
O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 29.05.2015 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. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015, 
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.04.2015, 
6. Obravnava gradiva povezanega z imenovanjem predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod B 

d.o.o. – predlog za obravnavo in sprejem,  
7. Udeležba podžupana na 12.  nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS 

dne, 14.04.2015 - informacija,  
8. OSNUTEK Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci 

za programsko obdobje 2015-2020 – predlog za obravnavo,  
9. Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno 

energijo s kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem,  
10. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Stanjevci 5a – predlog za obravnavo in sprejem,  
12. Gimnazija Murska Sobota – dotacija za šolski sklad Gimnazije Murska Sobota za obnovo športnega 

igrišča – predlog za obravnavo in sprejem,  
13. Saubermacher & Komunala – elaborat o oblikovanju cene s poročilom o delu – informacija,  
14. Cerop d.o.o. – plan prihodkov občin iz naslova amortizacije za I. in II. fazo RCERO Pomurje – informacija,   
15. Zdravstveni dom Murska Sobota: 
- poslovno, finančno in strokovno poročilo za leto 2014 ter program dela in finančni načrt za leto 2015, 
- program dela in finančni načrt za leto 2015 - informacija,  
16. Informiranje članov občinskega sveta in delovnih teles,  
 
17. Dopolnitev:  
- Občinski turnir v malem nogometu 2015 v Gornjih Petrovcih – v spomin na pokojnega svetnika, Štefana 

Kerčmarja – predlog za obravnavo in sprejem, 
- Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija – prošnja za donatorska sredstva – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
- Založba Franc – Franc – sponzorska pogodba – predlog za obravnavo in sprejem, 
- Policijski sindikat Slovenije – zbornik ob 25-letnici – predlog za obravnavo in sprejem,  
18. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,  
19. 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, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, Luthar Karel, Svetec 
Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Opravičeno odsotni so bili: Lepoša Stanko, Kozar Anton, Škerlak Drago in Habjanič Stanislav. 
 
Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan. 
 

K tč. 2 
 
Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
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Župan  je pri imenovanju predstavnika v skupščino povedal, da je to zgolj formalnost, ker so župani že sprejeli 
kompletno gradivo in je skupščina to samo potrjevala.  
Ker na sejo odbora za kmetijstvo zaradi drugih obveznosti ni mogel iti sam, je tja poslal podžupana, izhodišča s 
strani ministrstva in zavoda za gozdove pa so znana. Nato je predlagani dnevni red za sejo dal v razpravo.  
 
Horvat Milan je povedal, da je skupina svetnikov predlagala sklic izredne seje in tam je bilo tudi zapisano, katero 
gradivo naj bi bilo priloženo. Nato so prejeli obvestilo župana, da je predvidena seja za 29.05.2015, zaradi 
ekonomičnosti se strinja z županom vendar, če bi občinski svet imel program dela, bi vedeli za kdaj se načrtuje 
seja in bi potem zaprosili, da se na to sejo uvrstijo še te točke. Predlagal je spremembo dnevnega reda, tako kot 
je skupina svetnikov predlagala v vabilu za sklic izredne seje in sicer, da se točka 8 in 16 zamenjata. Povedal je 
tudi, da so zaprosili, da bi bilo priloženo vabilo združenja občin, ki se nanaša na izobraževanje svetnikov, vendar 
vabila niso dobili.  
 
Župan je odgovoril, da so seminarji organizirani na vsakih 10, 14 dni, ni proti pošiljanju tega gradiva svetnikom, 
vendar občinska uprava se zaradi varčevanja ne udeležuje seminarjev. Že sejnine so bile povečane. Lahko je 
vsaki teden seja, vendar ne na takšnih finančnih osnovah.  
Pove, da je uprava na dan seje prejela svetniški vprašanji, na kateri naj poda odgovora na seji, vendar zaradi 
obilice drugega dela, to ni mogoče.  
 
Balek Jože je predlagal, da se točka 6 zapiše, kot je predlagana v gradivu za sklic izredne seje in sicer: 
imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod B d.o.o.. Točka 16 pa se smiselno nanaša na 
točki 6 in 7, tako da se naj premakne na 8. mesto.  
 
Kuhar Štefan je predlagal, da se točka 8, premakne na 6.  mesto, ostale pa za eno naprej, ker mora potem 
zapustiti sejo.  
 
Tako je župan dal na glasovanje naslednji dnevni red:  
 

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti, 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
3. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015, 
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.04.2015, 
6. OSNUTEK Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci 

za programsko obdobje 2015-2020 – predlog za obravnavo, 
7. Imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod B d.o.o., 
8. Udeležba podžupana na 12.  nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS 

dne, 14.04.2015, 
9. Informiranje članov občinskega sveta in delovnih teles,  
10. Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno 

energijo s kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem,  
12. Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Stanjevci 5a – predlog za obravnavo in sprejem,  
13. Gimnazija Murska Sobota – dotacija za šolski sklad Gimnazije Murska Sobota za obnovo športnega 

igrišča – predlog za obravnavo in sprejem,  
14. Saubermacher & Komunala – elaborat o oblikovanju cene s poročilom o delu – informacija,  
15. Cerop d.o.o. – plan prihodkov občin iz naslova amortizacije za I. in II. fazo RCERO Pomurje – informacija,   
16. Zdravstveni dom Murska Sobota: 
- poslovno, finančno in strokovno poročilo za leto 2014 ter program dela in finančni načrt za leto 2015, 
- program dela in finančni načrt za leto 2015 – informacija,  
17. Dodatno gradivo:  
- Občinski turnir v malem nogometu 2015 v Gornjih Petrovcih – v spomin na pokojnega svetnika, Štefana 

Kerčmarja – predlog za obravnavo in sprejem, 
- Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija – prošnja za donatorska sredstva – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
- Založba Franc – Franc – sponzorska pogodba – predlog za obravnavo in sprejem, 
- Policijski sindikat Slovenije – zbornik ob 25-letnici – predlog za obravnavo in sprejem,  
18. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,  
19. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, od 9  prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red  
                           SPREJET.  
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K tč. 3 
 

Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015. 
 
Župan je dal zapisnik v razpravo. 
 
Horvat Milan je povedal, da pod točko 12 - pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta ni 
zapisano njegovo vprašanje - glede na to, da je od leta 2012 na stanovanjski blok vpisana hipoteka in je blok na 
dražbi, ali so še katere druge nepremičnine pod hipoteko in je župan odgovoril, da še na nekaterih parcelah. Ker 
se širijo razne govorice je še vprašal ali so hipoteke tudi na mrliških vežicah, pa je župan odgovoril, da na nobeni.   
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan zapisnik s predlagano spremembo dal na glasovanje. 
 

S K L E P  št.  51/2015 : 
  

1. Sprejme se zapisnik 7. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015 s 
predlagano spremembo.  

 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 

K tč. 4 
 
Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015. 
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov. 
 

K tč. 5 
 

Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.04.2015. 
 
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  52/2015 : 
  

1. Sprejme se zapisnik 2. korespondenčne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 
20.04.2015.  

  
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 

K tč. 6 
 

OSNUTEK Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za 
programsko obdobje 2015-2020 – predlog za obravnavo. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Kuhar Štefan je podal obrazložitev osnutka pravilnika. Povedal je, da je pravilnik potrebno poslati v potrditev na 
Ministrstvo za kmetijstvo in ko dobimo njihovo soglasje, ga bo občinski svet dobil v II. obravnavo in potrditev.  
 
Župan je vprašal ali je pravilnik usklajen s kmetijsko svetovalno službo in ali le-ta gospodinjstva obvešča o 
aktualnih razpisih, ker so gospodinjstva premalo informirana o tem? 
 
Kuhar Štefan je povedal, da se Hari Karel strinja s pravilnikom, v tem delu ko se gre za sofinanciranje nakupa 
apnenca. Kar se tiče informiranja gospodinjstev glede razpisov, se to ne dela.  
 
Kardoš Vlado je povedal, da se je potrebno zmeniti s svetovalno službo in naj se te zadeve obveščajo v 
občinskem informatorju. 
 
Horvat Milan je povedal, da se mu zdi pravilnik dobro zapisan, gre pa se za 8.000,00 EUR, kot je bilo sprejeto v 
proračunu. Pove še, da kmetijska svetovalna služba opravlja razne seminarje. 
 
Župan je odgovoril, da samo tiste, ki so povezani s subvencijami. Ker druge razprave ni bilo je dal na glasovanje 
naslednji  
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S K L E P  št.  53/2015 : 
  

1. Sprejme se OSNUTEK Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Gornji Petrovci za programsko obdobje 2015-2020 za nadaljnjo proceduro na Ministrstvu za 
kmetijstvo.  

 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 

K tč. 7 
 
Imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod B d.o.o.. 
 
Župan je zaprosil za razpravo. 
 
Balek Jože je povedal, da je ta točka eden od vzrokov za sklic izredne seje in sicer zaradi sklica 2. 
korespondenčne seje, 20.04.2015. Glasoval je proti predlaganemu sklepu zaradi načina dela. Smatra, da je 
korespondenčna seja bila sklicana na nepravilen način in ni bila potrebna. Informiranje svetnikov ni na primernem 
nivoju. Poudaril je, da je delo občinskega sveta javno. Drugod se seje prenašajo po TV, so prisotni mediji, pri nas 
pa ni tako.  
Dva dni po zadnji redni seji so prejeli domov vabilo za korespondenčno sejo za imenovanje predstavnika v 
skupščino javnega podjetja vodovod. Rok za glasovanje je bil dodeljen v ponedeljek do 08.00 ure. Če so pošto 
prejeli v petek po službi, so glede na sklic skupščine in delovni čas občinske uprave, imeli možnost glasovanja 1 
uro.  
Isto je bilo leta 2012 potrebno na hitro sprejeti odlok o ustanovitvi tega podjetja, češ da so v zamudi in bo občina 
prikrajšana za evropska sredstva.  
Na zadnji skupščini je že bilo postavljeno vprašanje o preveliki masi plač za 4 zaposlene, za podjetje, ki praktično 
še ni začelo izvajati nalog. Spet so v časovni stiski in na hitro sprejemajo odločitve, potem pa so očitki, da 
glasujejo za nekaj, česar ne poznajo.  
Pomurski vodovod je velik projekt in o njem imajo premalo informacij – finančne posledice za gospodinjstva, 
kakšne bodo obremenitve – vodarina, okoljske dajatve, cene priključkov ali bodo stroški amortizacije v celoti šli na 
uporabnike? Z izbiro pravega kandidata za skupščino, bi prišle informacije do gospodinjstev, ki so na to vezana. 
Občina že ima imenovanega župana v svetu ustanoviteljic, tako ne more biti v skupščini podžupan. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj predlagala kandidata in predlog poda občinskemu svetu v 
potrditev.  
 
