedal, da se je Damjan Bogdan prijavil kot član 

stranke in da ni imel nobenega vpliva ali apetitov za imenovanje, saj je o tem odločila komisija.  

 

Ciril Magdič je predlagal, da ker so nastala nova dejstva in okoliščine, naj se dokumentacija 

predloži ter takoj sestane komisija.  

 

Županja je podala dodatno pojasnilo glede dogodkov v preteklosti in da je posledica razrešitve 

terjala konflikt.  

 

Dejan Karba je kot predsednik komisije glede na ugotovljene nepravilnosti predlagal umik predloga 

sklepa in da bo do naslednje seje pripravljen nov predlog imenovanja v Svet javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ljutomer.  

 

Nato je bil na glasovanje podan še predlog sklepa, ki je bil razdeljen članom občinskega sveta na 

mizo pred samo sejo in sicer predlog imenovanja v svet Centra za socialno delo Pomurje. Gre za 

novoustanovljen zavod.  

 

Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. Jože Klemenčič je bil odsoten pri tej točki.  

Rezultati glasovanja: ZA: 11, proti: 1.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 48: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje kot predstavnico Občine Ljutomer v Svet lokalnih 

skupnosti Centra za socialno delo Pomurje, Stanislavo PERČIČ, Radomerje 6 c, 9240 Ljutomer.  

 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI OBČINE LJUTOMER 

 

Član občinskega sveta Franjo Karlovčec je predstavil predloge v zvezi s celovito energetsko 

prenovo stavb v lasti občine. Pisni predlog je bil članom občinskega sveta podan na mizo že pred 

samo sejo.  
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Sledila je krajša razprava, v kateri je sodelovala Manja Gospodarič, odgovore pa je podal 

predlagatelj sklepa.  

 

Nato je županja predlagala glasovanje o podanem predlogu.  

 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 

Rezultati glasovanja: ZA: 17 , proti: 0.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 49: 

1. Podpis pogodbe z izbranim koncesionarjem (podjetjem Petrol d.d.) za celovito energetsko 

prenovo stavb v lasti Občine Ljutomer, se veže na predhodno soglasje Občinskega sveta Občine 

Ljutomer. 

2. Pristojni organi Občine Ljutomer in predstavnik koncesionarja podata pred glasovanjem 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer vse potrebne informacije o odloku oz. koncesijskem aktu 

»Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« (doba trajanje pogodbe, finančno 

ekonomski učinki itd.). 

3. Po opravljeni sanaciji stavb oz. v prvem letu po sanaciji opravi super nadzor nad izvajanjem 

koncesijske pogodbe za energetsko petih stavb, storitev zajema : 

-  pregled dokumentacije PZI (skladna rešitev z uporabnikovimi zahtevami) 

-  pregled izvedbe (kaj in kako je vgrajena oprema in rešitve) 

-  pregled zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev 

-  spremljanje prihrankov (ukrepanje pri morebitnem odstopanju ciljnih vrednosti) 

-  pregled 1. obračuna prihrankov 

Za omenjeni super nadzor se z javnim razpisom najame neodvisno podjetje, ki ga prav tako potrdi 

Občinski svet Občine Ljutomer. Izbrano podjetje poroča strokovnim službam Občine Ljutomer in 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer na eni izmed rednih sej. Super nadzor traja dve leti po izvedbi 

Energetske sanacije. 

 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA: 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

LJUTOMER 
 

Ciril Magdič je predlagal, da se naj naslednja seja občinskega sveta skliče ob 17. uri in da dan lahko 

izbere županja.  

 

Županja je podala pojasnila glede premora in nadurnega dela zaposlenih in po krajši razpravi 

povedala, da se bo poskušalo zasledovati, da bi bila seja v sredo, 24. aprila 2019.  

 

Maksimiljan Gošnjak je postavil vprašanje v zvezi s plinifikacijo v Ljutomeru. Ali res drži 

informacija, da Občina Ljutomer ne dovoljujejo prekopa, kjer so bile ceste na novo asfaltirane, npr. 

na Vrazovi ulici.  

 

Županja je pojasnila, da se v zadnjem obdobju občane pred asfaltiranjem cest pisno seznani, da si 

naj priskrbijo priključek do parcele, konkretno za Vrazovo ulici ni vedela ali je bil dopis posredovan 

občanov, saj je od investicije preteklo že nekaj časa.  

