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OBČINA  
GORNJI PETROVCI 
 

Z A P I S N I K 
 
z 13. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 08.04.2016 ob 18.30 uri, v prostorih Kulturnega 
doma občine Gornji Petrovci v Stanjevcih.  
 
Sejo je začel Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik piše Breda Kutoš. 
 
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 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.12.2015, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne 28.12.2015, 
5. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.02.2016, 
6. Poročilo o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.02.2016, 
7. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015 - predlog za obravnavo in sprejem, 
8. Pindža d.o.o. - Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci - predlog za 

obravnavo in sprejem, 
9. Sprejem programa Kmetija v Stanjevcih - predlog za obravnavo in sprejem, 
10. Odredba o dopolnitvi Odredbe o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci - predlog za obravnavo in 
sprejem, 

11. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 - predlog za obravnavo in 
sprejem, 

12. Nakup treh davčnih blagajn za potrebe društev - predlog za obravnavo in sprejem, 
13. Poročilo Popisne komisije Občine Gornji Petrovci za leto 2015, 
14. Prodaja parcel v k. o. Fokovci - predlog za obravnavo in sprejem, 
15. Sprejem odločitve o ponovitvi javnega razpisa za oskrbo več objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno 

energijo s kotlovnico na lesno biomaso, 
16. Mag. Darko Korošec - najem prostora v stari osnovni šoli v Šulincih - predlog za obravnavo in sprejem, 
17. Pojasnila o aktivnostih in nadaljnjem postopku za dokončanje Občinskega prostorskega načrta za Občino 

Gornji Petrovci - informacija, 
18. Dom starejših Rakičan - pomoč na domu - poročilo o delu za leto 2015 - informacija, 
19. Center za socialno delo Murska Sobota - poslovno poročilo za program Dnevni center za otroke in 

mladostnike Kekec od 1.1.2014 - 31.12.2015 - informacija, 
20. Medobčinska inšpekcija in redarstvo - letno poročilo o delu »Medobčinske inšpekcije in redarstva« za leto 

2015 - informacija, 
21. Mala hiša, zavetišče za živali, d.o.o. - poročilo o evidenci zapuščenih živali za Občino Gornji Petrovci za 

obdobje 1.1.-31.12.2015 - informacija, 
22. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 
23. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Župan predlaga dopolnitev dnevnega reda in sicer  pod točko: 

22.  Saubermacher&Komunala, d.o.o. - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske 
       javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2016 s poročilom o   
       delu za leto 2015 - predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Tako se ostali dve točki premakneta naprej pod točko: 
 
23. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 
24. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.  
 
 

K tč. 1 
 
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti. 
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Na seji so prisotni naslednji člani občinskega sveta: 
 
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, 
Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago in Kozar Anton.  
 
Opravičeno odsotna sta Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Na seji sta bila prisotna člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan. 
 
Prisotni sta bili tudi članici občinske uprave: Abraham Sabina 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 (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je   
                            dnevni red SPREJET.  
 

K tč. 3 
 
Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.12.2015. 
 
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 14/2016: 

1. Sprejme se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.12.2015.  

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

K tč. 4 

Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.12.2015. 

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.   

K tč. 5 

Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.02.2016. 

Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P   št. 15/2016: 

1. Sprejme se zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne 19.02.2016. 

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

K tč. 6 

Poročilo o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.02.2016. 

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.  

K tč. 7 

Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015 - predlog za obravnavo in sprejem.  

Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika Odbora za proračun in finance. 
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Horvat Milan je povedal, da se je odbor sestal 04.04.2016 ob 8.00 uri, prisotna sta bila tudi župan in 
računovodkinja Sabina Abraham. Pove, da se je odbor seznanil z vsebino zaključnega računa proračuna za leto 
2015. Odbor je pohvalil sestavo zaključnega računa, ker da je sestavljen iz kontov zelo podrobno in prav tako tudi v 
obrazložitvenem delu. Pove, da smo že z rebalansom  določene postavke spreminjali. Nekatera kratkoročna plačila 
že prej nismo plačevali. Najvišji dolg pa je nastal na Pindži. Dejstvo je, da v izvrševanju proračuna pride do 
zamikov in da bodo nekateri računi plačani v letu 2016. Zaključni račun je takšen kot je in zato se je odbor za 
proračun in finance strinjal, da predlaga takšen zaključni račun proračuna za leto 2015, kakršen je.  

Župan pove, da je v zapisniku odbora za proračuna in finance v 3. točki navedeno, da je odbor obravnaval  tudi 
problematiko v zvezi s projektom »Oskrbe s pitno vodo Pomurja - sistem B«. Ker sta bila Horvat Milan in Kuhar 
Štefan prisotna na sestanku članov Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B, d.o.o., ki je bila v 
sredo, 06.04.2016 ju je zaprosil, da podata kratko poročilo.  