Horvat Milan je povedal, da je bil vznemirjen, ko je prejel gradivo za 2. korespondenčno sejo, ne zaradi 
predlaganega kandidata, ampak zaradi načina dela, kot se je to zgodilo.  
Odloka niso sprejeli po tako hitrem postopku, ampak so ga sprejemali 2-krat in so imeli pripombo glede 
predstavnika v skupščini. Bil je predlog, da bi bil predstavnik skupščine direktor občinske uprave, ker ga mi 
nimamo so predlagali, da bi bil tisti, ki ga imenuje občinski svet. Odlok, objavljen novembra 2012, podrobneje 
ureja pristojnosti občinskega sveta, sveta ustanoviteljic in skupščine in tam je določeno, da mandat člana v 
skupščini traja tako dolgo, kot mandat člana občinskega sveta (če ga imenuje občinski svet) in bi ga morali 
imenovati že takrat, ali vsaj, ko so imenovali člane ostalih delovnih teles.  
Povedal je še, da je videl večji problem v tem, kakšno stališče bi ta predstavnik zastopal na skupščini? Pričakoval 
bi, da bi predstavnik predstavil gradivo in svoje stališče na seji občinskega sveta in bi se ta do tega opredelil. Po 
11. členu odloka imajo občinski sveti pravico dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine ter sveta 
ustanoviteljic. Župan sprejema veliko breme na sebe, če sprejema neke odločitve v imenu občine in občinskega 
sveta. 
Je 12 občin in so interesi različni, naša občina pa ima samo 30 glasov. Gradivo, ki se obravnava na svetu 
ustanoviteljic, naj bi se dajalo v mnenje občinskemu svetu.  
Ta firma ima po finančnem planu od 319.000,00 EUR za plače 162.000,00 EUR, tako ima posameznik po 
2.500,00 EUR – 2.800,00 EUR neto plače.  
 
Župan je povedal, da ima Občina Gornji Petrovci 30 glasov, če stopijo skupaj občine Beltinci, Moravske Toplice in 
Murska Sobota, ostale ne morejo nič. Kar se tiče odloka, so ga pripravile pravne službe in ga je potrdilo 
ministrstvo. Zaradi evropskih sredstev ga je bilo potrebno hitro sprejeti, težave pri sprejemu so bile na občini 
Beltinci in Tišina. Vprašal je, zakaj potem mandatna komisija ni predlagala predstavnika v skupščino? 
Gradiva za skupščino ni pregledal. Prosič Bojan je v četrtek pred skupščino klical Biserko, da nimamo 
predstavnika, zato ga je bilo potrebno na hitro imenovati. Predlagal je Kerčmar Ernesta, kdor se je s tem strinjal, 
se je, kdor ne pa ne, tako da na skupščini nismo imeli svojega predstavnika.  
Predstavnik v skupščini zastopa izhodišča županov. Pove, da lahko člani občinskega sveta gradivo  za skupščino 
dobijo kadarkoli, on sam pa na seje več ne bo hodil, naj hodi predstavnik občinskega sveta. Kar se tiče plač v 
podjetju, to vsebinsko ni urejeno, saj direktor nima večje palače kot župan. 
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Kuhar Štefan je zapustil sejo ob 20.15 uri. 
 
Svetec Drago je povedal, da je glasoval proti, ker so skupaj sedeli na seji v torek, v petek so pa prejeli gradivo za 
2. korespondenčno sejo. Nima nič proti Kerčmar Ernestu, za sklic izredne seje pa je podpisal, ker so slabo 
obveščeni kaj se dogaja, kot tudi recimo o prodaji bloka.  
 
Horvat Milan pove županu, da ne krivdo prevaliti na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Pristojnost občinskega sveta je, da daje mnenja in predloge h gradivu za skupščino in za svet. Župan pa ne more 
povedati, da ne bo več šel na sejo sveta. V 16. členu odloka točno piše pristojnost in kdo so člani sveta tako, da 
ne more na seje iti nihče drug. Kar se tiče plač zaposlenih v podjetju, finančni načrt in plan zaposlenih so priloženi 
h gradivu in je to skupščina sprejela. Naj mandatna komisija poda predlog za predstavnika, se bo pa na izredni ali 
korespondenčni seji o tem odločalo. Ni proti Kerčmar Ernestu, le način dela ni bil pravi.  
 
Kardoš Vlado je predlagal, da mandatna komisija poda predlog za predstavnika v skupščini. Svet ima župana in 
on bo moral tam občino zastopati. Dejstvo je, da bomo imeli vodo iz Murske Sobote. Boriti se moramo za to, da bi 
ta vrtina ostala. Po raziskavah je v naši vrtini 2. najboljša voda v Sloveniji in bi jo lahko prodajali, kar je spet 
povezano s financami.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da se z županom glede skupščine nista nič pogovarjala, pri tem ni bilo nobenega 
tihega dogovora ali slabega namena. Pove še, da več ne želi biti predstavnik naše občine v skupščini.  
 
Luthar Karel je povedal, da ni narobe, če je g. Kerčmar v skupščini. Lepo je, če so člani občinskega sveta 
seznanjeni. Občinski svet ni vedel nič o prodaji bloka. Morali bi se o tem pogovoriti, kot tudi o seji odbora v 
Ljubljani. Naj se člane občinskega sveta s takimi zadevami seznanja.  
 
Župan je predlagal, da se seja občinskega sveta prekine in naj se sestane komisija za mandatna vprašanja ter 
poda svoj predlog za predstavnika Občine Gornji Petrovci v skupščini javnega podjetja Vodovod B d.o.o.. 
Škoda je, da 5 svetnikov manjka in nimajo možnosti glasovanja. 
 
Po končanem odmoru je župan zaprosil komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za njihovo 
stališče. 
 
Balek Jože, predsednik komisije je povedal, da glede na to, da občina nima direktorja občinske uprave, Bojan 
Prosič pa ni več  zaposlen na občini in glede na sam projekt gradnje in izvedbe vodovoda menijo, da bi bil lahko 
pravi kandidat Kuhar Štefan. Ker ga ni na seji in se na telefon ne oglaša pa nimajo njegovega soglasja. Lahko pa 
se opravi glasovanje o tem predlogu tudi s korespondenčno sejo, če ni izvedljivo na tej seji. 
 
Župan je povedal, da je Kuhar Štefan že direktor javnega komunalnega podjetja, poleg tega ga ni na seji. Tako je 
predlagal, da se naj komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestane, pridobi soglasje kandidata in 
gradivo posreduje občinski upravi v nadaljnje procedure ter se nato skliče seja občinskega sveta.  
 
Horvat Milan je povedal, da zaradi tega ni potrebna redna seja, razen če je planirana. V nasprotnem primeru se 
lahko glasuje na korespondenčni seji.  
 
Župan je povedal, da bo seja občinskega sveta zaradi korektnosti dela sklicana in naj bi bili prisotni vsi člani 
občinskega sveta. Članom občinskega sveta bo posredoval dopis in pridobil izhodišča, kdaj bi naj imeli seje, da bi 
bila 90, 95 % udeležba na sejah.  
 
Horvat Milan je predlagal, da naj občinska uprava od članov občinskega sveta pridobi naslove elektronske pošte, 
saj je zakonita tudi korespondenca po elektronski pošti. Včasih so gradiva obširna in lahko podajo mnenje po 
elektronski pošti.  
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  54/2015 : 
  

1. Sestane se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poda predlog za predstavnika Občine 
Gornji Petrovci v skupščini javnega podjetja Vodovod B d.o.o., s soglasjem kandidata, in ga posreduje 
občinski upravi v nadaljnjo proceduro in sklic seje občinskega sveta.  

  GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                             SPREJET.  
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K tč. 8 
 
Udeležba podžupana na 12.  nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS dne, 
14.04.2015. 
 
Župan je povedal, da se sam seje odbora zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti, zato je poslal podžupana.  
 
Svetec Drago je povedal, da nima nič proti g. Kerčmarju, če je šel na sejo odbora kot podžupan, vendar ker je bila 
kmetijska problematika, naj bi šel zraven še nekdo od kmetov. G. Kerčmar kot zaposlen na Zavodu za gozdove - 
Kompasu normalno, da zagovarja stališče delodajalca tako, da je tu nasprotje interesov.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da se strinja z g. Svetec Dragom vendar, razen njega, to problematiko mogoče pozna 
še samo g. Horvat Milan.  
Tu se gre za predlog nekaj občanov Občine Šalovci za ukinitev lovišča s posebnim namenom in 5 delovnih mest. 
Ne bi se uničilo samo lovišča, ampak bi za sabo potegnilo tudi drugo. Naj bi se razdelilo lovišča, vendar niti Krka, 
niti Kompas v tej sestavi kot so, tega problema ne bi mogla obvladati. Stališče ministrstva in odbora DZ je javno 
zapisano. Problem škode se da rešiti s tem, da se poveča odstrel, ne pa z ukinitvijo lovišča.  
 
Župan je povedal, da se v te zadeve ne želi vmešavati, ker ni strokovnjak na tem področju vendar, če se lovišče s 
posebnim namenom ukine, potem se naj v državnem proračunu zagotovi 300.000,00 EUR za kritje škode po 
divjadi, predvsem na območju Občine Šalovci, saj pri nas te škode ni toliko.  
 
Horvat Milan je povedal, da če se župan, ali predstavnik občine udeleži takšnega sestanka, zastopa interese 
naših občanov in misli, da je njim vseeno, kdo je upravljavec tega lovišča, občani želijo samo to, da se jim škoda, 
ki jo imajo plača in dobro oceni. Občinski svet ni nikoli razpravljal o škodi po divjadi, torej nimajo nikakršnih 
informacij, niti stališč. Morajo vedeti, ali je naša občina v takšni situaciji kot Občina Šalovci. Ni bilo pobude s strani 
svetnikov ali koga drugega, da je problematika škode tako pereča v naši občini. Predstavnik na sestanku bi se 
moral o tem opredeliti.  
Naj se poskuša ugotoviti, ali imajo naši ljudje s tem problem ali pa ne in lahko potem razpravljajo ter sprejmejo 
neko stališče. 
Ministrstvo je sprejelo določene ukrepe in izdalo uredbo LPN-ju. Trenutno ne vidi nobene možnosti, da bi katera 
lovska družina to prevzela. Je pa malo sporo za Ernesta Kerčmarja, da je bil tam kot predstavnik občine in 
zaposlen na Zavodu za gozdove - Kompasu, sicer kot podžupan ima to pravico.    
Predlagal je, da če se bodo ukvarjati s problematiko škode, potem na takšen način, da bo pripravljeno neko 
gradivo, da vidijo kaj se v naši občini, pri kmetih v zvezi s tem dogaja, ali imajo probleme, težave pri kmetovanju, 
ustvarjanju dohodka, ali kaj drugo. Na območju kjer so upravitelji LPN-ji, ne dobijo občine 50 % koncesnine.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da bi koncesnina na našo občino mogoče znašala toliko, da bi bil en svetnik plačan. 
 
