OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 18.03.2017 ob 08.00 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
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.10.2016,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.10.2016,
5. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 21.11.2016,
6. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 08.12.2016,
7. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 08.12.2016,
8. Poročilo likvidacijskega upravitelja v zvezi z likvidacijo podjetja Pindža d.o.o.,
9. I. obravnava Rebalansa Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017,
10. I. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018,
11. Izgradnja javnega vodovodnega omrežja in širokopasovnih povezav v naseljih Križevci, Košarovci, Kukeč in
Panovci – poročilo,
12. Priklop na javno vodovodno omrežje in širokopasovne povezave po zaključku izgradnje – predlog za
obravnavo in sprejem,
13. Osnutek Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci – obravnava,
14. Osnutek Odloka o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci – obravnava,
15. Sprememba Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih
odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in
sprejem,
16. MeRiDo, Damir Jošar s.p. – predlog in prošnja za postavitev kogeneracijske elektrarne pri OŠ Gornji
Petrovci v sklopu sistema daljinskega ogrevanja – predlog za obravnavo in sprejem,
17. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 – predlog za obravnavo in
sprejem,
18. Prodaja parcele v k.o. Panovci – predlog za obravnavo in sprejem,
19. Prodaja deleža parcel v k.o. Šulinci – predlog za obravnavo in sprejem,
20. Prodaja deleža parcel v k.o. Fokovci – predlog za obravnavo in sprejem,
21. Vračilo prispevka za izgradnjo ceste – predlog za obravnavo in sprejem,
22. Saubermacher & Komunala - letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017 – informacija,
23. Mestna občina Murska Sobota – imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvena
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – informacija,
24. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Kučan Silvester, Kuhar
Štefan, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago in Vukanič Zlatko.
Drago Škerlak se je vključil v delo občinskega sveta pri 8. točki dnevnega reda.
Na seji sta bila prisotna člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan ter
Vütek Geza, predsednik KS Križevci, Habjanič Marta, predsednica Vaške skupnosti Peskovci, Kozar Milan,
predsednik Vaške skupnosti Boreča in Čerpnjak Stanko, predsednik Vaške skupnosti Martinje.
Prisotni so bili tudi člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko, Zakoč Anita in Kutoš
Breda ter pri točki 2 dnevnega reda, Bagar Tanja, z CEROP-a, Laboratorija z raziskovalno-razvojnim sektorjem.

K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
Župan je povedal, da je na seji prisotna Tanja Bagar z CEROP-a in ji je predal besedo.
Bagar Tanja je povedala, da obstaja možnost, da bi se na območju Občine Gornji Petrovci ustanovil laboratorij
mikropropagacij, vzgajalo bi se rastline iz mikro modulov, kot gorivo in za izdelavo plastike. Za 5 let je zagotovljen
odkup rastlin. To bi bil tržni laboratorij, zaposlenih bi bilo 5-8 ljudi z biološko izobrazbo. Laboratorijski prostor bi
moral biti velikosti od 60 – 80 m2. Vprašala je, ali je v občini kakšen takšen objekt za odkup ali za najem?
Horvat Milan je vprašal, koliko imajo na razpolago investicijskih sredstev?
Bagar Tanja je povedala, da bi se to izvedlo skupaj z laboratorijem KemoLab, ki sodeluje s Krko in Lekom in misli,
da odkup ali najem ne bi smela biti problem. Zanimiva bi bila lokacija Pindža, stavba pri farmi v Gornjih Petrovcih,
stara stavba pri mlinu v Neradnovcih. V jeseni bi bila realizacija tega projekta.
Kardoš Vlado je povedal, da bi prišla v poštev tudi Čerpnjakova hiša v Gornjih Petrovcih?
Župan je povedal, da bodo člani občinskega sveta o tem razpravljali in Tanjo seznanijo s primernimi objekti v občini.
Bagar Tanja je zapustila sejo občinskega sveta.
K tč. 3
Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.10.2016.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 1/2017:
1. Sprejme se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.10.2017
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.10.2017.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 21.11.2016.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 2/2017:
1. Sprejme se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne 21.11.2016.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 6
Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 08.12.2016.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
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S K L E P št. 3/2017:
1. Sprejme se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 08.12.2017.

GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago
Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 NEOPREDELJEN od 12 prisotnih) je bilo
ugotovljeno, da je sklep SPREJET.
K tč. 7
Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 08.12.2017.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 8
Poročilo likvidacijskega upravitelja v zvezi z likvidacijo podjetja Pindža d.o.o..
Župan je prisotnim predstavil gradivo, ki so ga prejeli od Pindže d.o.o. v likvidaciji in povedal, da je pričakoval
poročilo, vendar le-tega nismo prejeli.