Horvat Milan pove, da smo se že na prejšnji seji pogovarjali o teh stvareh in da je tedaj župan članom občinskega 
sveta podrobno predstavil problematiko glede izgradnje vodovoda »sistem B«. Pove, da je v sredo, 06.04.2016  
bila seja sveta ustanoviteljic in ker se župan ni mogel udeležiti te seje je njemu in Kuharju dal pooblastilo. Pove, da 
so se  pred samo sejo sveta ustanoviteljic sestali v Čardi.  Situacije je takšna, da bi s 31.12.2015 voda  po vseh 
vaseh, ki so zajete morala teči. Podjetje Vodovod sistema B, d.o.o. pa bi s 01.01.2016 moralo prevzeti upravljanje 
le-tega. Dve občini pa sta zadevo postavili malo drugače. Občina Beltinci edina ni podpisala pogodbe. Zdaj pa so 
prišli na sejo s predlogom, da vse kar je bilo zgrajeno v sklopu izgradnje samega vodovoda na njihovem območju 
naj bo njihovo in da ostale občine v tej infrastrukturi ne bi imele deleža. Mestna občina Murska Sobota se je 
pritoževala nad izračunano omrežnino, ki je bila enotna za vse občine. Zato je potem podjetje Vodovod sistema B 
samo od sebe  izračunalo omrežnino po posameznih občinah. Drugo pa je, da je podjetje Vodovod sistema B, 
d.o.o. prav tako šlo izračunavat približek omrežnine. Mestna občina Murska Sobota bi pristala na 7,8 EUR. Tu gre 
za 40 % subvencioniranje omrežnine. Na tem usklajevalnem sestanku v Čardi so se občine nagibale tudi k temu, 
da bi šle v kompromis s tema dvema občinama. Pove, da je opazil, da je župan Moravskih Toplic Alojz Glavač zelo 
dober poznavalec zgodovine dokumentov, ki so se sprejemali vse od začetka.  Že ko je 26 občin sprejemalo 
dokumente je bilo povedano naslednje »po posameznem sistemu je upravljavec skupen in cena ista«. Potem, ko je 
bila podpisana pogodba v njej piše enako »upravljavec skupen in cena ista«. Pove, da je na seji sveta 
ustanoviteljic povedal, da o tem svet ustanoviteljic ne more odločati. Podjetje Vodovod sistem B je najprej 
izračunalo ceno po uredbi, potem pa kot komu paše. Pove, da beltinskega župana na seji sveta ustanoviteljic ni 
bilo, prav tako ni bilo nikogar z Občine Hodoš. Mestna občina Murska Sobota se sklicuje še na en drug člen 
uredbe. Pove tudi, da seja ni bila sklepčna in ni bila sklicana po pravilniku. Pove, da so se potem samo še 
prerekali, dokazovali ter da Mestno občino Murska Sobota zanima jih kako bomo mi plačevali subvencijo. Pove, da 
se je nato županja Občine Grad dvignila in povedala, da če bomo morali vračati kohezijska sredstva, občina Grad 
ne bo dala niti evra. Status je takšen kot je. Podjetje Vodovod sistema B, d.o.o. nima denarja in nimajo s čim 
poslovati. Pove, da bi bilo potrebno sklicati konferenco in povedati kako je ter, da ne vidi kako priti iz te situacije, 
ker zadeva ni enostavna.   

Župan se Horvat Milanu zahvali za podano poročilo. Pove, da sta zdaj bila z Kuharjem prisotna na sami zgodbi 
seje. Mestno občino Murska Sobota zastopa novi direktor občinske uprave in g. Cigan. Mestna občina v svojih 
poslovnih knjigah vodi evidenco vodovoda, ki smo ga zgradili pred 30 leti skupne Občine Murska Sobota v 
vrednosti 9.900.000  EUR. Pove, da se je ob izgradnji novega vodovoda zamenjalo dosti stare že obstoječe 
vodovodne infrastrukture. Poudari, da ne ve na podlagi česa še vedno vodijo 9 milijonov EUR in da se bomo tu še 
iskali? Pove, da ni kriv Kalamar, ampak Zver. Iz tega prikazanega bi vsi gorički župani bili bedaki. Na vseh sejah, ki 
smo jih imeli je bilo vedno povedano, da bodo zadevo dali v tožbo.   

Horvat Milan pove, da je zanimivo da za njih ne velja nič za nazaj.  