Kardoš Vlado je povedal, da se v lovstvo ne razumemo, se je pa poglobil v gradivo. Kar so pisali o ukinitvi 
Kompasa, se s tem ne strinja. Kot kmeta ga zanima, da je škoda plačana, pravilno ocenjena.  
Biserko je zaprosil, da mu je po elektronski pošti poslala gradivo in sicer raziskavo za lovišča na 142 straneh, ki 
pa za našo občino ni pomembna. Se pridružuje mnenju g. Horvata in kot kmet je povedal, da bi bilo dobro, če bi 
več divjadi postrelili. Naj poskušajo več postreliti, če ne morejo pa naj pokličejo zraven druge lovce.   
 
Župan je dalje povedal, da določeni člani lovskih družin ne dosegajo odstrela in ne ve kako bi nova lovska družina 
naredila hierarhijo te zgodbe. Ne ve katera lovska družina bi si upala to prevzeti in kdo bi izplačeval škodo. 
Občina tega ne more prevzeti. Kerčmar Ernesta je vprašal, kolikšna je letna škoda po divjadi, ki se izplača? 
 
Kerčmar Ernest je odgovoril, da je znašala letna škoda za območje občin Šalovci, Hodoš in Gornji Petrovci v letu 
2014 okrog 170.000,00 EUR. Do naslednje seje lahko pripravi točne podatke. Kar se tiče problematike v Občini 
Gornji Petrovci, je le-ta majhna.    
  
Kerčmar Ernest je zapustil sejo ob 21.12 uri. 
 
Župan je povedal tudi, da nobena lovska družina nima mandata, da lovi na njegovi zemlji in lahko pride do 
problemov pri lastnikih zemljišč na tem območju ter se je potrebno boriti za to, da država zagotovi sistemska 
sredstva za pokrivanje škode. Občinski svet ali komisija za mandatna vprašanja naj imenuje dva predstavnika, ki 
bosta zastopala interese občine - občanov. 
Povedal je še, da je bil sestanek na zavodu za gozdove, kjer so bili predstavniki kmetov, župani sosednjih občin, 
predstavnik sindikata kmetov  in so poslali na ministrstvo dopis glede povečanja odstrela, rednih izplačil škode 
ipd. To se do jeseni mora urediti, če ne bo ukinjen LPN Kompas in do tega je potrebno zavzeti stališče. Kdo bo 
prevzel odgovornost do ljudi, če tega ne bo? 
 
Horvat Milan je povedal, da ne ve če se lahko občani ali kdo drugi vtika v to, kdo upravlja z loviščem.  
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En problem je za Kerčmar Ernesta, kot zaposlenega na Kompasu (konflikt interesov), drugi pa potem kakšno  
stališče glede škode je zastopal, če občinski svet o tem ni razpravljal.   
Kot člani občinskega sveta lahko razpravljajo samo o tem, ali imajo naši kmetje s tem problem ali ne, ne kdo je 
upravljavec. Ta uredba govori  o ukrepih, poročanju 2015, nekaj 2016, res pa je, da je bila grožnja, če ne bodo ti 
ukrepi zmanjšali staleža, podmladka, bo ministrstvo razmišljalo o ukinitvi LPN-ja.  
On se ne zavzema ne za ukinitev LPN-ja, ne za dodelitev neki lovski družini, hoče povedati kot svetnik samo to, 
da če kam gredo, naj poskušajo zastopati stališče občanov in občinskega sveta. Če pa nimajo stališča, pa je 
boljše če ne gredo nikamor, drugače lahko povejo samo svoje mnenje.  
Da se ne more loviti na privat zemljišču, je bilo rešeno z odločbo Ustavnega sodišča, ko je skupina kmetov 
zahtevala, da morajo dobiti soglasje lastnikov gozdov, če hočejo loviti na teh zemljiščih in je sodišče povedalo, da 
morajo lastniki to trpeti.        
Meni, da je pristojnost odbora za kmetijstvo, ki naj obravnava ali je problem pri nas ali ga ni in če se ugotovi, da je 
problematika, naj se uvrsti na sejo občinskega sveta.  
Je  konflikt interesov za podžupana, kot zaposlenega na LPN-ju, ker pri oceni in višini škode ima LPN interes, da 
se čim manj škode prijavi in se pri ocenjevanju prizadevajo oceniti čim manj. Iz gradiva je razvidno, da so cene 
več ali manj realne, ker se je na ocenitve pritožil določen procent ljudi in je komisija preverjala.  
Naši ljudje ne vedno, da so bili ti ukrepi narejeni. En del ljudi je še vedno nezadovoljnih, da je predosti škod in, da 
je ocenjevanje slabo. Ugotovi je potrebno, ali je to res ali ne. Škoda se plačuje po cenah za leta nazaj. Recimo za 
koruzo se plača po ceni, ki je veljala eno leto prej in je 2-krat manjša cena.   
 
Kardoš Vlado pove, da lovišča s posebnim namenom ne bodo ukinili, naj streljajo kot je po zakonu, v 1 letu pa to 
ne morejo zmanjšati. Velike črede je potrebno razredčiti, pa tega ne bo.  
O ukinitvi ne morejo ogovoriti. Cilj je, da bo škoda dobro ocenjena in plačana kot je treba, ne za dve leti nazaj. Naj 
odstrelijo, kot je zapisano v uredbi.  
 
Luthar Karel je povedal, da občinski svet ni nikoli razpravljal o tej temi, ker sta župan in podžupan istega stališča. 
Lepo bi bilo, če bi vedeli, koliko je škode in o tem razpravljali. Lepoša Stanko je imel zaradi tega težave z lastniki 
zemljišč iz Šalovec, da nič ne naredimo in tudi njega so ljudje spraševali okrog tega.    
 
Župan je odgovoril, da je bilo na sejah občinskega sveta tudi govora o problematiki škode. Naj o tem odločajo 
strokovnjaki, on ne bo. Zakaj bi si nalagal on to breme, naj se imenuje član občinskega sveta, ki bo zastopal 
stališče občine, občinskega sveta in bo njegov namestnik. 
 
Svetec Drago je povedal, da nihče od njih ni čisti kmet, ki bi se s tem preživljal in zato težko o tem govorijo. Naj bi 
na sejo odbora s Kerčmar Ernestom šel še kmet, ki ima škodo po divjadi. Dokler je bil še Kompas, ni bil problem 
dobiti divjačino za društva, sedaj pa je potrebno izpolniti ogromno papirjev. Naj odbor za kmetijstvo ugotovi, če je 
pri nas ta problematika in potem lahko imenujejo predstavnika.  
 
Horvat Milan je predlagal, da se naj v informatorju objavi, da ima občinski svet v programu obravnavati 
problematiko škode po divjadi in poziva občane, ki imajo v zvezi s tem problem, da pošljejo to pismeno na občino 
do določenega roka. LPN lahko pokliče člane iz  cele Slovenije in toliko divjadi postreli, da se stalež živali 
zmanjša. Če hočejo zavzeti stališče, morajo poznati problematiko.  
 
Zrinski Majda pove, da ne ve, zakaj se sprenevedajo, saj živijo med temi ljudmi in vedo, kaj ljudje govorijo, mislijo 
o tem. Na objavo v informatorju ne bo nihče odpisal.  
 
Kučan Silvester je povedal, da bodo o tem ali se ukine Kompas ali ne odločali drugi. Večjo škodo imajo občine 
Šalovci in Hodoš in naj se oni ukvarjajo s to problematiko.  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  55/2015 : 
  

1. S strani Občinskega sveta občine Gornji Petrovci se imenujeta dva predstavnika, ki zastopata občino na 
sestankih, ki bodo sklicani okrog škode po divjadi in tam zastopata stališče občinskega sveta.    
 

GLASOVANJE: 

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože   X  

Habjani č Stanislav     

Horvat Milan   X  
Kardoš Vlado    X 
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Kerčmar Ernest     
Kozar Anton     

Kučan Silvester    X 

Kuhar Štefan     

Lepoša Stanko     
Luthar Karel   X  

Svetec Drago   X  

Škerlak Drago     

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (4 PROTI, 3 se niso OPR EDELILI od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da skl ep  
NI SPREJET.  
 
Drago Svetec je povedal, da hočejo, da se jih seznani s tem, kaj se dogaja v naši občini, če ni problematike ne 
bodo o tem razpravljali. 
 
Župan je odgovoril, da problematika vedno bo in če ne bodo o tem razpravljali sedaj, bodo morali na naslednji seji 
in odborih.  
 
Drago Svetec je povedal, da če je problem varčevanje, naj se razpusti občinski svet.  
 
Drago Svetec je zapustil sejo.  
 
Ker občinski svet več ni bil sklepčen, se je seja zaključila ob 22.00. uri.  
 
 
Seja se je nadaljevala 12.06.2015 ob 19.00 uri. 
 
Prisotni so bili naslednji člani občinskega sveta:  
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, 
Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Opravičeno odsoten je bil Kozar Anton. 
 
Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan. 
 
