
O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 5. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 24.03.2015 ob 19.00 uri, v Kulturnem domu 
občine Gornji Petrovci, v Stanjevcih. 
  
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.  
  
Za sejo je bil predlagan naslednji  
  
D N E V N I   R E D :  

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti, 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
3. I. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015, 
4. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
K tč. 1 

 
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:  
  
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Kučan Silvester, 
Kuhar Štefan, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago in Škerlak Drago. 
 
Upravičeno odsoten je bil Vukanič Zlatko. 
 
Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan ter 
članice občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda in Kerčmar Sonja. 
  

K tč. 2 
 
Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
 
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na 
glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red   
                           SPREJET.  
 

K tč. 3 
 
I. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015. 
 
Župan je povedal, da na podlagi sprejete uredbe Vlade RS v letu 2015 dobimo 34.827,00 EUR manj sredstev in 
predlagal zmanjšanje pri naslednjih poglavij proračuna: poglavje 2 – sociala 8.000,00 EUR, ker sta dve osebi, ki 
sta bivali v domu starejših umrli, poglavje 17 – osnovna šola in vrtec 11.827,00 EUR in poglavje 23 – občinska 
uprava – 15.000,00 EUR, ker je Bojan Prosič podal odpoved delovnega razmerja.  
 
Vprašal je, ali se je sestal odbor za proračun in finance, kateri drugi odbor, svetniška skupina in obravnaval 
predlog proračuna ter ali imajo kakšne pripombe, predlagajo kakšne ukrepe? 
 
Horvat Milan je odgovoril, da odbor za proračun in finance ni razpravljal o proračunu, saj je pričakoval kakšne 
spremembe po javni razpravi in bi potem imeli obravnavo med to in naslednjo sejo. Vsi svetniki imajo možnost, da 
razpravljajo na seji.  
Pričakoval je dopolnitev, ker je na prejšnji seji povedal, da bi želel specifikacijo, kaj bi naj bilo delano pri postavki  
manjša vzdrževalna dela, kjer se predvideva 125.000,00 EUR odhodkov. Kako se ta znesek razdeli po teh 9 
točkah, ki so navedene v gradivu in kakšen je program za posamezno investicijo, recimo za material toliko, za 
delo toliko itd. Tako se potem da kontrolirati potrošnjo.  
Potem pri postavki vzdrževanje okolice – za košnjo trave ob cesti toliko, za košnjo trave na igriščih toliko itd. 
Pri teh postavkah bi lahko razpravljali ali bomo delali teh 9 objektov ali ne, ali bo zadosti sredstev za vse objekte. 
Če se naredi specifikacija, kot je recimo razdelano za poglavje občinske uprave.  



2 

 

Pindžo peljemo s takšnim proračunom v izgubo. Damo jim plače in materialne stroške, razlika med urno postavko 
se izgubi.  
Potem postavka vzdrževanje cest. Rad bi vedel katere ceste in v kakšni višini bodo vzdrževane v tem letu. To bi 
bilo dobro, če bi obravnaval odbor za infrastrukturo in da se potem razpravlja, katera cesta je bolj potrebna 
vzdrževanja. Za vzdrževanje ulične razsvetljave je predvideno 4.500,00 EUR. Ko to zmanjka ali damo sredstva iz 
proračunske rezerve? Sanacija po poplavah, za 21.000,00 EUR lahko delamo toliko in toliko. Te zadeve pogreša.  
Prihodki in odhodki so usklajeni, kaj pa to pomeni pri izvajanju nekaterih postavk je drugo.  
 
Župan je zaprosil za razpravo po poglavjih proračuna. 
 
Horvat Milan je vprašal ali so pri kulturi v znesku 25.600,00 EUR zajeti poleg šotorov, tudi stroški postavljanja 
šotorov in vprašal, če se ne da zapisati za vsako prireditev posebej kakšen je ta strošek? 
 
Župan je odgovoril, da so stroški postavitve šotora pod postavko 402.009 – sprejemi in prireditve.    
 
Svetec Drago pove, da je šotor za 1000 oseb prevelik, saj več kot 500 ljudi ne pride na prireditev. Opozoril je tudi 
na to, da ni izdatek samo šotor, ampak tudi delavci, priprava prostora za prireditev itd.  
 
Lepoša Stanko je povedal, da vasi pričakujejo, da za kmečke igre, nogometni turnir in občinsko gasilsko 
tekmovanje ostane financiranje šotorov kot je bilo. 
 