Župan v nadaljevanju predstavi zadevo okrog občine Beltinci. Pove, da je predstavnik občinske uprave Občine 
Beltinci, ki ima  neko izobrazbo na razčiščevalnem sestanku v Ljubljani o Občini Gornji Petrovci povedal, da smo 
gradili športne objekte in da bodo zdaj oni pokrivali te stroške. Pove, da mu je predsedujoča na sestanku povedala, 
da to ni tema današnjega sestanka. Župan pove, da je predsedujočo prosil za repliko in povedal, da je Občina 
Gornji Petrovci zgradila v teh desetih letih 80 km vodovoda, gospoda Cigana iz Mestne občine Murska Sobota pa 
je  vprašal, koliko pa so ga zgradili oni? Pove, da smo se zaradi izgradnje vodovoda tudi morali zadolžiti.  

Pove tudi, da je v teh dveh primerih njegovo mnenje naslednje, da predlaga da sta od danes naprej Milan Horvat in 
Štefan Kuhar njegovi desni roki. Pove, da zdaj nastopi čas, da se moramo zmeniti da tudi občinski svet pove ali se 
strinjamo s tem. Pove, da kot je že povedal, da vse ostale občine moramo podpisati nek dokument, tudi če Mestna 
občina Murska Sobota ne gre v to. Ker v nasprotnem primeru smo v mrtvem teku.  

Horvat Milan pove, da podjetje Vodovod sistema B že štiri mesece nima prihodkov od vode, obveznosti pa ima.  
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Župan predlaga da v nadaljevanju obravnavamo zaključni račun proračuna za leto 2015 dalje. Vpraša ali želi še 
kateri od predstavnikov Nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci kaj povedati?  

Zrinski Majda  pove, da glede na to, da predsednik nadzornega odbora ni prisoten lahko ona prebere zapisnik, če 
seveda člani občinskega sveta to želijo. V nadaljevanju prebere celoten zapisnik. Za zaključek še pove, da v celoti 
gledano nadzorni odbor ugotavlja, da je tudi proračun 2016 preveč investicijsko naravnan in da se premalo 
posvečamo odplačevanju zaostalih obveznosti.  

Župan pove, da bi pod sklep št. 10, ki je naveden v zapisniku Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci še nekaj 
dodal. Pove, da soglaša z omenjenim sklepom nadzornega odbora. Doda, da vse prisotne obvešča, da teče 
zadeva v zvezi z odvetniško pisarno Čeferin ter da bodo odzivi z njihove strani v kratkem. Pove, da bodo postopki 
tekli in da se bomo borili v vseh področjih, da bi uspeli. Pravi, da bi si tudi mi želeli to kar si želi Mestna občina 
Murska Sobota. Drugo pa je to, da je tudi Pindža, d.o.o. neposredno povezana s tem. Če pa gledamo zaključni 
račun  z indeksi proračuna za leto 2015 pa vidimo, da so postavke v redu.  

Župan v nadaljevanju daje zaključni račun proračuna za leto 2015 v razpravo.  

Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P   št. 16/2016  : 

1. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se sprejme v predlagani obliki in vsebini v 
celoti.  

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

Župan pove, da v nadaljevanju prehajamo na naslednjo zadevo pod to točko dnevnega reda in sicer izgradnja 
vodovoda »sistem B«. Zato daje omenjeno vsebino v razpravo.  

Balek Jože pove, da se je danes seznanil s tem kako je zadeva daleč in da mu je žal, da je zadeva v takšnem 
stanju kot je. Pove, da iz razprave g. Horvata absolutno izhaja, da je subvencija izključno odvisna od občine. Pove, 
da je na nas, da vztrajamo na tisti ceni, ki je bila predhodno dogovorjena. Poudari, da moramo svoje interese 
zaščititi.  

Kuhar Štefan pove, da Občina Beltinci želi, da bi dobili v last objekte, ki so na njihovem območju in bi potem to 
ostalo njihovo. Kar se tiče Mestne občine Murska Sobota je mogoče, da je res bil kakšen tutor. Pove, da podjetje 
Vodovod »sistem B« nima kaj računati subvencij. 

Luthar Karel pove, da pri tem vodovodu ne vidi kraja in da je to zelo slabo tudi za podjetje Pindža, d.o.o. da ne 
moremo iti v sanacijo. 

Habjanič Stanko pove, da bi morali na odgovornost poklicati direktorja Kalamar Danijela.  

Župan odgovori, da ni kriv direktor Danijel Kalamar zato, ker nima mandata, da se s katero koli občino kar koli 
dogovarja, ker je tu najvišji organ svet ustanoviteljic. Zato tudi ni kriv, da Občina Beltinci ni podpisala pogodbe.  