Za nadaljevanje seje je župan predlagal naslednji dnevni red:  
7.  Imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod B d.o.o.,   
8.  Udeležba podžupana na 12.  nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega  zbora RS  
     dne,  14.04.2015,   
9.  Informiranje članov občinskega sveta in delovnih teles,  
10. Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno  
     energijo s kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem,  
12. Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Stanjevci 5a – predlog za obravnavo in sprejem,  
13. Gimnazija Murska Sobota – dotacija za šolski sklad Gimnazije Murska Sobota za obnovo športnega  
      igrišča – predlog za obravnavo in sprejem,  
14. Saubermacher & Komunala – elaborat o oblikovanju cene s poročilom o delu – informacija,  
15. Cerop d.o.o. – plan prihodkov občin iz naslova amortizacije za I. in II. fazo RCERO Pomurje –  
      informacija,   
16. Zdravstveni dom Murska Sobota: 
- poslovno, finančno in strokovno poročilo za leto 2014 ter program dela in finančni načrt za leto 2015, 
- program dela in finančni načrt za leto 2015 – informacija,  
17.  - Občinski turnir v malem nogometu 2015 v Gornjih Petrovcih – v spomin na pokojnega svetnika,  
         Štefana Kerčmarja – predlog za obravnavo in sprejem, 
- Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija – prošnja za donatorska sredstva – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
- Založba Franc – Franc – sponzorska pogodba – predlog za obravnavo in sprejem, 
- Policijski sindikat Slovenije – zbornik ob 25-letnici – predlog za obravnavo in sprejem,  
 
Dopolnitev:  
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 18. Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2015 – predlog za obravnavo in sprejem, 
 19. Dotacija gasilskemu društvu ob praznovanju obletnice – predlog za obravnavo in sprejem,  
 20. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,  
 21. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red   
                           SPREJET.  
 
 

K tč. 7 
 
Imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod B d.o.o.. 
 
Župan je zaprosil komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predlog za predstavnika občine v 
skupščini Javnega podjetja Vodovod B d.o.o..  
Prisotne je seznanil, da je Občina Hodoš imenovala v skupščino podžupana, Bunderla Rudolfa.  
 
Balek Jože je povedal, da se je komisija sestala 04.06.2015 in predstavil zapisnik s seje. Imeli so dve pripombi na 
zapisnik z 2. seje komisije in sicer na izplačilo sejnin, menijo da bi se morale sejnine bolj specificirati, zapisati 
funkcije. Povedal je, da se zapisniki občinskega sveta objavljajo na spletni strani, ne pa tudi zapisniki delovnih 
teles.  
Glavna točka dnevnega reda je bila predlagati kandidata za svet skupščine. Menijo, da je primeren kandidat za 
skupščino Štefan Kuhar, ki je podal tudi soglasje. Pričakujejo, da bo občinski svet in tudi širše obveščal o 
dogajanjih v skupščini.   
Glede udeležbe podžupana na seji odbora za kmetijstvo državnega zbora, kjer je bila pripomba za g. Kerčmarja, 
zaradi navzkrižja interesov je župan zaprosil, da bi komisija imenovala predstavnika v ta namen. Mnenje komisije 
je, da je bil na sejo izrecno vabljen župan, tako komisija predstavnika ne more imenovati. Če se župan ne more 
udeležiti sestanka, pošlje nekoga drugega, ki pa bi moral zastopati stališče občinskega sveta.  
 
Župan je povedal, da bo občinska uprava poskušala realizirati nakazilo sejnin s specifikacijo. Na glasovanje pa je 
dal naslednji  
 

S K L E P  št.  56/2015 : 
  

1. Na spletni strani  Občine Gornji Petrovci se objavijo zapisniki sej delovnih teles.    
 

GLASOVANJE: 

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav   X  

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest   X  
Kozar Anton     

Kučan Silvester   X  
Kuhar Štefan   X  

Lepoša Stanko   X  
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago   X  

Vukani č Zlatko   X  

 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 7 se ni OPREDELI LO od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da sklep  NI  
SPREJET.  
 
Župan je na glasovanje dal še naslednji  
 

S K L E P  št.  57/2015 : 
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1. V Svet skupščine javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. se imenuje Štefan Kuhar, Košarovci 26, 
9206 Križevci.    
 

GLASOVANJE: 

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton     

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 se ni OPREDEL IL od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  
 

K tč. 8 
 
Udeležba podžupana na 12.  nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS dne, 
14.04.2015. 
 
Župan je povedal, da v kolikor bo kakšna podobna seja in se je sam ne bo mogel udeležiti, bo pooblastil nekoga, 
da se je udeleži, občinski svet pa korespondenčno zaprosi za soglasje.  
 
Kerčmar Ernest je vprašal kakšna sporna stališča je on zagovarjal nasproti občinskemu svetu? 
 
Horvat Milan je odgovoril, da je bilo mišljeno tako, da bo tisti, ki bo imenovan s strani župana, zastopal stališče 
občinskega sveta. Problematika škode po divjadi ni bila na občinskem svetu nikoli obravnavana.  
 
Luthar Karel je povedal, da bi Ernest Kerčmar moral sam povedati, da ne more iti na sestanek v Ljubljano, ker 
dela na Kompasu. Vsi govorijo, da naš občinski svet tega ni nikoli obravnaval. 
 
Župan je povedal, da je uprava zaprosila za podatke o škodi po divjadi Lovsko družino Krka, Zavod za gozdove – 
Kompas in Lovsko družino Križevci. 
Zavod za gozdove je posredoval podatke in so jih svetniki dobili kot dodatno gradivo za sejo, Lovska družina 
Križevci je sporočila, da so v letu 2014 imeli 20 primerov prijav škode in so izplačali 3.000,00 EUR škode in še 
nekaj v naravi. Lovska družina Krka ni imela prijav škode.  
Predlagal je, da se opravi razprava na podlagi podatkov, izoblikuje stališče za nadaljnje aktivnosti.  
 
Svetec Drago je predlagal, da se naj objavi v informatorju in naj gospodinjstva odpišejo, če imajo problematiko, 
ker se sedaj ne ve ali je problematika pri nas.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da dobro pozna zadevo. Število cenilnih zapisnikov je zapisano v gradivu, seveda je 
bilo škodnih primerov več, vendar je pa lahko na enem zapisniku več primerov. Od 127 škodnih primerov je bila 
na območju Občine Gornji Petrovci enkrat sklicana 2. stopenjska komisija, ko se lastnik ni strinjal z ocenitvijo, 
perečih problemov ni bilo.    
 
Habjanič Stanislav je povedal, da so veliki problemi z divjačino. Predlagal je, da se naj od policije pridobi podatke, 
koliko nesreč zaradi divjadi je bilo pri nas. Tudi vaški predsedniki bi naj dali podatke o njihovi problematiki. Ljudje 
zapuščajo njive, ker je veliko škode. Divjačine je ogromno in je potrebno ukrepati. 
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Kardoš Vlado je povedal, da je zaraščanje zemljišč tudi zato, ker se malim kmetom ne splača delati, ker jim je 
divjačina uničila pridelek. Sklep za odstrel je in s tem je potrebno iti dalje. Divjad je, škoda je in problematika je. 
Dosti jih ne prijavlja škode na travnikih, srne pridejo tudi domov v sadovnjak.   
 
Kuhar Štefan je povedal, da se ne strinja, da kmetje zapuščajo njive, travnike zaradi divjadi. Vseeno je, ali je 
upravljavec Kompas ali kdo drugi, pomembno je ali je ocena škode realna in ali se škoda izplačuje, so si pa sami 
krivi, če ne prijavljajo škode. 
 
Habjanič Stanislav je odgovoril, da ni to osnovni vzrok za zapuščanje kmetije, je pa eden od njih. Je razlika, če 
obdeluješ 1 ha ali 20 ha kmetijskih površin. Divjačina v eni noči uniči pridelek. Je preveč izven kontrole. 
 
Balek Jože je povedal, da je potrebno najti pravo pot. Divjačine je preveč in se tudi kmetije zapuščajo. Evidentirati 
je potrebno to škodo.  Eden od ukrepov je tudi – Pomoč upravljavca lovišča zainteresiranim kmetom z nabavo 
materiala za zaščito kmetijskih površin z električnim pastirjem, in če bodo upravičenci do njih občani občin Hodoš 
in Šalovci, bodo najbrž tudi naši občani. Akterji tega bodo sigurno spremljali odstrel. Občinski svet ali odbor za 
kmetijstvo bi se moral s kmeti srečati in se o tem pogovoriti.  
 
Župan je povedal, da občinska uprava lahko v informatorju zaprosi za podatke v zvezi s problematiko in se bo 
potem lahko razpravljalo na občinskem svetu in sprejelo stališča. Naj gospodinjstva podajo svoje pripombe do 
nekega roka, kako zagotoviti boljše pogoje za kmete.  
 
Horvat Milan je povedal, da se strinja s predlaganim in pove, da je to dolgoročni proces. Iz gradiva je razvidno, da 
je škoda in je sorazmerno visoka. Stalež živali je prevelik, zato so sprejeti določeni ukrepi s strani ministrstva in so 
tudi kontrolni roki, ki trajajo 2 leti. Z danes na jutri ne morejo zmanjšati divjačine. Eni škodo prijavljajo, eni ne.  
Vsak ima interes, da plača čim manj, normalno. Predpisano je, da se vrednost pridelka ocenjuje za 1 leto nazaj, 
kar je povzročilo enkrat izredno nezadovoljstvo za koruzo pri kmetih, ki rabijo krmo. Občinski svet se ne bi smel 
ukvarjati s tem, kdo upravlja s tem. Ugotoviti je potrebno, da je problematika škode in kako gledajo kmetje na to.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da ne poznajo sistema. Pri ocenjevanju škode se uporablja statistična cena iz 
prejšnjega leta, kar je po zakonu. Enkrat je prišlo do tega, da je bila koruza dosti cenejša.  
Letos je cena pšenice za ocenjevanje 170,00 EUR/tona, cena pa bo okrog 120,00, 130,00 EUR. Koruza bo 
sigurno šla dol. Eni pridelka ne pospravijo in računajo na škodo po divjadi sploh, ko je statistična cena večja. 
Neprijavljene škode pa je zelo malo. Tudi za travnik, če ga divje svinje uničijo, dobijo povrnjeno škodo.  
Vključeno je Ministrstvo za kmetijstvo, ukrepi so bili sprejeti in jih komisija spremlja. Škoda je bila vsem izplačana 
v lanskem letu, en del v letošnjem.  
 
Luthar Karel je povedal, da je bilo v letu 2014 izplačane 49.000,00 EUR škode na območju naše občine, kar je 
veliko sredstev. Lucova, ki je na takšnem območju, kjer je dosti divjačine, ima samo 9 prijav, kar je malo, ne ve ali 
vsi ne prijavljajo škode.  
Občinski svet mora okrog tega imeti svoje stališče. So za to, da se naj število divjadi zmanjša in naj bo pošteno 
plačilo.  
 