Kerčmar Ernest je predlagal, da za občinske prireditve šotori ostanejo, za ostale zadeve pa se naj koristijo 
prostori vaško-gasilskih domov. 
 
Balek Jože je povedal, da se strinja, da se varčuje na vseh področjih. Pove, da je mlinarska noč v Neradnovcih 
bila vedno organizirana v času občinskega praznika in so bili s tem deležni financiranja šotora. Če tega več ne bo, 
se bodo morali prireditvi odpovedati. Manjše prireditve so lahko v vaško-gasilskih domovih, večje pa ne.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da se strinja, da se financira šotore samo za občinske prireditve, saj je nekje potrebno 
postaviti mejo. Moramo pa vsa društva isto obravnavati.  
 
Škerlak Drago pa je povedal, da če ukinemo sofinanciranje, se bodo v naslednji 5 letih prireditve zmanjšale za 
80%. 
 
Horvat Milan je povedal, da so oni tisti, ki odločajo koliko se bo financiralo, se pa morajo zavedati, da je potem za 
5.000,00 EUR več stroškov in morajo nekje sredstva odvzeti. Društvom je potrebno tudi povedati, da ni samo 
dotacija 300,00 EUR, ampak še za košnjo trave 2.000,00 ali 3.000,00 EUR pride zraven. To so sredstva, ki so jih 
društva prejela iz občinskega proračuna. Ni pa proti temu, da to dobijo.    
 
Kerčmar Sonja je predlagala, da bi se spremenila višina financiranja za ostala društva, ne občinske prireditve, 
recimo 50% občina, 50% društva. 
 
Kardoš Vlado je povedal, da podpira Sonjin predlog, bi pa bilo potrebno nekaj spremeniti pri pripravi 
prireditvenega prostora, ker za ene vse naredi občina in podjetje Pindža, druge pa ne oz. manj.  
 
Luthar Karel je pri poglavju 4 – šport povedal, da smo šli z 28.500,00 na 42.000,00 EUR. V Vestniku je zasledil, 
da so druge občine večinoma zmanjšale sofinanciranje športa, mi pa smo povečali. Razume, da je šport 
potreben, vendar moramo tudi tu varčevati. Veržej, ki je v 2. slovenski ligi občina sofinancira v višini 15.000,00 
EUR.  
 
Župan je odgovoril, da moramo v naslednjih letih nameniti sredstva za vzdrževanje obstoječih objektov, drugače 
bodo propadli. V Občini Gornji Petrovci ni nobenega sponzorja, ki bi dal več kot 50,00 EUR. Stroški kluba Križevci 
brez kakršnihkoli zaposlitev so 60.000,00 EUR, za vse kar se tam dogaja. Če bo manj sredstev, se bodo zaprla 
vrata kluba.  
 
Balek Jože je prosil, da bi se specificiralo 42.050,00 EUR za šport, koliko je za NK Križevci, za ostala društva in 
druga športna udejstvovanja.  
Sponzorjev ni, da bi celi klub slonel na občini je težko. Kaj, če bi bil en rang tekmovanja nižji? Govori se o 
nagradah za igralce, tega proračun ne bo prenesel.  
 
Župan je odgovoril, da bo odbor za šport opravil javni razpis in na podlagi kriterijev se razdeli sredstva. Finančno 
poslovanje NK Križevci vodi Drago Gašpar. Tisti, ki se vozijo sem 3, 4 krat na teden se ne morejo voziti zastonj. 
Tu so manjše selekcije otrok, to vse stane.  



3 

 

Svetec Drago je predlagal, da se iz te postavke nakaže sredstva društvom in NK Križevci, pa naj si vse sami 
plačujejo. Tako ne bo kritiziranja delavcev in bo občina s tem rešena in se bo videlo ali se jim bo izšlo. Isto za 
gasilce. Oni v Ženavljah nimajo športnega kluba pa tudi ne dobijo več sredstev.  
 
Župan je predlagal, naj do naslednje razprave izoblikujejo stališča.  
 
Pri poglavju 5 – gasilska zveza je povedal, da PGD Križevci želi nabaviti cisterno. Ali je ras tako potrebna kot 
druge stvari v občini? 
 
Horvat Milan je povedal, da je bil govor o tem, da je bil račun gasilske zveze blokiran, zaradi nekega neplačila in 
je sedaj račun zaprt.  
 