 

Franjo Karlovčec se je navezal na pojasnilo županje in ji predlagal, da bi bilo potrebno ob izgradnji 

infrastrukture v koncesijski akt zapisati, da je izvajalec dolžan do parcel pripeljati vso 

infrastrukturo.  
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Maksimiljan Gošnjak je postavil vprašanje glede pošiljanja sožalnic svojcem umrlih in podal primer 

prejetja sožalnice v Jesenicah, se pravi izven meje ljutomerske občine.  

 

Županja je pojasnila glede pridobivanja podatkov in pošiljanja sožalnic svojcem umrlih.  

 

Niko Miholič je predstavil svoje mnenje glede sprejemanja proračuna in interesov določenih članov 

občinskega sveta, plačila in opravljanja funkcije podžupana ter priprave amandmajev in podobno. 

Na koncu pa prisotne člane pozval, da naj premislijo ali je smotrno mladim odvzeti celotno 

postavko za celo leto.  

 

Maksimiljan Gošnjak je izpostavil potrebno sodelovanje z občinsko upravo, da bodo lahko kot člani 

občinskega sveta brez napak vložili amandmaje.  

 

Franjo Karlovčec je poudaril, da se je glede prostorov nekdanje Jagode potrebno najprej poenotiti in 

sprejeti določen kompromis, glede postavitve protiprašne zaščite kasaškega kluba pa je pojasnil, da 

ni samo njegov interes ampak interes vseh bližnjih stanovalcev, saj je kvaliteta bivanja ob takšnih 

razmerah slaba.  

 

Mag. Tomislav Nemec je podal naslednje pobude:  

 diskusije naj potekajo vsebinsko, brez vpletanja čustev;  

 občinska uprava naj pravno prouči možnosti za čimprejšnje izvedbo postopkov glede javnih 

razpisov tudi za preostala društva;  

 občinska uprava naj do naslednje seje preuči predlog rešitve ministrstva za razrešitev 

zemljiškoknjižnega stanja nepremične DSO Ljutomer;  

 danes se naj že določi dan naslednje seje občinskega sveta, da se zagotovi udeležba članov.  

 

Slavica Sunčič je povedala, da je v Ljutomeru povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih večje od 

ponudbe ter predlagala, da se preko nepremičninskega sklada poskuša pridobiti dodatna stanovanja, 

npr. v stavbi naproti doma kulture ali v prostorih stare glasbene šole.   

 

 

Seja je bila končana ob 18.05 uri. 

 

 

Zapisala        Olga KARBA,  

Martina Klement                     ŽUPANJA   
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 PREGLED REALIZIRANIH SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE LJUTOMER 

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 30: 

o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju april – junij 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ljutomer (v nadaljevanju: občina) v 

obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 

 

2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Ljutomer za leto 2018. Obseg prihodkov in 

drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 

financah (Uradni list RS št. 11/11 –UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 

in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 66/16 in št. 9/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega 

dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:       

D. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/Konto               Začasno financiranje: april-junij 2019  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.842.437 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.560.421 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.265.739 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.723.356 

703 Davki na premoženje 515.333 

704 Domači davki na blago in storitve 27.050 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 294.683 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 103.303 

711 Takse in pristojbine 4.255 

712 Globe in druge denarne kazni 3.870 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.860 

714 Drugi nedavčni prihodki 160.395 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.442 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 45.442 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 230.093 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 230.093 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 

6.481 
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787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucija in iz drugih držav 6.481 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.404.899 

40 TEKOČI ODHODKI 954.427 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 227.620 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.866 

402 Izdatki za blago in storitve 580.209 

403 Plačila domačih obresti 9.700 

409 Rezerve 103.032 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.072.133 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 663.174 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 160.185 

413 Drugi tekoči domači transferi 248.774 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 371.947 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 371.947 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.392 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 

0 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.392 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 437.539 

E. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov/Konto               Začasno financiranje: april-junij 2019  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSIH DELEŽEV 

0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442) 

0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0 

F. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/Konto               Začasno financiranje: april-junij 2019  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 142.487 

55 ODPLAČILA DOLGA 142.487 

550 Odplačila domačega dolga 142.487 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

295.052 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -142.487 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -437.539 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 

PRETEKLEGA LETA 

359.628 

9009 Splošni sklad za drugo 359.628 
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske 

prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma odlokom 

o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 

 

3. člen 

(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so 

priloga k temu sklepu. Objavijo se na spletni strani občine.   