Horvat Milan je povedal, da bi bilo potrebno gospodinjstva tudi seznaniti, da so bili sprejeti določeni ukrepi, ker 
ljudje tega ne vedo. Predlagal je, da gospodinjstva do konca meseca julija posredujejo podatke in naj odbor za 
kmetijstvo izdela poročilo za občinski svet. 
 
Lepoša Stanko je povedal, da tega problema ne moremo rešiti v enem ali dveh mesecih. G. Kerčmar ve kaj se 
dogaja, tu se redi trofejska divjad, škoda se plačuje slabo, enim se ne plača. Ko gre 30, 40 divjačine v mokrem 
obdobju prek tvoje njive, je pol uniči in se njive gradi, gnoji, škropi, kar nihče ne plača. V jeseni, ko ni krme, divjad 
naredi ogromno škode. Stalež živali se mora zmanjšati, ali pa naj država plača škodo kot je treba.  
 
Župan je predlagal, da gospodinjstva do konca meseca julija podajo svoja stališča in člane občinskega sveta 
zaprosil, naj tudi oni podajo svoje mnenje in se potem lahko gradivo uvrsti na eno od naslednjih sej občinskega 
sveta.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji     
 

S K L E P  št.  58/2015 : 
  

1. V informatorju se gospodinjstva zaprosi za podatke o škodi po divjadi. Rok za oddajo podatkov je do 
konca meseca julija in odbor za kmetijstvo pripravi poročilo in gradivo za razpravo na seji občinskega 
sveta.  
 

GLASOVANJE: 
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Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton     

Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 se ni OPREDEL IL od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  
       
 

K tč. 9 
 
Informiranje članov občinskega sveta in delovnih teles. 
 
Župan je zaprosil za razpravo.  
 
Balek Jože je povedal, da je to ena od točk, ki je bila predlagana za sklic izredne seje. Ugotavlja, da so se 
določene stvari premaknile oz. so pri dnevnem redu bile predlagane informacije, ki so jih prej pogrešali.  
Misli, da je pomanjkanje informacij in komunikacija med njimi resen problem. Prva pripomba je bila izobraževanje 
svetnikov, katero je sklicala Skupnost občin Slovenije in o tem ni nihče seznanil svetnike. Vabilo, za katero so 
zaprosili, ni bilo priloženo h gradivu, če koga zanima on ga poseduje. Seminar je bil tako obiskan, da je bil 
ponovljen in je bil brezplačen.  
Za objavo zapisnikov delovnih teles ne razume svetnike, ki so glasovali proti temu, da bi občane seznanili z 
zadevami, recimo zapisnikom mandatne komisije z dne 19.02.2015, kjer so bile obravnavane pomembne zadeve.  
Po poslovniku, statutu bi morali vabiti na seje sredstva javnega obveščanja.  
Takrat, ko so pripravljali te stvari, so se dogajale razne zadeve, dve točki so obdelali – vodovod in škodo po 
divjadi, iz medijev pa so izvedeli, da je dražba bloka. Pričakujejo, da bi kot svetniki morali imeti neke informacije, 
da bi se jim nekaj zaupalo oz., da bi jim bila dana možnost, da sami podajo kakšen predlog za reševanje, saj 
nihče od njih ne želi slabo občini in prebivalcem. Mogoče bi obstajala varianta, da bi odkupili stanovanja sami 
stanovalci. Podobna zadeva je bila s Saubermacherjem, tisti delež je bil odkupljen, mogoče se lahko kaj takega 
ponovi z CERO-m Puconci.  
Potem so informacije, tudi iz medijev, da se prodaja vrtec. Morali bi biti o tem seznanjeni. Ne vejo niti za višino 
dolga, niti koliko upnikov ima občina. Lahko ostanemo brez teh nepremičnin, blok se lahko proda, z istržno ceno 
se sicer zmanjša dolg do banke, razliko dolga pa bo potrebno vseeno plačati. Najemnino bo pobiral nekdo drug, 
ostale dolge, obroke pa bomo morali mi plačati. Zanimalo jih je tudi na katerih nepremičninah so hipoteke. 
Ponovno poudarja, da je nujna priprava sanacije dolga, kar je tudi bilo priporočilo nadzornega odbora tako za 
občino kot za podjetje Pindža d.o.o.. Upa, da bo župan v nadaljevanju o tem kaj povedal.  
Eden od vzrokov je nezaupanje do nekaterih svetnikov. Če pove kakšno mnenje, to ni kritika, pa tudi če je, je 
dobro namerna. Vsi se trudijo za rešitev problemov, brez zamer, užaljenosti. Sodelovanje med njimi bi naj bilo 
korektno in bi to prineslo neke rezultate. Misli, da so sklic seje upravičili skozi razpravo na prejšnji in tej seji. Tudi 
sej odborov ni bilo dosti, da bi tam bili seznanjeni, informacije na cesti in v lokalih so pa škodljive. Nujen je skupni 
dogovor, sklepanje kompromisov in sklepanje konsenza pri različnih pogledih, samo to je lahko izhod iz situacije v 
kateri smo.          
 
Horvat Milan je povedal, da bi bilo lažje, če bi o določenih temah na občinskem svetu razpravljali, sprejeli 
določena stališča in tako bi se tudi župan lažje odločal in mu ne bi bilo potrebno sprejemati takšnega bremena, 
odgovornosti. V občinskem svetu so zainteresirani za dobro našim ljudem.    
Dobro bi bilo, če bi bili člani občinskega sveta seznanjeni s seminarjem, ki ga je organizirala skupnost občin in je 
bil brezplačen.  
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Iz sredstev javnega obveščanja so zasledili, da je se bo župan z upniki pogovarjal o sanaciji dolga. Pričakoval bi 
od župana, da bi jim povedal, kaj namerava in povprašal za mnenje. Dolga v tem, niti v naslednjem mandatu 
verjetno ne bo možno sanirati, potrebni so dogovori o sanaciji tega dolga in tudi konsenz ter soglasje občinskega 
sveta.  
 
Svetec Drago je povedal, da če se zadeve povejo na seji, ne bi smelo biti zamer, kot pa če to poveš po gostilnah 
in tam kaj izveš. Ne vejo, če so na mrliških vežicah hipoteke. Sliši se, da se s Čeferinovo pisarno dogovarja za 
dolg. Za Čeferina so nekateri prej vedeli, kot pa oni člani občinskega sveta. Res je, da je dolg v občini, vendar 
imamo tudi nekaj za pokazati. 
 
Župan je odgovoril, da se bo svetnike v bodoče obveščalo o izobraževanju. Mediji javnega obveščanja je včasih 
dobro, če so zraven, včasih pa ne. Kar se tiče dražbe bloka, je sodišče dalo Poštni in Ljubljanski banki prednostno 
pravico pri javni dražbi, kljub temu, da ima Stanovanjski sklad vse zakonske pravice vpisano v zemljiški knjigi, da 
je izključno on upravičen do sredstev. Tu je odvetniška pisarna, ki zastopa stanovanjski sklad povedala, da je 
sodišče naredilo napako in se to rešuje.  
Pri Saubermacherju smo imeli tako mali delež, da nismo imeli glasovalnih pravic. Mogoče, nam bo kdaj uspelo, to 
odkupiti nazaj.  
Kar se tiče višine dolga imajo to člani občinskega sveta v gradivu za proračun in zaključni račun prikazano.  
Kar se tiče sanacijskega programa občine in podjetja Pindža d.o.o., tečejo aktivnosti prek Odvetniške pisarne 
Čeferin in razgovori z bankami upnicami, pripravljajo se dokumenti za razpravo na odboru za proračun in 
občinskem svetu. Povedal je, da ne vidi nobenega problema, da župan in svetniki ne bi mogli sodelovati.  
Opravljen je bil sestanek z upniki, razen s Probanko, ki nima sogovornika in so se pripravljeni dogovarjati o 
obročnem odplačilu ter tudi odpisu obresti. Res je, da bi se hipotek morali rešiti. Povedal je še, da mrliške vežice 
niso pod hipoteko. 
Dalje je župan člane občinskega sveta seznanil z: realizacijo sklepov po proračunskih poglavjih, o nakazilih 
Gasilski zvezi Gornji Petrovci, financiranju političnih strank, o nakazilu avansa za občinsko gasilsko tekmovanje, 
vaške igre in občinski turnir, o nakazilu sredstev za nabavo majic za vaške igre, s sklepom državnega sveta, ki se 
nanaša na problematiko kategorizacije občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, plači podžupana, z 
zapisnikom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, stališčem ministrstva za kulturo glede navodil 
predstavnikom javnih zavodov, razporedom prisotnosti inšpektorjev v prostorih občine v mesecih junij, julij, avgust 
in september.  
 
Luthar Karel je povedal, če se gre za Čeferina, nas bo to spet dosti stalo in to ne bi bilo potrebno. Če bi se 
nekateri krediti počasi že od leta 2001 odplačevali, bi že nekaj bilo odplačno. Tu so krivi tudi člani občinskega 
sveta, da ni bilo redne sanacije, odplačil dolga.  
 
Horvat Milan je povedal, da je župan na TV povedal, da se bo v mesecu maju začel s tem ukvarjati, tudi za 
Čeferina, oni pa za to niso nič vedeli in potem mislijo, da se spet nekaj prikriva.  
 
Župan je povedal, da se na letni ravni odplačuje 180.000,00 EUR. Prisotne je zaprosil za določitev najboljšega 
termina za sklic sej občinskega sveta. 
 
Svetec Drago je povedal, da njemu odgovarja kot je, vabilo dobijo en teden prej in si poskuša vsak v službi urediti, 
da se lahko udeleži seje. Vedno pa vsi ne morejo biti prisotni. 
 
Balek Jože je vprašal ali se ne more določiti, da so seje recimo vsak tretji petek ali soboto v mesecu? 
 
Lepoša Stanko je povedal, da lahko ostane kot je bilo do sedaj.   
 
Župan je povedal, da je v občini vsako leto veliko prireditev, določene sofinancira tudi občina, potem pa se zgodi, 
da jih, ko gredo s prireditve čakajo policijske patrulje in kaznujejo voznike, kar se dogaja že leta in kar se je 
zgodilo tudi 06.06.2015 v Stanjevcih, na gasilski veselici. Strinja se, da se določen nadzor mora izvajati, naj se 
zaščiti premoženje naših občanov, ampak ti dogodki so posledica, da ljudje več ne hodijo na prireditve. Morali bi 
poskušati nekaj ukreniti, da ne bi bilo teh kazni, ker se to že načrtno dogaja. Predlaga, da tudi občinski svet pove 
glede tega svoje mnenje, saj bodo sedaj vaške igre, občinsko gasilsko tekmovanje in občinski nogometni turnir.  
Občina policijski postaji pomaga z urejanjem okolice, pri hišnih preiskavah itd. Predlagal je, da bi se na sejo 
povabilo komandirja PP Gornji Petrovci in v kolikor je potreba še koga s Policije Murska Sobota in o tem opravijo 
razpravo.  
 