Župan je odgovoril, da je banka zaradi nelikvidnosti račun zaprla. Sedaj je podpisan z Zavarovalnico Triglav 
dogovor o obročnem odplačevanju dolga in je umik izvršbe. Ostale zadeve – sejnine članov upravnega odbora 
gasilske zveze in plačilo sodnikov je gasilska zveza dobila nakazano.  
 
Luthar Karel je povedal, da brez gasilcev ne moremo biti, brez športa, kulture pa lahko preživimo. Račun je bil 
blokiran že lani, ne samo sedaj. Samo naprej gledamo, nazaj pa ne. Pindži še tudi niso plačani ometi, ki so jih 
opravili v Lucovi na vaško-gasilskem domu. 
 
Župan je odgovoril, da so izstavljeni računi občina – Pindža zgodba, ki se ne more primerjati z drugimi podjetji. 
Občina Puconci financira nabavo gasilskih vozil v višini 30%, mi pa še sedaj nimamo točnih podatkov za Križevce 
kakšno vozilo se nabavlja, govorili smo pa o 70% financiranju nabavne vrednosti vozila do 100.000,00 EUR. 
Lahko kdo pove, da ima kaj drugo prednost, pred tem orodnim vozilom.   
Gasilska zveza je posredovala dopis, da želijo, da bi se poravnali dolgovi, da bi se manj vlagalo v obnovo vaško-
gasilskih domov in več v opremo.   
 
Kuhar Štefan je povedal, da ga moti, da vsak član občinskega sveta govori, da je potrebno varčevati, ampak ne 
pri sebi, svoji vasi. Potem ne moremo nabavljati cistern, obnavljati vaško-gasilske domove itd. Naj so toliko 
pošteni in začnejo varčevati pri sebi. Z 20.000,00 – 30.000,00 EUR pa dolga tudi ne moremo odplačati.    
 
Kardoš Vlado je povedal, da podpira mnenje g. Kuharja. Povedal je še, da imajo nekatera društva vedno manj 
članov, nimajo niti cele operative. Pove še, da sklepi gasilske zveze niso bili soglasno sprejeti.  
Kot je v gradivu zapisano, je dobro in se s tem strinja. Račun gasilske zveze je bil zaprt zaradi neplačanega 
vodenja računa. Sedaj rabijo potrdilo za ponovno odprtje računa. 
V razmislek je še dodal, da je v Občini Gornji Petrovci 2160 prebivalcev in 13 gasilskih društev, v Občini Šalovci 
pa 1700 prebivalcev in 6 društev.   
 
Horvat Milan je povedal, da so gasilska društva v posameznem kraju pomembna tudi zaradi povezovanja kulture 
in športa. Na nivoju gasilske zveze bi morali razmisliti, glede na število gasilcev, opreme po posameznem 
gasilskem društvu, ali je smotrno, da to še naprej živi tako dalje, ali je smiselno imeti toliko društev ali pa imeti 
dobro opremo na enem mestu.  
 
Župan je povedal, da se program nabave zaščitnih oblek in orodij mora narediti za najmanj 8 let, ker ni mogoče 
vse na enkrat sofinancirati.  
 
Kuhar Štefan je pri poglavju kmetijstvo povedal, da je za to poglavje namenjen premajhen znesek.  
 
Horvat Milan je povedal pri poglavju krajevne skupnosti, da občinski svet in župan nimajo podlage za izplačilo 
nagrad. Člani krajevnih skupnosti imajo pravico do sejnin, materialnih stroškov, če se obračunajo potni stroški ipd. 
Nima nič proti nakazilu sredstev, vendar naj se spremni naziv iz nagrade recimo stroški za delovanje krajevnih 
skupnosti.  
Pri poglavju pogrebništvo je vprašal, ali ne bi moglo podjetje Pindža opravljati košnje pokopališč in rezanje ograj? 
 
Župan je odgovoril, da glede na predvidena dela podjetja v letošnjem letu in dokončanje izgradnje vodovoda, 
fizično tega podjetje ne bo zmoglo opraviti.  
Se dela na tem, da bi razrešili določene zadeve okrog podjetja, ta čas pa bi naj ostalo kot je.  
Pri poglavju javna razsvetljava je povedal, da se je zaprosilo ponudnike za prenovo razsvetljave na varčne 
žarnice.  
 