Luthar Karel je povedal, da smo z g. Belcom že leta imeli probleme in sedaj je isto. Moral bi podati točno poročilo,
kako daleč je z likvidacijo podjetja.
Horvat Milan je povedal, da je za občinski svet pomemben predvsem seznam prijaviteljev terjatev. Če je ta seznam
prijavljenih terjatev točen, potem on s tem nima težav. Očitno pa niso vsi prijavili terjatev. Pri bankah so zapisane
glavnice, ne ve pa kako je z obrestmi.
Po podatkih Pindže je bilo povedano, da je terjatev z obrestmi za cca 1,5 mio EUR, iz prijavljenih podatkov podjetja
v likvidaciji pa je ta znesek 1.013.769,61 EUR, kar je sicer boljše za nas.
Župan je povedal, da bodo z Eko skladom in Novo KBM sledili razgovori. Iz sredstev omrežnine se lahko pokrije
nekaj od teh terjatev.
Kardoš Vlado je povedal, da je bil na seznamu upnikov podjetja tudi g. Belec, ki je stečajni upravitelj. Sedaj terjatev
ni prijavil. Kako se je to rešilo?
Župan je povedal, da na to ne ve odgovora.
Balek Jože je predlagal, naj g. Belec pride na sejo in pojasni zadeve.
Horvat Milan je predlagal, da se naj to točko dnevnega reda prestavi na naslednjo sejo in naj g. Belec pride na sejo,
da predstavi zadeve. Sedaj smo v vlogi edinega ustanovitelja in tudi v vlogi nadzornega sveta.
Župan je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 4/2017:
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1. Obravnava poročila likvidacijskega upravitelja v zvezi z likvidacijo podjetja Pindža d.o.o. se prestavi na
naslednjo sejo občinskega sveta. Na sejo se povabi stečajnega upravitelja, da poda poročilo.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 9
I. obravnava Rebalansa Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017.
Župan in računovodkinja, Abraham Sabina sta predstavila prihodke in odhodke Rebalansa Proračuna občine Gornji
Petrovci za leto 2017. Nato je sledila razprava.
Habjanič Stanislav je povedal, da se strinja s predlaganimi investicijami, ker jih drugače ni možno izvesti.
Luthar Karel je povedal, da se strinja z gradivom, vendar se na žalost tega ne drži in se dela drugače.
Vprašal je tudi, ali se sedaj sproti plačuje domovom za starejše? Ta znesek, ki se sprejme za domove, se mora za
to tudi izplačati.
Župan je odgovoril, da se bo v letih 2017 in 2018 odplačevalo stroške oskrbnin, kot je predlagano v gradivu.
Predlagal je, da se sestane odbor za kmetijstvo in obravnava tematiko okrog kmetije v Stanjevcih in potem bodo o
tem razpravljali na seji občinskega sveta.
Luthar Karel je povedal, da če hočemo imeti kmetijo v Stanjevcih je potrebno najprej izpeljati komasacije in
agromelioracije.
Župan je povedal, da so komasacije 100 % pokrite iz državnih sredstev. Stroške postopka bi pa morala zagotoviti
občina. V letih 2017 in 2018 se s komasacijami ne bomo ukvarjali. Kmetija bi bila samostojna enota, ki se lahko
financira iz programa subvencij in programa te kmetije. Potrebno bi bilo zagotoviti mehanizacijo in nekoga, ki bi to
vodil.
Kardoš Vlado je glede OPN-ja vprašal, ali bo takrat, ko bo plačano ZEU-ju,potem po terminskem planu julija to
zaključeno?
Horvat Milan je povedal, da terminski plan velja, v kolikor več ne bomo imeli novih pripomb.
Župan je povedal, da je pri potrditvi OPN-ja bilo s strani zavoda za varstvo narave ugotovljeno, da moramo
zagotoviti še toliko in toliko habitatov. Zavod pravi eno stvar, ministrstvi za kmetijstvo in okolje pa spet nekaj
drugega, ZEU pa zagovarja svoje stališče. V naši državi ne moreš nič narediti, sosednja Avstrija pa se razvija.
Horvat Milan je povedal, da so spremembe bile predvsem zaradi davka od nepremičnin. Predlagane spremembe,
ki jih je možno upoštevati, se naj upoštevajo, kar pa ni možno pa ne. Natura 2000 zajema v Sloveniji največji
procent ozemlja v celi EU. Ampak so to Slovenci s ponosom izpogajali z EU. Mi smo v to not padli in občina tega ne
more spremeniti. OPN nikoli ne bo popoln, je pa potrebno to zgodbo pripeljati do konca in če so potrebe po tem
začeti z novim.
Škerlak Drago je povedal, da v gradivu piše, da se je glede pogrebništva spremenil zakon. Kakšne so to
spremembe?