Balek Jože je povedal, da se je tisto noč peljal ponoči ob 2.00 uri domov in so bile policijske patrulje v Mačkovcih 
pri Tušu, v Stanjevcih pri Žuniču in pri OŠ Gornji Petrovci in je pozneje izvedel, da zaradi veselice. Ko so pa pred 
enim, ali dvema letoma bile kraje, pa ni bilo mogoče ujeti roparjev. Na občinski seji so enkrat imeli komandirja in 
namestnika in so bili takrat z vsem zadovoljni. Sigurno se to odraža tudi na prireditvah, ampak kaj ukreniti?  
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Svetec Drago je povedal, da isto noč od Gerlinec do Ženavelj ni bilo nobene policije. Ko je bil v Neradnovcih še 
Dan meštrov so bili policisti v isti vasi na mostu in preverjali alkoholiziranost. Ne da bi podpiral pitje alkohola, 
ampak res je, da bo problem s prireditvami.  
 
Horvat Milan je povedal, da še pozna te zadeve in se strinja s povedanim. Zadeva je večplastna in se dogaja 
zaradi načrta. Načrt pa se lahko zgodi na republiki in mora policijska postaja toliko in toliko patrulj dati. Potem 
lahko policijska uprava da ukaz policijskim postajam o številu patrulj, lokacije pa vedno določa policijska postaja. 
Če je akcija republiška, se težko izogneš temu, da ne bi bila po prometu, če je pa to solo akcija policijske postaje, 
potem lahko narediš marsikaj kot komandir policijske postaje. Policistu lahko določiš relacijo in točno mesto in on 
ne more z relacije in tudi ne s tistega mesta, mu pa lahko napišeš, kaj mora delati, recimo kontrola mamil, vendar 
mu tudi komandir nič ne more, če preveri še alkoholiziranost.  
Razume, da policijska postaja mora, ko je veselica, skrbeti tudi za javni red in mir, ampak je to vse odvisno od 
načrta. Pri obravnavi policijskega poročila bi morali spregovoriti tudi o tej problematiki. Dosti je odvisno od vodstva 
in kdo dela načrt, ni nujno da ga dela komandir, ampak za varnostno problematiko je odgovoren komandir.        
Ker še na dnevnem redu ni bilo letnega poročila policije je predlagal, da bi to dali na dnevni red, vključno s tekočo 
problematiko.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  59/2015 : 
  

1. Vodstvo Policijske postaje Gornji Petrovci in v kolikor bo potreba predstavnika iz Policije Murska Sobota, 
se povabi na sejo občinskega sveta za obravnavo letnega poročila in ostale tekoče problematike.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
       
 
Horvat Milan je zapustil sejo ob 21.34 uri.  
 

K tč. 10 
 

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s 
kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da je občinski svet na eni od prejšnjih sej sprejel 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 in seznanili so se z DIIP-om. Predlagal je, da se sklep objavi v uradnem listu.  
Osnutek razpisne dokumentacije je pripravljen, imenovati pa je potrebno komisijo, ki bo vodila postopek izbire 
izvajalca. Razpis bi moral biti objavljen do srede meseca avgusta. Izbrani koncesionar nato izvede investicijo iz 
pridobljenih nepovratnih sredstev. Občina pri tem nima nobenih stroškov. V kolikor ne bo nepovratnih sredstev, 
investicije ni možno izvesti. Koncesija traja 15 let.  
Ker drugih predlogov ni bilo, je predlagal, da komisijo sestavljajo: Horvat Milan, Balek Jože in Luthar Karel.  
 
Balek Jože in Habjanič Stanislav sta predlagala, da se vključi Škerlak Draga. 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

 
S K L E P  št.  60/2015 : 

  
1. 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 se objavi v Uradnem listu RS. 
2. Komisijo, ki bo vodila postopek izbire izvajalca sestavljajo: Horvat Milan, Luthar Karel in Škerlak Drago.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  

K tč. 11 
 
Prodaja parcel v k.o. Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da se predlaga prodaja v gradivu navedenih nepremičnin in se s tem pokrijejo določene zadeve 
iz investicij.  
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Balek Jože je povedal, da smo g. Krachleru že enkrat prodali parcele in je bila kompenzacija. To sigurno ni v 
skladu s 108. členom statuta. Občinski svet bi moral sprejeti letni plan prodaje nepremičnin. Morali bi razpis 
objaviti in izbrati najugodnejšega ponudnika. Kaj, če bi te parcele ohranili in jih vključili v program sanacije 
občinskih financ? Tako bi se lažje pogovarjali tudi z upniki. Pa tudi, da ne bi bila katera parcela vključena v 
prostorski plan.  
 
Župan je povedal, da se bo postopek prodaje speljal preko oglasne deske.    
 
Luthar Karel je povedal, da se s prodajo ne strinja, ker so enkrat že šli v to. So dolžniki, ki čakajo 10, 15 let on pa 
dela in takoj dobi plačano. Ne prodati vsega, ker bomo mogoče nekoč bolj potrebovali sredstva. Smo v izvršbi in 
prodajamo nepremičnine, kaj bo če bo kakšna revizija?  
 
Vukanič Zlatko in Svetec Drago  sta povedala, da se strinjata s prodajo, vendar je prenizka cena.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da se strinja, da se da ponudba za prodajo na oglasno desko. Za 10 let, mogoče teh 
parcel več ne bomo mogli prodati. To so majhne parcele, ki niso dosti vredne, imamo pa tudi stroške s čiščenjem 
teh parcel. 
 
Škerlak Drago je povedal, da so to male parcele, ki jih občina mora mulčati in so že zaraščene.  
 
Habjanič Stanislav je povedal, da teh parcel posamično ne bomo mogli prodati in bodo samo v breme.  
 
Župan je povedal, da se parcele lahko prodajo, če na njih ni nobenih plomb.  
Ker druge razprave ni bilo je na glasovanje dal naslednji  
 

S K L E P  št.  61/2015 : 
  

1. Občina Gornji Petrovci bo prodala naslednje parcele:  

KO_ID Katastrska občina Parcela Površina Lastnik Delež 

13 STANJEVCI 656 1200 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 655 4203 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 659 2610 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 511 3450 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4758 2001 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4759 48 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4760 381 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4738 2302 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4738 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4743 3029 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 3695 3458 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 3669 1613 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

13 STANJEVCI 4176 15063 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

39358 

KO_ID Katastrska občina Parcela Površina Lastnik Delež 

12 ŠULINCI 2851 5246 OBČINA GORNJI PETROVCI 1/1 

5246 

 
2. Parcele se proda po ceni 30,00 EUR/ar.  
3. Kupec plača vse stroške prepisa parcel, vključno z davkom od prometa nepremičnin.  

 
GLASOVANJE: 

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože   X  

Habjani č Stanislav  X   
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Horvat Milan     
Kardoš Vlado    X 
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton     

Kučan Silvester    X 
Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel    X 

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 1 PROTI, 3 se ni so OPREDELILI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  da 
je sklep SPREJET.  

 
K tč. 12 

 
Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Stanjevci 5a – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da je g. Žunič Milan podal na občino vlogo za pomoč pri sanaciji plazu pod njihovo 
stanovanjsko hišo. Plaz je bil leta 2014 tudi prijavljen na Izpostavo za zaščito in reševanje Murska Sobota, kakor 
tudi sklop škod iz lanskega leta. Tako, da je ta plaz zaveden tudi na ministrstvu. Na ministrstvo za okolje smo 
poslali vlogo, da bi družini Žunič finančno pomagali s 14.000,00 EUR. 
 
Občina je letos sanirala plaz pri Princu v Neradnovcih, Boreča Kozar in Horvat. Sanirala se je zadeva pri Škerlak 
Štefanu in plazišče Šafran - dela z bagrom je opravil Šafran Silvo, kar mu je Škerlak Štefanu plačal. 
Čaka še plaz v Ženavljah zgoraj in pri Bagarju.  
Župan je še seznanil člane občinskega sveta, da bo ARSO Murska Sobota pomagal pri sanaciji vodotoka Lucova-
Neradnovci, v naslednjih mesecih, potem vodotok z mostom in cesto Lucova Škerlak 18, potem vodotok Lucova-
Adrijanci-Šalovci, most za Markovce in most Borinje. V okviru projektov 125.000,00 EUR pa je zapisana 
zamenjava propustov v Lucovi pri h. š. 46. 
Škoda po neurju 2014 je bila podana na ministrstvo in čakamo na odločitev ministrstva.  
 
Pove, da smo družini Žunič dolžni pomagati. Realni stroški znašajo 10.886,65 EUR. Zmeniti bi se morali ali se 
čaka odgovor ministrstva na vlogo, ali odgovor ministrstva iz programa Ajda, ali pa se sofinancira iz zneska 
25.000,00 EUR primerne porabe, vse iz naslova rebalansa.  
Občina je dolžna urediti plazovito območje od Žuničevih vse do kapele v Stanjevcih. Sanirati je potrebno jarek in 
speljati vodo drugam. Tu je predviden strošek občine okrog 2.000,00 – 3.000,00 EUR.  
 
Luthar Karel je povedal, da se ta zadeva že dalj časa vleče in bi jo morali uvrstiti v proračun in bi lahko takrat 
povedali, koliko bi jim lahko nakazali. Sedaj kje vzeti ta sredstva?  
 
Balek Jože je povedal, da je elementarna nesreča in jim moramo pomagati. Je pa potrebno vse primere 
enakopravno obravnavati. V prihodnje je potrebno za to imeti na razpolago sredstva in kriterije. Vprašal je, ali so 
si plaz sanirali v lasti režiji? 
 
Župan je odgovoril, da ja. Če bi občina opravila javi razpis na podlagi izdelane specifikacije, bi znesek znašal 
okrog 30.000,00 EUR.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da moramo vse enako obravnavati. Neko stališče je potrebno zavzeti ali je to 50 % od 
škode ali kaj drugače. Je pa še en plaz v Neradnovcih pri Žekšu.  
 