Luthar Karel je pri poglavju osnovna šola in vrtec vprašal, kakšen je delež sofinanciranja občine pri spremembi 
kurjave na biomaso? 
 
Župan je odgovoril, da občina nič ne sofinancira, ampak so tu nepovratna sredstva ministrstva. Znesek, ki ga  
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trenutno letno namenjamo za kurjavo bi se naj zmanjšal. Bi pa morali odločitev o tem ali se bo k temu pristopilo 
sprejeti čim prej, zaradi prijave na razpis.  
 
Horvat Milan  je povedal, da bi Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za 
oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso lahko sprejeli. On 
investicijo podpira, moramo pa biti previdni pri sklenitvi koncesijske pogodbe, da nas ne bi okrog prinesli. Vprašal 
je, kje bi zmanjšali 11.827,00 EUR? 
 
Župan je odgovoril, da se pri osnovni šoli, pri 309.915,00 EUR to odšteje. Pri pregledu finančnega poslovanja šole 
v letu 2014 je ugotovil, da je to možno. Koncesijsko pogodbo pa lahko pregledata odbor za proračun in finance in 
nadzorni odbor občine. 
 
Balek Jože je povedal, da pozdravlja zadevo, ker se je že prej govorilo o posodobiti kotlovnice. Govori se o 15 % 
prihranku. Mogoče pa bi lahko še pridobiti kakšno strokovno mnenje in bi mogoče bila še kakšna boljša varianta, 
ker smo s sprejetjem tega 15 let zavezani.  
 
Župan je povedal, da so bili ti izračuni narejeni na podlagi trenutne porabe goriva.  
 
Horvat Milan je še povedal, da bi morali v naslednjih 5 letih menjati peč in za njo zagotoviti sredstva v proračunu.  
Izvajalec za to dobi nepovratna sredstva. Sekanci ne bodo nikoli stali toliko kot olje, bo pa pri tej zadevi nekdo 
dobro zaslužil. S sprejemom sklepa se še ne zavežemo, s tem se pokaže samo javni interes. Če se ne gre v to, 
bo potrebno opraviti javni razpis in izbiro izvajalca.  
 
Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji 
 

S K L E P  št.  11/2015 : 
  

1. Sprejme se Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo treh 
objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso.  

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

 
Pri poglavju odvoza odpadkov je župan povedal, da je občina deležna dobička od poslovanja od Cero-ja Puconci 
in Saubermacher & Komunala.  
 
Kučan Silvester je vprašal, ali je možno, da manjši avtomobili odvažajo odpadke, ker se uničuje ceste. 
 
Župan je odgovoril, naj se poskušajo v njihovem zaselku zmeniti in kontejnere voziti do glavne ceste.  
 
Pri poglavju dotacije po sklepu občinskega sveta in župana je župan povedal, da imajo vlogo Zavoda PEC za 
sodelovanje pri izdaji ozaveščevalne publikacije za širšo javnost »kakovost zraka v Sloveniji – kakšen zrak 
dihamo«. Zaprosil je za razpravo.  
 
Luthar Karel in Kerčmar Ernest sta predlagala, da naročimo 20 izvodov v vrednosti 120,00 EUR.   
  
Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji 
 

S K L E P  št.  12/2015 : 
 

1. Občina Gornji Petrovci bo z Zavodom PEC Murska Sobota sodelovala pri izdaji ozaveščevalne publikacije 
za širšo javnost »kakovost zraka v Sloveniji – kakšen zrak dihamo« z naročilom 20 izvodov publikacije  v 
vrednosti 120,00 EUR.  

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

 
Svetec Drago je vprašal, kako so rešene izterjave dolžnikov do podjetja Pindža? 
 
Kuhar Štefan je povedal, da so vse dolžnike, ki niso podpisali dogovora o odplačilu dolga, dali v izterjavo.  
 
Župan je pri poglavju občinska uprava povedal, da se zaradi odhoda Bojana Prosič zmanjšajo stroški uprave za 
15.000,00 EUR, njegovo delo se razporedi med ostale delavke občinske uprave. 
Upravna enota je povedala, da v kolikor želimo imeti krajevni urad v naši občini moramo kriti obratovalne stroške 
in se odpovedati najemnini.  
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Pove tudi, da je službeno vozilo laguna v zelo slabem stanju in da se išče boljšo verzijo okrog vozila, potnih 
stroškov. 
Mandatno komisijo je vprašal, kako je z novim pravilnikom za izplačilo sejnin? 
 