Kerčmar Sonja je povedala, da je ena zadeva upravljanje pokopališč, kar naj bi bilo v pristojnosti občine, drugo pa
je obvezna javna služba, torej ko nekdo premine in se ga preda pogrebniku, tretja služba pa je pogrebništvo, kar je
sedaj prosto in si lahko vsak izbere pogrebnika. Je pa sedaj ta zakon na ustavni presoji.
Horvat Milan je povedal, da je pokopališka dejavnost v pristojnosti občine, to lahko občina sama upravlja – skrb za
pokopališča itd. Pri tem ni profita, so samo stroški, razen to kar skasiraš od grobov.
Pogrebna dejavnost pa je prosta na trgu in se pri tem služi. Za našo občino se nič ne spremeni, lahko pa se izbere
za pokop kogar hoče.
Kerčmar Sonja je povedala, da smo z ozirom na to, da je podjetje Pindža d.o.o. v likvidaciji, morali izbrati novega
upravljavca stanovanjskih blokov. Tako je bila izbrana Komunala Murska Sobota. Po blokih so opravili skupne
sestanke. Pregledali so, kaj vse je v posameznem bloku potrebno popraviti. Letna najemnina, če vsi plačajo, znaša
51.000,00 EUR, 8.000,00 EUR pa zaračunava Komunala za svoje stroške in rezervni sklad, za obnovo blokov. Za
razliko, ki ostane pa so se dogovorili, da se en del nakaže Stanovanjskemu skladu RS za odplačilo dolga, en del pa
bi se zbiral na računu pri Komunali, ki bi se uporabljal za tekoče vzdrževanje blokov.
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Župan je povedal, da je to zato, da se lahko bloke normalno vzdržuje in da imajo stanovalci normalne pogoje za
življenje.
Dalje je seznanil prisotne, da smo na podlagi obvestila stanovalca iz novega bloka opravili oglede v tem bloku in
poklicali ZRMK, gradbeni inštitut, ki je naredil poročilo v zvezi s streho, betoni, vezjem stanovanjskega bloka,
izolacijo itd. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno pristopiti k sanaciji strehe in k drugim delom.
Luthar Karel je povedal, da je pri tem kriv izvajalec in nadzor in tudi mi, ker bi morali nadzor zavezati, da dobro dela.
Nimamo sredstev, pa bomo morali spet mi blok sanirati.
Župan je povedal, da je izgradnja bila izvedena na podlagi razpisa, nadzora, tudi projekt je bil, nadzorna je
podpisala vse zadeve. Prejeli bodo poročilo in se bo odločalo ali bodo šli v postopek za ugotavljanje odgovornosti.
Horvat Milan je povedal, da bi se o tem, kar se dogaja v bloku morali podrobneje seznaniti. Lahko se blok prej
proda, kot pa se gre v obnovo strehe.
Balek Jože je vprašal ali taborniki ne plačajo nič za najem šotorov?
Župan je odgovoril, da je to sponzorstvo občine.
Svetec Drago je povedal, da pridejo v Ženavlje 28.04.2017 dijaki iz Gimnazije Franceta Prešerna iz Kranja in so
prosili za objekt, kjer bi lahko prespali.
Župan je povedal, da smo pridobili predračune za table za označevanje krajev in zaselkov za vasi Adrijanci in
Boreča, ker bosta letos tam prireditvi.
Habjanič Stanislav je povedal, da so na eni izmed sej razpravljali o postaviti table za Zdravstveno postajo Gornji
Petrovci.
Kerčmar Sonja je odgovorila, da bi ta tabla stala ob republiški cesti in je za to potrebno njihovo soglasje in izdelati
elaborat, kar je spet povezano z določenimi stroški.
Horvat Milan je predlagal, da se najde kakšno lokacijo, ki ne sega v svet republiške ceste. Povedal je tudi, naj se
najde v okviru rebalansa proračuna možnost, da se plačajo sejnine za leto 2016 in tekoče. Gre se za odnos do
občinskega sveta.
V lanskem letu smo imeli v proračunu 21.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo 18.000,00 EUR, ampak za leto 2016
niso prejeli nič plačano. Znesek je povečan, vendar ne ve ali bo to zadostovalo. Naj se sejnine izplačujejo tekoče.
Župan je povedal, da so en del sejnin za leto 2016 dobili izplačano. Dalje je predstavil investicije in povedal tudi, da
se bosta odbora za proračun in finance ter odbor za infrastrukturo seznanila s poročilom ZRMK, ki se nanaša na
ceste v Adrijancih in parkirišče pri stari šoli v Adrijancih. Rezultati preiskave so pokazali naslednje: »Na osnovi
izvedenega ogleda in laboratorijskih preiskav ocenjujemo, da je kakovost vgrajenih asfaltnih zmesi in plasti na
obravnavanih območjih neustrezna, kot sanacija pa je možna le odstranitev in ustrezna vgradnja novih ustreznih
asfaltnih zmesi«.