Kerčmar Ernest je predlagal, da v kolikor se ne mudi, bi počakali kakšen znesek dobimo z ministrstva in bi se 
takrat lažje odločili. Opozori tudi na plaze v Adrijancih, recimo pri Belecu.  
 
Svetec Drago je povedal, da se strinja, da se vse enakopravno obravnava, vendar je razlika pri Žuniču, ker je tu 
ogrožena hiša. V Neradnovcih je vse občina naredila.  
 
Kardoš Vlado je povedal, da so še zaostale zadeve, kot recimo Bagar v Ženavljah.  
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Habjanič Stanislav je povedal, da jim je potrebno pomagati. Bi pa morali ugotoviti ali sredstva dobi direktno 
nakazana od ministrstva ali jih dobi občina. 50 % bi jim minimalno morali dodeliti.  
 
Župan je odgovoril, da je uradni prijavitelj občina, tako dobi sredstva od ministrstva občina.  
 
Kuhar Štefan je predlagal, da odbor za infrastrukturo evidentira vse plazove in se bo potem odločilo o višini 
sofinanciranja. Eno so javne ceste, potem lokalne ceste, ogrožene hiše, kmetijska zemljišča itd.  
 
Luthar Karel je predlagal, da se vključi pri popisu plazov tudi vaške predsednike.  
 
Župan je predlagal, da se sestane odbor za infrastrukturo skupaj z direktorjem podjetja Pindža in njim, ter se 
dogovorijo o ogledu. Obvesti se vaške predsednike, da so prisotni pri ogledu. Naloga odbora je, da finančno 
ovrednoti škodo.  
 
Svetec Drago je povedal, da v kolikor dobimo sredstva z ministrstva se jim lahko pomaga s 80 %.  
 
Luthar Karel je predlagal, da se jim dodeli 50 % pomoči, v kolikor dobimo kakšna sredstva z ministrstva se jim 
lahko še dodatno pomaga.  
 
Lepoša Stanko, Balek Jože in Škerlak Drago so predlagali, da se jim pomaga s 50 % sofinanciranjem.  
 
Žiško Štefan je predlagal, da se mu pomaga takrat, ko dobimo sredstva od države. V kolikor ne dobimo sredstev, 
pa ne. 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji     
 

S K L E P  št.  62/2015 : 
  

1. Družini Žunič Milana se nakaže 50 % pomoči (od 10.886,65 EUR) za sanacijo plazu, ki ogroža 
stanovanjsko hišo. 

2. Odbor za infrastrukturo opravi oglede plazov in pripravi stališča ter se sanacije opravijo do konca leta. 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
 

K tč. 13 
 
Gimnazija Murska Sobota – dotacija za šolski sklad Gimnazije Murska Sobota za obnovo športnega igrišča – 
predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je zaprosil za razpravo.  
 
Luthar Karel je povedal, da smo to vlogo dobili že pred obravnavo proračuna in je nismo vključili takrat zraven. 
 
Kuhar Štefan je predlagal, da se vloga zavrne. 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji     
 

S K L E P  št.  63/2015 : 
  

1. Vloga Gimnazije Murska Sobota za dotacijo za šolski sklad Gimnazije Murska Sobota za obnovo 
športnega igrišča se zavrne.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
 

K tč. 14 
 
Saubermacher & Komunala – elaborat o oblikovanju cene s poročilom o delu – informacija. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
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K tč. 15 
 
Cerop d.o.o. – plan prihodkov občin iz naslova amortizacije za I. in II. fazo RCERO Pomurje –  informacija. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 16 
 

Zdravstveni dom Murska Sobota: 
- poslovno, finančno in strokovno poročilo za leto 2014 ter program dela in finančni načrt za leto 2015, 
- program dela in finančni načrt za leto 2015 – informacija. 

 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 17 
 
Občinski turnir v malem nogometu 2015 v Gornjih Petrovcih – v spomin na pokojnega svetnika, Štefana 
Kerčmarja – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da želi organizator letošnjega občinskega turnirja – KMN Gornji Petrovci, turnir posvetiti 
spominu na pokojnega svetnika, Štefana Kerčmarja in prosil za mnenje. 
 
Balek Jože in Kuhar Štefan povesta, da je to lepa gesta in se s tem strinjata. 
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji     
 

S K L E P  št.  64/2015 : 
  

1. Občinski nogometni turnir v malem nogometu 2015 v Gornjih Petrovcih bo posvečen spominu na 
pokojnega svetnika, Štefana Kerčmarja.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
  
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija – prošnja za donatorska sredstva – predlog za 
obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da je ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija posredovala prošnjo za 
donatorska sredstva in zaprosil za mnenje. 
 
Balek Jože je predlagal, da se prošnja zavrne.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji     
 

S K L E P  št.  65/2015 : 
  

1. Vloga Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije za donatorska sredstva se zavrne.  

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan     
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton     

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   



19 
 

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 1 se ni OPREDEL IL od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p  
SPREJET.  
 
Založba Franc – Franc – sponzorska pogodba – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da smo jim lani nakazali 1.000,00 EUR, letos bi pa ta sredstva namenili za sanacijo plazov.  
Na glasovanje je dal naslednji 
 

S K L E P  št.  66/2015 : 
  

1. Občina Gornji Petrovci z Založba Franc – Franc ne bo podpisala sponzorske pogodbe. 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
 
Policijski sindikat Slovenije – zbornik ob 25-letnici – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je zaprosil za potrditev vloge in dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  67/2015 : 
  

1. Policijskemu sindikatu Slovenije se ob izdaji zbornika ob 25-letnici nakaže 299,00 EUR + DDV.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože    X 

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan     
Kardoš Vlado    X 
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton     

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago    X 

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 3 NEOPREDELJENI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
SPREJET.  

 
K tč. 18 

 
Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2015 – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je predstavil prireditve, ki bi se izvedle letos v okviru občinskega praznika. Povedal je, da pridejo 
22.08.2015 na obisk tudi gosti iz Romunje in bodo nastopali na prireditvi na Kukeču.  
 
Svetec Drago je vprašal ali bi lahko ob otvoritvi gasilskega doma tudi opraviti prevzem gasilskega avtomobila? 
 
Župan je odgovoril, da lahko. 
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Luthar Karel je povedal, da je za goste iz Romunije prejšnjič prenočišče dosti stalo. 
 
Župan je odgovoril, da se poskuša najti prenočišče po minimalni ceni. Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na 
glasovanje naslednji   

 
S K L E P  št.  68/2015 : 

 
 V okviru občinskega praznika v letu 2015 se izvedejo naslednje prireditve:  
 

• 15.08.2015 (sobota) – Streljanje na glinaste golobe v Križevcih.  
• 18.08.2015 (torek) – Svečana seja občinskega sveta Občine Gornji Petrovci v kulturnem domu v 

Stanjevcih. 
• 22.08.2015 (sobota) – Otvoritev obnovljenega vaško – gasilskega doma na Kukeču. 
• 23.08.2015 (nedelja ) – 12. srečanje ljudskih godcev in pevcev »Zaigrajmo in zapojmo na Gorički zemlji« 

v Križevcih. 
• 29.08.2015 (sobota) – Otvoritev obnovljenega gasilskega doma in prevzem gasilskega vozila v Ženavljah.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
 

K tč. 19 
 
Dotacija gasilskemu društvu ob praznovanju obletnice – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da v letošnjem letu praznujejo naslednja prostovoljna gasilska društva obletnice delovanja: 
Gornji Petrovci 90 let, Martinje in Boreča pa 70 let. Predlagal je, da se jim nakaže dotacijo v višini 5,00 EUR/leto 
delovanja. 
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji   

 
S K L E P  št.  69/2015 : 

 
1. Ob praznovanju obletnice delovanja prostovoljnih gasilskih društev: Gornji Petrovci 90 let, Martinje in 

Boreča pa 70 let, jim Občina Gornji Petrovci nakaže dotacijo v višini 5,00 EUR/leto delovanja in sicer:  
- PGD Gornji Petrovci 450,00 EUR, 
- PGD Martinje 350,00 EUR in 
- PGD Boreča 350,00 EUR.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
 

K tč. 20 
 

Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini. 
 
Župan je prisotne seznanil s potekom del na vodovodu in širokopasovnimi povezavami v vaseh Križevci, 
Košarovci, Kukeč in Panovci. Seznanil jih je s težavami pri parcelah, ki niso bila zajeta v gradbeno dovoljenje. 
Opravljajo se odmere zemljišč, ko so bili izkopi izven območja cest. Sanirati je potrebno vse tisto, kar je bilo 
poškodovano pri izgradnji vodovoda. Elektro Mačkovci, g. Vlaj je tudi pripravil predlog sanacije elektrifikacije na 
Kukeču. Investicija je vredna več kot 100.000,00 EUR.  
 
Habjanič Stanislav je opozoril na vodovodni jašek pri g. Hari Aleksandru, ki ogroža vožnjo.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da bodo morali izvajalci del pred tehničnim prevzemom vse urediti.  
 
Svetec Drago je vprašal, ali bodo vsa dela končana septembra? 
 
Župan je odgovoril, da ja.  
 
Kučan Silvester je vprašal, kdaj bodo lahko gospodinjstva uporabljala vodo? 
 
Župan je odgovoril, da mora biti narejeno črpališče v Panovcih, v mesecu septembru bi moralo biti vse končano.  
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Kardoš Vlado je vprašal glede drugega dela vodovoda (petrovski del) ali, bo prišla tudi tista voda sem ali ne? 
Vprašanje je tudi, kako dolgo bo ta črpalka še delala?  
 
Župan je odgovoril, da je zaenkrat možnost, da se sistem ohrani kot je. Ena črpalka z motorjem v Stanjevcih je 
stala 5.800,00 EUR, so pa 3 črpalke. Upravljanje z vodovodom mora od 01.01.2016 biti enotno.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da bo celotna petrovska občina sčasoma povezana s soboško vodo.  
 
Kardoš Vlado je še povedal, da se govorili, da se v nekaterih vaseh kjer se je že priključil vodovod in so do sedaj 
plačevala gospodinjstva, ko so imela svojo vodo 10,00 EUR na mesec, morajo sedaj plačevati po 40,00 EUR. 
Ljudje se bojijo, da bo to drago.  
 
Župan je povedal, da je težko o tem trenutno govoriti. Se pa borijo za to, da bi bila enotna cena za vse, ker so 
potem Goričanci na boljšem. O višini cene se bodo še pogovarjali.  
Člane občinskega sveta je tudi seznanil z deli, ki potekajo trenutno po gradbiščih na območju občine. 
 
