
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah 
Vitomarci 71                              Vitomarci, 23.12.2014 
2255 Vitomarci             Št.: 007-11/2014-2 

 

Z A P I S N I K 
 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Andraž v Slov. goricah z dne 23. 
decembra 2014 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Sv. Andraž v Slov. goricah, Vitomarci 
71. 
 
Sejo je sklicala in vodila županja občine Darja Vudler. Seja je bila snemana. 
   
Prisotni: županja Darja Vudler, svetniki Jani Druzovič, Anita Vršič, Tomaž Toš, 
Andreja Čuček, Andrej Vršič, Daniela Rojko, Stanko Fras, predstavnica medijev 
Monika Levanič in  računovodkinja Monika Čuš.  
Zapisnikar: Monika Čuš 
Županja je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je seja sveta sklepčna.  
 
Dnevni red :   
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje;  
2. Osnutek Statuta občine Sv. Andraž v Slov. goricah – prva obravnava; 
3. Osnutek Poslovnika občinskega sveta občine Sv. Andraž v Slov. goricah – 

prva obravnava; 
4. Osnutek Odloka o proračunu občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2015 – 

prva obravnava:  

 Odlok o proračunu občine 

 Proračun – splošni del 

 Proračun – posebni del 

 Načrt razvojnih programov 2015-2018 

 Obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta 
razvojnih programov 

 Kadrovski načrt 

 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
5. Predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah v 

obdobju januar – marec 2015; 
6. Predlog sklepa o financiranju političnih strank; 
7. Določitev vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2015; 
8. Imenovanje predstavnika v Svet Zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci; 
9. Pobude in vprašanja svetnikov; 
10. Tekoče zadeve 

 
Županja je dala dnevni red na glasovanje. Pri glasovanju je bilo navzočih 7 članov 
občinskega sveta. Za je glasovalo 7 članov, 0 proti. Dnevni red je bil soglasno  
sprejet.  
 
 
 



1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 
K razpravi se ni prijavil nihče. Županja je dala zapisnik v predloženi obliki na 
glasovanje. Navzočih pri glasovanju je bilo 7  članov.  7 članov je glasovalo za. 
Zapisnik je bil  soglasno sprejet. 
 

2. Osnutek Statuta občine Sv. Andraž v Slov. goricah – prva obravnava 
Županja predstavi predlog osnutka, predvsem novosti, nov statut bo podlaga za 
sprejem odloka o vaških skupnostih in ustanovitev vaških odborov.  
V razpravi je sodelovala Vršič Anita. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep. 
Sklep št. 15: Osnutek Statuta občine Sv. Andraž v Slov. goricah je primeren za drugo 
obravnavo.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.   
 

3. Osnutek Poslovnika občinskega sveta občine Sv. Andraž v Slov. goricah – 
prva obravnava 

Županja predstavi spremembe. V razpravo se ni prijavil nihče. 
Županja je dala na glasovanje naslednji sklep. 
Sklep št. 16: Osnutek Poslovnika občine Sv. Andraž v Slov. goricah je primeren za 
drugo obravnavo.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.   
 

4. Osnutek odloka o proračunu občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2015 
Občinskemu svetu je bil osnutek proračuna za leto 2015 podrobno predstavljen s 
strani finančne službe občinske uprave, posebej splošni, posebni del in nato načrt 
razvojnih programov, ki ga je podrobno predstavila županja, ki je predstavila še 
kadrovski načrt in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Vsi 
svetniki so se že ob sami predstavitvi vključevali v razpravo in sproti tudi dobili 
obrazložitve. 
Županja daje osnutek odloka o proračunu za leto 2015  na glasovanje in sicer se 
glasuje o naslednjih sklepih: 
Sklep št. 17: Osnutek proračuna za leto 2015 je primerna osnova za drugo branje.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 18: Občinski svet daje osnutek proračuna za leto 2015 z vsemi dodatnimi 
deli v 15 dnevno javno razpravo v času od 24.12.2014 do 08.01.2015.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 19: Osnutek proračuna z vsemi dokumenti se objavi na spletni strani 
občine, vsem zainteresiranim strankam pa se zagotovi neposreden dostop do 
dokumentov v prostorih občinske uprave Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 



Sklep št. 20: V času javne razprave se pripombe in predlogi dajo pisno in se naslovijo 
na županjo.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 21: Sklepi 16., 17., 18. In 19 pričnejo veljati takoj.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 

5. Predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah 
v obdobju januar – marec 2015 

Županja obvesti občinski svet o začasnem financiranju in na kratko predstavi 
izvajanje začasnega financiranja ter pojasni, da je potrebno čimprejšnje sprejetje 
proračuna za leto 2015. Županja odpira razpravo.  V razpravo se ni prijavil nihče. 
 

6. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2015  
Županja obrazloži sklep.  
V razpravo se ni prijavil nihče. 
Sklep št. 22: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah potrjuje 
predlagan sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 

7. Določitev vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2015 
Županja predlaga ohranitev točke vrednosti in pove, da bo nadomestilo predvidoma 
le še v letu 2015, ki ga bomo uskladili z Registrom nepremičnin iz geodetske uprave. 
V letu 2016 bo verjetno sprejet davek na nepremičnine.  
V javno razpravo se je prijavil Jani Druzovič, ki je prosil za podatke o posameznih 
odmerah, ki se mu bodo zagotovili do naslednje seje.   
Sklep št. 23: Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah potrjuje 
predlagan sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2015.   
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 

8. Imenovanje predstavnika v Svet Zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 
V svet zavoda se predlaga Petra Hanžel.  
V razpravi ni sodeloval nihče.  
Sklep št. 24: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah soglaša, da se v 
Svet Zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci imenuje Petra Hanžel, Vitomarci 41 c, 2255 
Vitomarci. 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 

9. Pobude in vprašanja svetnikov 
Anita Vršič vpraša ali je bila Arriva najcenejši prevoznik. Županja pojasni, da je bila 
Arriva najcenejši ponudnik, da bodo pričeli z izvajanjem pogodbe s 1.1.2015.   
Tomaž Toš poda pobudo pojasni, da je društvo mladih sodelovalo v akciji pletenja 
krdebačov z društvom iz Peščenega vrha in poziva občinske svetnike, da se s 



prispevkom udeležijo dobrodelne akcije in s tem  pomagajo speljati projekt. Županja 
vpraša kaj bi naredili s tem denarjem. Tomaž pove, da se še niso 100% odločili, 
verjetno pa bodo kupili sušilce za vlago prizadetim ljudem v poplavah v Sloveniji, 
npr. v bližin Babnega polja. Svetniki se s predlogom strinjajo.  
Anita vpraša kdo bo letos skrbel za zimsko službo. Županja pojasni, da Ljubec 
Anton, Andrej Roškar in Matej Fekonja. 
Županja seznani svetnike s silvestrovanjem v sodelovanju z barom Cobra na trgu od 
22. Ure naprej 31.12.2014. 

 
10. Tekoče zadeve 
- Vloga za izdajo sistemizacije delovnih mest v vrtcu Vitomarci. Županja 

pojasni, da bi potrdili perico, kar se v predlogu prejšnjega razpisa ni potrdilo. 
V skladu s sistemizacijo perice in čistilca bi za skrajšan delovni čas šola 
zaposlila uslužbenca, s tem bi uredili težavo glede spornega plačevanja preko 
študentske napotnice. Andrej Vršič vpraša kako s terminom za telovadnico od 
20:30 do 22:00 ure. Županja pojasni, da bomo uredili tudi zadnji termin.  

Sklep št. 25: Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah soglaša z novo 
predloženo sistemizacijo delovnih mest v vrtcu Vitomarci z umestitvijo delovnega 
mesta perice po predlagani sistemizaciji.  
Pri glasovanju je bilo prisotnih 7 članov OS. Za je glasovalo 7 članov občinskega 
sveta.  Sklep je bil sprejet. 
 
Anita vpraša ali direktorja še nimamo? Stanko Fras vpraša ali je ime že znano. 
Županja pojasni, da ime še ni znano in da je razpis še odprt. 
Anita vpraša še glede teh zloglasnih odpuščanj. Županja pojasni celoten postopek, ki 
poteka. 
 
Seja je bila končana ob 21.13 uri.  
 
Zapisnik zapisala:        Županja občine: 
 
Monika Čuš         Darja Vudler 