Župan pove, da se mu postavlja vprašanje ali je ta elaborat sploh pravilno izračunan, zato ker dvomi v 
verodostojnost podatkov. Poudari, da ne dvomi v verodostojnost podatkov pri novozgrajenem vodovodu, temveč 
dvomi v stare podatke, ki so bili posredovani.  Pove, da Zver Boštjan ni preverjal resničnost  posredovanih 
podatkov pri Občini Šalovci in Mestni občini Murska Sobota. Pove, da misli, da bo prišlo tudi do kazenskih ovadb. 
Od kod je Mestna občina Murska Sobota vzela  te podatke in kdo je dal podatke za Mestno občino Murska 
Sobota? V nadaljevanju pove, da je naša naloga še, da podjetju Vodovod »sistema B« naložimo, da se posebej 
izračuna elaborat za novi vodovod ter da se posebej izračuna za stari vodovod in  da se ugotovi verodostojnost 
podatkov. Pove, da bi želel, da bi Mestna občina Murska Sobota dala verodostojen dokument s podpisom, da 
jamči, da so podatki, ki so jih dali podjetju Vodovod  »sistema B« verodostojni podatki.  

Horvat Milan pove, da ne ve kako je podjetje Vodovod »sistema B« zbiralo te podatke. 

Župan odgovori, da je podjetje za podatke zaprosilo preko elektronske pošte.  

Horvat Milan pove, da naša občina vodi knjigo osnovnih sredstev ter, da se tu potem da videti kolikšna je začetna 
vrednost. Poudari, da za točnost podatkov mora nekdo tudi jamčiti.  
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Kuhar Štefan pove, da se strinja s povedanim, da naj podjetje Vodovod »sistem B«  izračuna enotno ceno in komu 
to ne ustreza, naj potem vloži tožbo.  

Župan pove, da se ko se je pogovarjal z županom Alojzem Glavačem ter da se strinja s to različico o kateri smo se 
sedaj pogovarjali. Pove, da se bodo te občine v zelo kratkem času tudi sestale. Pove, da bi tu dodal še točko, da v 
kolikor Občina Beltinci ne podpiše pogodbe, da jih bomo tožili. Na sestanku, ki ga bomo sklicali v začetku 
naslednjega tedna, pa se moramo zmeniti in sprejeti sklep, da ne bomo vračali kohezijskih sredstev. Pove, da je bil  
31.12.2015 rok,  ko bi sistem moral delovati. Ponovno predlaga, da sta od tega dne naprej njegova partnerja pri 
vodovodu Horvat Milan in Kuhar Štefan.  

Luhar Karel predlaga, da se sedaj teh 10 občin sestane in da se na miren način poskušajo pogovoriti kako bi 
zadevo lahko rešili.  

Župan odgovori, da bo v ponedeljek 11.04.2016 poskušal  skoordinirati za vse občine delovni sestanek,ki naj bi bil 
v čim krajšem možnem času.  

Ker ni bilo nobene druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P   št. 17/2016: 

1. Podjetje Vodovod sistema B, d.o.o. pripravi nov Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe in pri 
tem upošteva enotno ceno in enotnega upravljavca za vse občine.  

2. Podjetje Vodovod sistema B, d.o.o. pri pripravi elaborata obvezno upošteva zmanjšanje stroškov. 
3. Podjetje Vodovod sistema B, d.o.o. opravi ugotovitev vseh starih izgrajenih sistemov, ki so vključeni v 

elaborat cen.  
4. V primeru, da Občina Beltinci ne podpiše Pogodbe o poslovnem najemu in upravljanju gospodarske 

javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B« 
se proti njej vloži tožba. 

5. S tem, da je Občina Gornji Petrovci podpisala Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne 
infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B«, zato 
ne sprejema odgovornosti in tveganje za vračanje kohezijskih sredstev. Prav tako občine, ki tega niso 
storile nosijo odgovornost oz. tveganje za vračanje sredstev.  

6.   Kot pomoč pri reševanju tovrstnih zadev sta županu v pomoč Horvat Milan in Kuhar Štefan. 
7. V čim krajšem možnem času se skliče sestanek vseh občin razen Občine Beltinci in MO Murska 

Sobota  ter se poskuša doseči dogovor oz. podpis dokumenta, ki nas bo zavaroval pred vračanjem 
kohezijskih sredstev.  

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

K tč. 8 

Pindža, d.o.o. - Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci - predlog za obravnavo in 
sprejem. 

Župan da besedo Kuhar Štefanu, direktorju podjetja Pindža, d.o.o.  

Kuhar Štefan pove, da so v lanskem letu bili obračunani stroški opravljenih storitev v višini 31.059,86 EUR . Izračun 
vode je enak kot je bil v lanskem letu. Povzame podatke iz predlaganega elaborata. V nadaljevanju predlaga, da 
Občina Gornji Petrovci iz proračuna za leto 2016 pokrije razliko omrežnine v znesku 1,8898 EUR na hišni 
priključek, z namenom, da se ohrani enaka cena za omrežnino 6,2594 EUR. Članom občinskega sveta predlaga, 
da sprejmejo predlagani elaborat  s pričetkom veljave od 01.04.2016.  

Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji 

S K L E P   št. 18/2016: 

1. Sprejme se  Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci s pričetkom veljave 
od 01.04.2016. 

 
2. Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji 

Petrovci (brez DDV): 
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STORITVE cena brez DDV 

vodarina 0,7770 EUR/m3 

omrežnina DN < / = 20 6,2594 EUR/mesec 

omrežnina 20 < DN < 40 18,7782 EUR/mesec 

omrežnina 40 < / = DN < 50 62,5940 EUR/mesec 

omrežnina 50 < / = DN < 65 93,8910 EUR/mesec 

omrežnina 65 < / = DN < 80 187,7820 EUR/mesec 

omrežnina 80 < / = DN < 100 312,9700 EUR/mesec 

omrežnina 100 < / = DN <150 625,9400 EUR/mesec 

omrežnina 150 < / = DN 1.251,8800 EUR/mesec 
 

3. Občina Gornji Petrovci iz proračuna 2016 pokrije razliko omrežnine v znesku 1,8898 EUR brez DDV na 
hišni priključek, z namenom, da se ohrani enaka sena za omrežnino 6,2594 EUR brez DDV.  

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

K tč. 9 

Sprejem programa Kmetija v Stanjevcih - predlog za obravnavo in sprejem. 

Župan pove, da je program sveta regije v katerem je bila Farma Stanjevci propadel, zato ta  možnost v prostorskih 
planih ostaja za bodoče rodove. Pove, da je iskal rešitev kako bi oplemenitili našo zemljo, zemljo sklada kmetijskih 
zemljišč ter zemljo posameznikov, ki je v zaraščanju. Pove, da je navedena možnost opisana v predlogu in sicer v 
devetih točkah. Pove, da bi celotno zadevo vodilo podjetje Pindža, d.o.o. Zadolžen za postopke do uveljavitve 
postopkov  za kmetijo in začetek delovanja kmetije bi bil Kozic Stanko. Vsa administrativna dela pa opravlja 
Biserka Kuronja. V letu 2017 pa bi nastopili tudi z uveljavljanjem subvencij.  

Župan daje omenjeno točko dnevnega reda v razpravo.  

Kuhar Štefan pove, da je kar se tiče tretje točke v omenjenih sklepih še čas do leta 2017 oz. do vložitve subvencij. 
Ob subvencijski kampanji je potrebno tudi vložiti za pridobitev plačilnih pravic. Poudari, da je naslednjo leto 
potrebno stopiti v kontakt s Svetovalno službo v Gornjih Petrovcih ter vložiti za plačilne pravice iz nacionalnih 
rezerv, ki so po besedah Hari Karela namenjene prav za takšne primere.  

Luthar Kare pove, da bi kar se tiče vlaganja občinskih sredstev v ta projekt bil mogoče problem. Potrebno bi bilo 
narediti oz. dokončati začeto stvar in šele potem bi lahko pristopili k drugi.  

Horvat Milan pove, da bi kar se tiče GERKOV lahko  subvencije vlagali že letos. Po njegovem je glavni problem 
registracija dejavnosti podjetja Pindža, d.o.o.  

Ker ni bilo nobene druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št. 19/2016: 

1. Občina Gornji Petrovci gre v postopek ureditve površin, ki so last občine, Sklada kmetijskih zemljišč RS in 
posameznih lastnikov in ki niso zajeta v GERKIH. Potrebno je urediti GERKE.  

2. Potrebno je narediti idejno zasnovo. 
3. Podjetje Pindža, d.o.o. ima registrirano dejavnost in lahko nadaljuje postopek. 
4. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrebno poslati vlogo za registracijo.  
5. Na Upravni enoti Murska Sobota se uredijo GERKI. 
6. Z Upravne enote Murska Sobota dobimo zapisnik, s katerim gremo k Svetovalni službi v Gornjih Petrovcih. 
7. Dobimo GERK zapisnik. 
8. Uredi se registracija na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
9. Ko je vse to urejeno imamo pogoj za vložitev vlog subvencij na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                             sklep  SPREJET. 
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K tč. 10 

Odredba o dopolnitvi Odredbe o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci - predlog za obravnavo in sprejem. 

Župan pove, da se predlagana dopolnitev odredbe nanaša predvsem  na spremembo ure in sicer predlaga se, da 
se v 4. členu Odredbe o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornji Petrovci doda novi odstavek, ki pravi:  »Gostinskim 
obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družbeni program se lahko odobri podaljšanje 
obratovalnega časa ob petkih in sobota največ do 5. ure naslednjega dne«.  

Kuhar Štefan pove, da se strinja s predlaganim sklepom.  

Horvat Milan pove, da je načeloma za, vendar s sprejemom predlaganega sklepa naredimo tudi to, da se bodo 
ljudje glede tega tudi mogoče pritoževali.  

Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P   št. 20/2016: 

1. Sprejme se Odredba o dopolnitvi Odredbe o  merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci.  

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

 

K tč. 11 

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 - predlog za obravnavo in sprejem.  

Župan je dal omenjeno točko dnevnega reda v razpravo.  

Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P   št. 21/2016: 

1. Sprejme se oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 za naslednje 
osebe: 

Zap. 
št. 

ime in priimek naslov  mesečni dohodek višina 
nadomestila  v EUR 

1. Viljem Kutoš Križevci 55 pokojnina 259,41 EUR                     42,17 €  

2. Kutoš Ibolka Križevci 207 pokojnina 212,91 EUR                     25,70 €  

3. Aleksander Kardoš Stanjevci 11 dom starejših                     36,08 €  

4. Franc Smodiš Stanjevci 16 dom starejših                     16,13 €  

5. Zoltan Kovač Gornji Petrovci 62 dom starejših                     31,99 €  

6. Marija Smodiš Stanjevci 77 dom starejših                     42,24 €  

7. Flisar Evgen Kukeč 40 dom starejših                        4,36 €  

 SKUPAJ:                          198,67 €  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                             sklep SPREJET. 
 

K tč. 12 

Nakup treh davčnih blagajn za potrebe društev - predlog za obravnavo in sprejem. 

Župan da  točko dnevnega reda v razpravo. 
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Svetec Drago vpraša ali so te davčne blagajne res tako drage?  

Horvat Milan pove, da ima informacijo, da  Ministrstvo za finance pripravlja spremembo zakona. Obenem predlaga, 
da počakamo kak mesec, da bo zadeva bolj jasna.  

Luthar Karel vpraša kako daleč smo s temi blagajnami, ali so že na poti ali pa jih že uporabljamo? 

Kerčmar Ernest pove, da ima informacijo, da sta dve blagajni že kupljeni ter da če jih ima ŠD NK Križevci jih potem 
druga društva ne bodo mogla uporabljati.  

Župan pove, da  blagajne, ki jih ima ŠD NK Križevci niso predmet tega predloga in so izvzete iz nakupa teh treh 
blagajn.  

Balek Jože pove, da je zahteva po blagajnah nuja. Pove, da te tri blagajne kupimo in občina jih potem izposoja. 
Poudari pa, da  ne ve, če je smiselno, v primeru, da ni več kot 5 ali 6 prireditev na leto, potem te blagajne kupovati.  

Ker ni bilo nobene druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P   št. 22/2016: 

1. Sprejme se  sklep, da se čez mesec in pol ta točka dnevnega reda -  nakup treh davčnih blagajn ponovno 
uvrsti na sejo občinskega sveta.  

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

K tč. 13 

Poročilo Popisne komisije občine Gornji Petrovci za leto 2015. 

Župan  je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije Kerčmar Ernesta. 

Kerčmar Ernest je povedal, da je komisija pregledala in popisala vsa osnovna sredstva in drobni inventar. Poudaril 
je, da kar se tiče odpisa Garmin aparata GPS, da je bil kupljen iz sredstev Life projekta. Pove, da ta GPS ni bil 
predočen komisiji ob popisu. Ker pa je bil Prosič Bojan zadolžen za  Life projekt smo mu poslali več dopisov, da 
nam  poda obrazložitev, kje se aparat nahaja. Povedal je, da se je GPS pokvaril ter, da ga je vrgel v koš. Kerčmar 
Ernest je poudaril, da kot zgleda s  to zadevo ne bomo prišli do konca in zato je članom občinskega sveta 
predlagal, da sprejmejo poročilo popisne komisije.  

Luthar Karel pove, da kar se tiče takšnih stvari moramo  glede tega voditi več skrbi ter, da bi za takšne stvari, kot je 
ta, moral nekdo odgovarjati.  

Ker ni bilo dodatne razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št. 23/2016: 

1. Sprejme se poročilo Popisne komisije občine Gornji Petrovci za leto 2015. 

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

K tč. 14 

Prodaja parcel v k. o. Fokovci - predlog za obravnavo in sprejem. 

Župan pove, da se je ta gospod, ki želi to kupiti oglasil pri njem ter, da sta se dogovorila, da parcele očisti.  Pove, 
da so kot dokaz, da so omenjene parcele očiščene tudi  fotografije, ki jih je ta gospod prinesel v upravo občine.  