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

4. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o 

javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 

ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu. 

5. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti 

iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti 

v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, 

določenega v posebnem delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena 

Zakona o javnih financah. 

 

6. člen 

(vključevanje v obdobju začasnega financiranja plačanih obveznosti v proračun) 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 

tekočega leta. 

 

4. KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 

od 1. aprila 2019 dalje. 

 

Sklep je v postopku realizacije.   
 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 31: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v občini Ljutomer – 1. obravnava. 

2. Predlog odloka se posreduje v 15 dnevno javno razpravo.  

 

Sklep je bil realiziran.  
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Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 32: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud 

za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine 

Ljutomer – prva obravnava. 

2. Odlok se posreduje v 15 dnevno javno razpravo. 

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 33: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v 

občini Ljutomer v prvi obravnavi. 

2. Predlog se posreduje v 30 dnevno javno razpravo.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 34: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme predlog Odloka o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti v Občini Ljutomer v prvi obravnavi. 

2. Predlog se posreduje v 15 dnevno javno razpravo.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 35: 

Po sprejetju Letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2019 se naj začne z aktivnostmi v 

zvezi z razpisom. 

Vrednost točke se določi po sprejetju proračunu Občine Ljutomer za leto 2019, takrat se lahko tudi 

naredi popravek letnega programa športa, če pride do spremembe v višini sredstev. 

 

Sklep je v postopku realizacije.   

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 36: 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Letni program športa v občini Ljutomer za leto 

2019, ki je priloga tega sklepa. 

2. Sredstva za kategorizirane športnike se zagotovijo na eni postavki in se po vrednotenju 

prijav uvrstijo pod ustrezno kategorijo.  

 

Sklep je v postopku realizacije.   

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 37: 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer se imenujejo:  

1. BORIS KUMER - Policijska postaja Ljutomer, Postružnikova ulica 5, 9240 Ljutomer  

2. MILAN BRATINŠČAK, Ulica Ludvika Bratuša 3, 9240 Ljutomer – predstavnik društva , ki 

deluje na področju prometne varnosti  

3. OLGA LUKMAN – Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer  

4. MITJA KOLBL – Občinska uprava Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer  

5. MARJETA KUHAR, Stročja vas 2 e, 9240 Ljutomer – predstavnica osnovnih šol  

6. KSENIJA KOLAR, Pristava 29 c, 9240 Ljutomer – predstavnica vrtcev  

7. CIRIL MAGDIČ, Cezanjevci 4 b, 9240 Ljutomer – član Občinskega sveta Občine Ljutomer  

 

Sklep je bil realiziran.  
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Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 38: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kot 

predstavnika lokalne skupnosti, Lenarta BARATA, Užiška ulica 1, 9240 Ljutomer.  

Mandat imenovanega člana sveta traja do izteka mandata sedanjega Sveta Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 39: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet zavoda Dom starejših občanov Ljutomer kot 

predstavnika  lokalne skupnosti Andreja LAHA, Volkmerjeva ulica 2a, 9240 Ljutomer.  

Mandat imenovanega člana sveta traja do izteka mandata sedanjega Sveta Doma starejših občanov 

Ljutomer.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 40: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota,  

kot predstavnika soustanoviteljice, mag. ALEKSANDRA KAVČIČA, Sp. Kamenščak 9h, 9240 

Ljutomer.  

Mandat imenovanega člana sveta traja do izteka mandata sedanjega Sveta Pomurskih lekarn.   

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 41: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Osnovne šole Mala Nedelja, kot predstavnike 

ustanovitelja naslednje člane:  

1. MIRA HUSJAK, Mala Nedelja 17, 9243 Mala Nedelja 

2. NADA TOMANIČ, Radoslavci 15, 9243 Mala Nedelja  

3. JASMINA HERIC, Vogričevci 41, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članic sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 42: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje,  kot  predstavnike ustanovitelja, v Svet Osnovne šole 

Ivana Cankarja Ljutomer naslednje člane:  

1. HELENA SMEJ, Razlagova ulica 20b, 9240 Ljutomer  

2. JANEZ KARDOŠ, Kidričeva ul. 16, 9240 Ljutomer  

3. BENJAMIN VUČKO, Ulica dr. Franca Kovačiča 16, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda. 

 

 Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 43: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Osnovne  šole Janka Ribiča Cezanjevci, kot 

predstavnike ustanovitelja,  naslednje člane:  

1. NATAŠA FILIPIČ, Stara Cesta 4, 9240 Ljutomer  

2. DEJAN ZUZZI, Stara Cesta 4, 9240 Ljutomer  

3. SILVA PUČKO, Mekotnjak 18, 9240 Ljutomer  
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Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 44: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Osnovne  šole Stročja vas, kot predstavnike 

ustanovitelja, naslednje člane:  

1. BOJANA GOŠNJAK, Vrazova ulica 8, 9240 Ljutomer  

2. DUŠAN KOSI, Presika 8, 9240 Ljutomer  

3. MILAN PUČKO, Stročja vas 67 a, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 45: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet javnega zavoda Vrtec Ljutomer, kot predstavnike 

ustanovitelja, naslednje člane:  

1. NINA SUNČIČ, Krištanci 10b, 9242 Križevci pri Ljutomeru  

2. POLONCA ŽNIDARIČ, Mestni Breg 27, 9240 Ljutomer  

3. TINA VUČKO, Šalinci 5, 9242 Križevci pri Ljutomeru  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 46: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, kot 

predstavnike ustanovitelja, naslednje člane:  

1. NATAŠA FILIPIČ, Stara Cesta 4, 9240 Ljutomer  

2. STANISLAV KAUČIČ, Gresovščak 6 a, 9240 Ljutomer 

3. DANIEL GEDER, Ulica Ludvika Bratuša 10, 9240  Ljutomer 

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  

 

Sklep je bil realiziran.  

 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 47: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje v Svet Javnega zavoda Splošna knjižnica  Ljutomer, kot 

predstavnike ustanovitelja, naslednje člane:  

1. TOMAŽ HORVAT, Ivana Kaučiča cesta 4a, 9240 Ljutomer 

2. GREGOR ŽIŽEK, Spodnji Kamenščak 9k, 9240 Ljutomer  

3. KATARINA ŽARKI, Cezanjevci 6, 9240 Ljutomer  

4. KATARINA PEVEC STAJNKO, Pristava 34, 9240 Ljutomer  

Mandat imenovanih članov sveta traja do izteka mandata sedanjega sveta javnega zavoda.  
 

Sklep je bil realiziran.  
 

Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 48: 

Občinski svet Občine Ljutomer imenuje kot predstavnico Občine Ljutomer v Svet lokalnih 

skupnosti Centra za socialno delo Pomurje, Stanislavo PERČIČ, Radomerje 6 c, 9240 Ljutomer.  

 

Sklep je bil realiziran.  
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Sprejet je bil naslednji S K L E P št. 49: 

1. Podpis pogodbe z izbranim koncesionarjem (podjetjem Petrol d.d.) za celovito energetsko 

prenovo stavb v lasti Občine Ljutomer, se veže na predhodno soglasje Občinskega sveta 

Občine Ljutomer. 

2. Pristojni organi Občine Ljutomer in predstavnik koncesionarja podata pred glasovanjem 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer vse potrebne informacije o odloku oz. koncesijskem 

aktu »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« (doba trajanje pogodbe, 

finančno ekonomski učinki itd.). 

3. Po opravljeni sanaciji stavb oz. v prvem letu po sanaciji opravi super nadzor nad izvajanjem 

koncesijske pogodbe za energetsko petih stavb, storitev zajema : 

  pregled dokumentacije PZI (skladna rešitev z uporabnikovimi zahtevami) 

  pregled izvedbe (kaj in kako je vgrajena oprema in rešitve) 

  pregled zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev 

  spremljanje prihrankov (ukrepanje pri morebitnem odstopanju ciljnih vrednosti) 

  pregled 1. obračuna prihrankov 

Za omenjeni super nadzor se z javnim razpisom najame neodvisno podjetje, ki ga prav tako potrdi 

Občinski svet Občine Ljutomer. Izbrano podjetje poroča strokovnim službam Občine Ljutomer in 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer na eni izmed rednih sej. Super nadzor traja dve leti po izvedbi 

Energetske sanacije. 
 

Sklep je v postopku realizacije.   
 

 

 