Horvat Milan je odgovoril, da je vsebinsko pravilnik v redu, potrebne so manjše spremembe, lahko se spremeni 
tudi v okviru razprave občinskega sveta na naslednji seji. 
 
Pri poglavju investicije je župan povedal, da so v znesku 125.000,00 EUR zajeti navedeni objekti v gradivu za 
proračun.  
Prispevek vasi Martinje za ceste ni bil do konca zbran, ne ve kako je za Šulince. 
 
Horvat Milan je povedal, da manjka nakazilo po dogovoru o obročnem plačilu, lahko pa poda končno poročilo.  
 
Župan je tudi povedal, da je bila Pindži naročena sanacija cest. Za KS Križevci se investicija vodovoda spelje do 
konca, naročiti je potrebno jaške, urediti bankine, makadamske ceste.  
Program bodo realizirani iz občinskega proračuna in sredstev krajevnih skupnosti, vasi.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da bi te investicije bilo potrebno ovrednotiti. Adrijanci so na koncu, ne da bi spet 
zmanjkala sredstva.  
 
Horvat Milan je povedal, da bi teh 9 točk bilo potrebno ovrednotiti, tudi ceste. Adrijance je potrebno urediti do 
konca in navesti kakšen je strošek materiala, dela, koliko da zraven vas Adrijanci ipd., da se vidi, ali bo to iz teh 
125.000,00 EUR možno vse narediti, ali katero investicijo preložiti, zmanjšati. Kaj bo potem, če se vse te točke ne 
bo dalo narediti? 
 
Župan je odgovoril, da je težko določiti točni znesek. Če se vse vzame na enem mestu so določeni rabati. Te 
zadeve se bo poskušalo izvesti skupaj z vaškimi odbori, krajevnimi skupnostmi. Okvirni izračuni so. Vse se nabavi 
prek ponudb, naročilnic. Načrt razvojnih programov zagotavlja, da se bodo po letih te investicije naredile. 
 
Balek Jože je povedal, da bi se bilo potrebno držati vrstnega reda, prioritete, strinjali bi se tudi z manjšim 
zamikom. So stvari, ki se predolgo vlečejo, nekateri plani so že iz leta 2010, 2012, pa niso izpeljani.  
 
Svetec Drago je povedal, da se strinja z g. Balekom, je pa razlika tudi v tem koliko so društva, vasi pripravljene 
delati in koliko imajo na razpolago sredstev. Povedano je bilo, da če vas nabavi material, da pridejo delavci 
Pindže delat.  
 
Župan je povedal, da se je potrebno do naslednje seje opredeliti do NRP-ja investicij – objekt Pindža in Farma 
Stanjevci ter za plazove.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da je strošek Pindže 30.000,00 EUR elektrika, 50.000,00 EUR gorivo, 100.000,00 EUR 
je DDV, zimska služba 40.000,00 – 50.000,00 EUR, skupaj okrog 600.000,00 EUR. Fiksni prihodki znašajo 
150.000,00 EUR, če je od investicij od 125.000,00 EUR 50% za Pindžo, potem je v redu.  
Ni pa nujno, da dela opravlja Pindža, ampak lahko kdo drug, mogoče boljše.  
 
Župan je odgovoril, da delavce rabimo, se pa pripravljajo zadeve okrog sanacije Pindže in bo o tem razpravljal 
nadzorni svet in občinski svet.  
Počakati pa je tudi potrebno, da vlada sprejme Strategijo razvoja lokalnih skupnosti. Vprašal je, ali se bo sestal 
odbora za proračun in finance? 
 
Horvat Milan je odgovoril, da velike potrebe za odbor ni, ker sta bili že dve predstavitvi proračuna. Do naslednje 
seje se lahko dajo pismeni amandmaji in se potem glasuje po poglavjih. Če proračun ne bo do konca meseca 
sprejet, je potrebno podaljšati sklep o začasnem financiranju.  
 
Župan je predlagal, da bo II. obravnava proračuna 27.03.2015 ob 18.00 uri. Če ima kdo še kakšne pripombe naj 
jih pošlje pismeno. Zaključni račun bo obravnavan v mesecu aprilu.  
    
 
 
S tem je bila seja zaključena ob 23.00 uri.  
 
 
 
Zapisnik zapisala:           Franc Šlihthuber, 
Biserka Kuronja            župan  