Župan je dal predlagano točko dnevnega reda v razpravo. Ker dodatne razprave ni bilo je župan dal na glasovanje 
naslednji  
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S K L E P  št. 24/2016 : 
 

1. Občina Gornji Petrovci bo prodala 1/40 deleža naslednjih nepremičnin v k.o. Fokovci: 
 
 
 

Katastrska 
občina 

Parcelna 
številka 

Površina 
/m2 

Vrednost občinskega 
deleža po GURS v 

EUR 

FOKOVCI 304 960 27,64525 

FOKOVCI 13 2655 16,23625 

FOKOVCI 761 319 10,08 

FOKOVCI 753 1117 91,41875 

FOKOVCI 241 1410 2,00975 

FOKOVCI 768 211 4,662 

FOKOVCI 764 740 1,32925 

7412 153,38125 
 

2. Poleg kupnine, ki znaša 153,38 EUR plača kupec vse stroške prepisa zemljišča, vključno z davkom od  
prometa nepremičnin. 

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

K tč. 15 
 
Sprejem odločitve o ponovitvi javnega razpisa za oskrbo več objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s 
kotlovnico na lesno biomaso.  

Župan je povedal, da pod točko dnevnega reda ni nobenega gradiva. Predlaga, da se postopek izpelje. Pove, da 
ga je klicala tudi Tanja Balek in izrazila željo, da bi se tudi njihovo gospodinjstvo vključilo oz. sodelovalo.  

Župan daje omenjeno točko dnevnega reda v razpravo.  

Horvat Milan pove, da se nagiba k temu, da razpis ponovimo in če bodo rezultati ugodni, bomo šli v to.  

Balek Jože vpraša ali imamo kak novi moment? 

Župan odgovori, da ministrstvo pripravlja razpis in da mi s tem ne bomo izgubili nič.  

Ker ni bilo nobene druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P :   št. 25/2016: 

1. Ponovi se javni razpis za podelitev koncesije za oskrbo  treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno 
energijo s kotlovnico na lesno biomaso. 

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

K tč. 16 

Mag. Darko Korošec - najem  prostora v stari osnovni šoli v Šulincih - predlog za obravnavo in sprejem.  

Župan je točko dnevnega reda dal v razpravo.  

Horvat Milan pove, da je proti in prav tako tudi vas Šulinci, ker ta gospod lahko na svoji parceli zgradi  takšen 
objekt, kot ga potrebuje. 

Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji  
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S K L E P   št. 26/2016: 

1. Zavrne se vloga mag. Darka Korošca za najem  prostora v stari osnovni šoli v Šulincih. 

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

K tč. 17 

Pojasnila o aktivnostih in nadaljnjem postopku za dokončanje Občinskega prostorska načrta za Občino Gornji 
Petrovci - informacija.  

Župan je dal točko dnevnega reda v razpravo.  

Horvat Milan pove, da smo se že na prejšnji seji občinskega sveta zavzemali, da do konca leta 2016 občinski 
prostorski načrt spravimo pod streho. Poudari, da je zadevi potrebno priti enkrat do konca.  

Župan odgovori, da je prejšnji teden sklical sestanek na katerem je naročil, da pripravijo poročilo ter da moramo po 
tem terminskem planu to zadevo tudi zaključiti.  

K tč. 18 

Dom starejših Rakičan - pomoč na domu - poročilo o delu za leto 2015 - informacija.  

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom Doma starejših Rakičan za leto 2015.  

K tč. 19 

Center za socialno delo Murska Sobota - poslovno poročilo za program Dnevni center za otroke in mladostnike 
Kekec od 1.1.2014 - 31.12.2015 - informacija.  

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota.  

K tč. 20 

Medobčinska inšpekcija in redarstvo - letno poročilo o delu »Medobčinske inšpekcije in redarstva« za leto 2015 - 
informacija.  

Člani občinskega sveta so se seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva v letu 2015. 

Horvat Milan pove, da naša občina pripravlja tudi nekaj odlokov in prosi Sonjo Kerčmar, da pove nekaj več o tem. 

Kerčmar Sonja pove, da res pripravljamo tri nove odloke in sicer Odlok o urejanju javnih površin in drugih površin v 
Občini Gornji Petrovci, Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci ter Odlok o javnem redu in miru v Občini Gornji 
Petrovci.  

Svetec Drago vpraša ali je v teh odlokih vključena tudi zaraščenost? 

Kerčmar Sonja odgovori, da je vključena tudi zaraščenost.  

K tč. 21 

Mala hiša, zavetišča za živali, d.o.o. - poročilo o evidenci zapuščenih živali za Občino Gornji Petrovci za obdobje 
1.1.-31.12.2015 - informacija.  

Člani občinskega sveta so se seznanili z omenjenim poročilom. 

K tč. 22 

Saubermacher&Komunala, d.o.o. - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2016 s poročilom o  delu za 
leto 2015 - predlog za obravnavo in sprejem 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo. 
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Kerčmar Sonja pove, da je v elaboratu o oblikovanju cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2016 
navedena nova cena, ki pa je nižja od prejšnje. V poročilu o delu za leto 2015 pa je predstavljeno kaj vse se je z 
njihove strani delalo v letu 2015. Pomembno je to, da je nova oz. cena  za leto 2016 nižja od prejšnje in to je v 
korist nam. Predlaga, da člani občinskega sveta predlagani sklep sprejmejo.  
 