Luthar Karel je vprašal, koliko je bilo porabljeno od 125.000,00 EUR v preteklih petih mesecih za investicije?  
 
Župan je odgovoril, da točnega zneska ne more povedati, ker se zadeve usklajujejo, nabavlja material, ocenjuje 
pa, da cca. 100.000,00 EUR.  
Dalje je seznanil prisotne, da so NK Križevci v III. ligi. 
 
Luthar Karel je povedal, da bi za NK Križevci bilo potrebno poiskati sponzorje. Tudi pojedine je potrebno 
zmanjšati.   
 
Župan je povedal, da poskuša te zadeve rešiti s sponzorji. 
 
Kardoš Vlado je vprašal koliko bo III. liga več stala? 
 
Župan je odgovoril, da so sodniški stroški večji, če pa se poveča vstopnina, je nekako isto kot je bilo.   
Dalje je seznanil prisotne z ureditvijo gozdnih cest, lokalnih cest in javnih poti ter košnjo jarkov.  
Zaprosil je člane sveta zavoda OŠ Gornji Petrovci, da se udeležujejo sej sveta. Povedal je, da je PGD Gornji 
Petrovci podalo vlogo za sofinanciranje nabave gasilskega vozila v višini 4.000,00 EUR. Predlagal je, da se do 
vloge opredelijo ali se vključi v proračun za leto 2016, ali pa se uvrsti v letošnji rebalans iz pričakovane primerne 
porabe.  
 
Luthar Karel je povedal, da ko so nabavljali prvo vozilo je tudi vse šlo tako na hitro in smo jim dali sredstva, sedaj 
pa je spet tako. Ni proti, ampak zadeve niso obravnavali pri sprejemu proračuna. Vloga se lahko uvrsti v proračun 
za naslednje leto, če se pa mudi in so sredstva, se jim vlogo lahko odobri sedaj.  

 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji   

 
S K L E P  št.  70/2015 : 

 
1. Sredstva v  višini 4.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Gornji Petrovci, se bodo 

zagotovila v okviru primerne porabe v rebalansu proračuna za leto 2015, v kolikor to ne bo možno, pa v 
proračunu občine za leto 2016. 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
 
Dalje je seznanil člane občinskega sveta, da se pripravlja dokumentacija za odplačilo kreditov in bi moral občinski 
svet biti o podrobnostih seznanjen v roku dveh mesecev. Enako tudi odbor za proračun in nadzorni svet Pindže 
d.o.o. ter nadzorni odbor.  
 
Luthar Karel je povedal, da dodatno zadolževanje nikakor ne pride v poštev.  
 
Kardoš Vlado je vprašal ali ne bo druge dražbe stanovanjskega bloka? 
 
Župan je odgovoril, da misli da ne in da se zadeva rešuje s stanovanjskim skladom in njihovo odvetniško pisarno.  
 
Las Goričko.  
Župan je povedal, da so načrt razvojnih programov za leto 2016 – 2018 in izhodišča za leto 2019 bila sprejeta v 
okviru proračuna občine za leto 2015. Z ozirom na Strategijo lokalnega razvoja LAS Goričko za programsko 
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obdobje 2014-2020 se predlagajo določene spremembe zaradi možnosti pridobitve dodatnih sredstev za 
realizacijo programov in predstavil predvidene projekte za leto 2016 in 2017.  
 
Za letu 2018 pa je povedal, da v regionalnih vzpodbudah ostanejo investicije gostinskega lokala Pindža, farma 
Stanjevci, ureditev kovačnice v Stanjevcih, ureditev mrzlega studenca v Šulincih, ureditev mlina v Neradnovcih.  
 
Povedal je še, da je sprememba načrta razvojnih programov pomembna, ker moramo do 15.07.2015 predati 
prijavo projektnih predlogov za LAS Goričko. Težko je povedati, da bodo vsi projekti uspešni. Občina pa ima svoj 
program malih projektov.  
Za vse te zadeve je potrebno pridobivati predračune, mogoče tudi gradbena dovoljenje itd. Prosil je za potrditev 
spremembe razvojnega načrta.  
  
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji   

 
S K L E P  št.  71/2015 : 

 
1. Potrdi se Sprememba načrta razvojnih programov za programsko obdobje 2016 – 2017: 
 

Za leto 2016: 

1. Ureditev Vaško-gasilskega doma Košarovci.  
2. Ureditev gasilskega doma Peskovci z muzejem starodobne tehnike. Prijavitelj bi bilo Društvo 

starodobne tehnike oldteimer Abraham Peskovci. Partnerja: Občina Gornji Petrovci, KD Vesele vidre 
Peskovci… 

3. Ureditev športnega centra Križevci z ureditvijo jezera pri Aqualutri, gostinskega dela  pri stavbi NK 
Križevci, ureditev otroških igral in druge turistične infrastrukture. Predvideva se 1 delovno mesto. 
Prijavitelj bi bilo ŠD NK Križevci. Partner Občina Gornji Petrovci. 

4. Ureditev Vaško-gasilskega doma Neradnovci z igriščem, razsvetljavo, tribunami, šankom in gasilsko 
garažo. 

5. Ureditev steze in razsvetljave ter okolice na pokopališču v Križevcih.  
6. Ureditev pokopališče s parkirnim prostorom, vežico, zvonikom in okolico ter ceste z razsvetljavo v 

Neradnovcih. 
7. Ureditev pokopališča s parkirnim prostorom, vežico, razsvetljavo ter drugo v Lucovi. 
8. Ureditev športnega centra v Šulincih – prizidek k slačilnicam, WC, kurjava, razsvetljava.  
9. Ureditev okoljskega centra v Šulincih ( pri garažah Pindže d.o.o.). Tu naj bi se obnovile garaže za 

zbirni center, izvedla dodatna gradnja. Predvideno 1 delovno mesto. Prijavitelj Pindža d.o.o.. Partner 
Občina Gornji Petrovci.  

Za leto 2017: 

 
1. Ureditev športnega igrišča v Gornjih Petrovcih z ureditvijo parka, otroških igral in ostale infrastrukture. 

Prijavitelj KMN Gornji Petrovci. Partner Občina Gornji Petrovci. 
2. Ureditev Srebrnega brega z razglednim stolpom in spremno turistično infrastrukturo: kovačnica v 

Stanjevcih, obnova mrzlega studenca v Šulincih, obnova mlina v Neradnovcih. Predlagatelj Občina Gornji 
Petrovci. Partnerji: KS Šulinci, Krajinski park Goričko…. 

3. Ureditev Športno-rekreacijskega centra Kukeč. 
4. Ureditev Vaško-gasilskega doma Šulinci. 
5. Ureditev jezera pri Life centru Aqualutra v Križevcih. 
6. Ureditev Vaško-gasilskega doma Panovci. 
7. Ureditev  parkirnega prostora pri Kulturnem domu v Stanjevcih. 
8. Vzorčni čebelnjak pri osnovni šoli Gornji Petrovci ( pridelava medu za potrebe šole, izdelava daril za 

potrebe šole in občine, ogledi drugih šol in čebelarskih društev…). Prijavitelj Osnovna šola Gornji 
Petrovci. Partner Občina Gornji Petrovci… 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
 
Dalje je povedal, da se išče javno-zasebnega partnerja za obnovo oz. upravljanje javne razsvetljave v naši občini.  
Občine so zavezane, da zagotovijo popolno prilagoditev obstoječe razsvetljave do 31.12.2016. Kataster javne 
razsvetljave je narejen, pripravlja se razpisna dokumentacija in izbira izvajalca. Občina pri tem ne bi imela 
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nobenih stroškov, na koncu pa bi imeli vso javno razsvetljavo obnovljeno po novih standardih. Išče se partnerja za 
izvedbo, ker občina tega ne more financirati. Ko se pripravi dokumentacija, se opravi postopek izbire partnerja, na 
konkurenčnem dialogu. Pogodba traja 10 let.  
 
Kučan Silvester je vprašal ali se to nanaša samo na obstoječo razsvetljavo? 
 
Župan je povedal, da ja. Novogradnje pa bodo potekale z usmeritvami občine. Bi pa morali preveriti, če bi se dalo 
kje kaj urediti.  

 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji   

 
S K L E P  št.  72/2015 : 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo pristopila k izvedbi javno-zasebnega partnerstva na področju obnove oz. 

upravljanja javne razsvetljave. 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
 

K tč. 21 
 
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 
 
Svetec Drago je povedal, da je 60,00 EUR nakazila za majice za vaške igre premajhen znesek.  
 
Župan je povedal, da bodo to uredili drugo leto. 
 
Luthar Karel je vprašal ali se odplačuje požarni sklad? 
 
Župan je odgovoril, da se bo v mesecih avgust, september in oktober nadoknadilo, kot je bilo sprejeto za leto 
2015. 
 
Kardoš Vlado je povedal, da se nakazila za gasilsko zvezo opravljajo mesečno.  
 
Župan je povedal, da je v Peskovcih problem pri gasilskem domu, kjer je majhno vodno zajetje in je g. Janez 
Kerčmar speljal vodo drugače ter s tem povzročil težave g. Željku, lastniku Goričkega raja, ki ima tam manjši 
ribnik. G. Željko prosi, če se lahko odvečna voda spusti v ribnik, ker mu je že precej rib poginilo, z Janezom pa se 
ne moreta dogovoriti.  
 
Habjanič Stanislav je povedal, da je g. Janez vodo iz tega zajetja speljal v svoj ribnik brez vednosti vasi. G. Željko 
je zaprosil g. Janeza, da bi se cev prerezala in speljala voda v oba ribnika, ampak mu ta vode, ki je vaška, noče 
dati. Na njegovi parceli, brez soglasja, je tudi postavil jašek. Če se ne bo nič ukrenilo bo šel g. Željko v tožbo. 
Predlagal  je, da odbor za infrastrukturo pogleda situacijo in se poskušajo dogovoriti.  
 
Kardoš Vlado je predlagal, da se poskuša župan z njima dogovoriti po mirni poti. Ker bo prišlo do tožbe.  
 
Kučan Silvester je opozoril, da so znaki za zimsko službo še vedno postavljeni.  
 
Župan se je zahvalil za udeležbo na seji in povedal, da upa da bodo tudi v bodoče na takšen način skupaj 
sodelovali.  
 
 
 
S tem je bila seja zaključena ob 00.40 uri.  
 
 
 
  
 
Zapisnik zapisala:           Franc Šlihthuber, 
Biserka Kuronja            župan  