 
Ker ni bilo dodatne razprave je župan dal na glasovanje naslednji : 
 

S K L E P  št. 27/2016: 
 

1. Sprejme se Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov po naslednjih cenah.  
 

 

 
V ceno ni vključen 9,5 % DDV.  

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

K tč. 23 
 
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini. 
 
Župan ni podal nobenih poročil in obvestil o dogajanjih v občini. 
 

K tč. 24 
 

Pobude, vprašanja, predlog in mnenja članov občinskega sveta.  

Svetec Drago pove, da so vaški predsedniki in predsedniki KS prejeli dopise glede čistilne akcije ter da so zneski 
po vaseh enaki prejšnjim letom. Poudari, da so nakazani zneski premajhni in da je iz tega težko nabaviti hrano in 
pijačo za udeležence čistilne akcije.  

Abraham Sabina pove, da smo lani poskušali nekaj organizirati  glede nabave v Mercatorju v Gornjih Petrovcih, 
vendar so bile tudi na to določene pripombe. Pove, da smo se zato letos odločili, da nakažemo zneske po vaseh, 
nabava pa je v lastni režiji vaškega predsednika.  

Svetec Drago vpraša kako je z zbiranjem gum? 

Kerčmar Sonja pove, da na čistilni akciji ne bi smelo biti zbranih gum, ker jih podjetje Saubermacher&Komunala ne 
odpelje. Zato smo z dopisom zaprosili vaške predsednike, da sporočijo iz vsake vasi enega ali dva občana, ki bi 
bila na seznamu zbiranja gum. Ker le v tem primeru jih bo Saubermacher&Komunala odpeljal.  

Habjanič Stanko pove, da je letošnja čistilna akcija prepozna in da bo trava 23. aprila že zelo velika.  

Zrinski Majda pove, da bi se v čistilno akcijo morali vključiti tudi otroci.  

Župan pove, da smo letošnjo čistilno akcijo želeli povezati tudi z dnevom Zemlje in zato je 23. aprila.  

Svetec Drago pove, da za ta denar, ki ga dobijo za nabavo majic za kmečke igre, majice enostavno ne morejo 
kupiti. Predlaga, da občina nabavi majice. Nadalje opozori, da je v Šulincih zelo velika udarna jama, ki bi jo bilo 
potrebno sanirati.  

Kuhar Štefan odgovori, da bodo udarne jame na območju celotne občine sanirane drug teden.  

Ker ni bilo nobene druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji 

S K L E P  ŠT. 28/2016: 

1. Na kontu sprejemi, prireditve se poveča znesek za nabavo majic za potrebe občinskih vaških iger. Majice 
za vse vasi skupaj nabavi občinska uprava, vendar so temu primerni tudi napisi na majicah.  
 

 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Cena v EUR /kg 
1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,21462 EUR 
2. Zbiranje bioloških odpadkov  0,15891 EUR 
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GLASOVANJE:    
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA,  2 PROTI  od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
SPREJET.  

Balek Jože prosi za informacijo glede terminskega plana investicij.  

Župan pove, da  kar se tiče investicij v objektih jih uresničujemo ter da smo pred dvema dnevoma dobili obvestila s 
strani ministrstva, da so vloge kar se tiče 23. člena ZFO-1 popolne. Pove, da sedaj čakamo na pogodbe in bi jih 
morali dobiti nekje v roku 20 dni, ko jih bo vlada pripravila. Pove, da računa, da bo največja inteziteta dela v 
mesecih junij, julij in avgust.  

Luthar Karel pove, da je slišal, da se bo v Vaško-gasilskem domu Peskovci delalo tudi dvigalo. Vpraša, če je to 
res? 

Župan pove, da kar se tiče dvigala je o tem tekla samo razprava in da so zaenkrat postavljena samo vrata, tako, da 
je dana tudi ta možnost.  

Horvat Milan je povedal, da smo se zmenili, da se bodo sejnine plačevale tekoče in prosi, da se tega tudi držimo.  

S tem je bila seja zaključena ob 22.00 uri. 

Zapisnik zapisala:        Franc Šlihthuber, 
Breda Kutoš         župan  
 

IME IN PRIIMEK ZA PROTI NEOPREDELJENO 
Balek Jože X   
Habjanič Stanislav X   
Horvat Milan X   
Kardoš Vlado X   
Kerčmar Ernest X   
Kozar Anton X   
Kučan Silvester X   
Kuhar Štefan   X  
Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel   X  
Svetec Drago X   