Isto je bilo na vodovodu v vaseh Križevci, Košarovci, Kukeč in Panovci.
Luthar Karel je povedal, da bi za to moral odgovarjati izvajalec. Isto je pri vodovodu in asfaltu v Križevcih. So že 3 –
4 cm razpoke ali se pa se je sesedel že asfalt. Ne ve, ali so tu kakšne garancije? Zakaj smo morali iti tako daleč, saj
imamo tu Pomgrad, ki je dober izvajalec. Ko se asfalt enkrat ohladi, več ne moreš z njim delati.
Župan je odgovoril, da je bil izveden javni razpis, nadzorni organ je bil izbran, so bančne garancije.
Balek Jože je povedal, da v kolikor je do podjetja Komunala Slovenske gorice vse čisto, da ni v ozadju drugih
zadev, potem je v redu. Ker so tu sredstva iz 23. člena ZFO-ja, da spet ne bi bilo težav, kot se je zgodilo s cesto na
Kukeču. Da ne bi oni s kakšnim argumentom izpodbijali teh sredstev. Čeprav bo reklamacija zelo težka.
Župan je povedal, da morajo sedaj oni povedati, kaj mislijo na podlagi tega poročila narediti. Vprašal je, ali bi se naj
na pristojni odbor povabilo izvajalca del, Komunala Slovenske gorice?
Luthar Karel je povedal, da bi te zadeve moral odbor obravnavati že takoj po novem letu.
Županje odgovoril, da se takrat za poškodbe še ni vedelo. Predlagal je, da se sestanejo odbor za infrastrukturo,
proračun in direktorja Komunale Slovenske gorice.
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Horvat Milan je povedal, da bi bilo dobro, če bi poslali gradivo vsaj predsednikoma odbora, ali pa vsem članom ter
da bi se predsednika odbora sestala z županom in se zadeve pregleda in dogovori za sejo skupnega odbora in
izvajalca.
Župan je povedal, da bi zaradi nemotenega dela bilo potrebno sprejeti sklepa za socialo in kulturo - prireditve. Ker
ni bilo razprave je dal na glasovanje naslednja sklepa:
S K L E P št. 5/2017:
1. Sprejme se soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu za obdobje 01.01.2017 do 28.02.2017 in
2. Sprejme se soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu za obdobje 01.03.2017 do 28.02.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
S K L E P št. 6/2017:
1. V letu 2017 je Občina Gornji Petrovci sofinancirala plačilo šotorov društvom v občini Gornji Petrovci za
posamezne prireditve in sicer za organizacijo občinskih prireditev v razmerju 80 % občina, 20 % društva. Za
ostale prireditve v razmerju 50 % občina, 50 % društvo.
2. V letu 2017 so občinske prireditve naslednje:
- Svečana seja Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci, 18.08.2017 (šotor za 200 ljudi) – GRATIS.
- Občinski turnir v malem nogometu v Neradnovcih, 25.06.2017, organizira ŠD Neradnovci (šotor za 200
ljudi) – 80 % sredstev občina – 20 % sredstev društvo: 160,00 + 40,00 EUR.
- Občinsko gasilsko tekmovanje v Adrijancih, 01.07.2017, organizira PGD Adrijanci (šotor za 1000 ljudi) – 80
% sredstev občina – 20 % sredstev društvo – 640,00 + 160,00 EUR.
- Vaške igre v Peskovcih, 09.07.2017, organizira PGD Peskovci (šotor za 1000 ljudi) – 80 % sredstev občina
– 20 % sredstev društvo – 640,00 + 160,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Horvat Milan je povedal, da je potrebno investicije izvršiti do zneska, s katerim razpolagamo. Ostala dela naj se
ustavijo in se bo videlo kako drugo leto naprej. Je obratni vrstni red. Sprejmemo proračun, potem sledi razpis po
popisu del.
Načeloma se strinja s pripravljenim gradivom, vendar se je sprejetih postavk potrebno držati. Ker bo sledila 15dnevna javna razprava, naj dajo svetniki do 03.04.2017 pripombe, da jih bo lahko odbor za proračun in finance
obravnaval.
Prisotni so se dogovorili, da bo II. obravnava rebalansa 07.04.2017 ob 18.00. uri, odbor za proračun in finance se
bo sestal 06.04.2017.
K tč. 10
I. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018.
Župan in računovodkinja, Abraham Sabina sta predstavila prihodke in odhodke Proračuna občine Gornji Petrovci za
leto 2018.
Župan je predstavil investicije, povedal je tudi, da so včeraj imeli sestanek z župani in odvetniško pisarno glede
enotnega elaborata za vodovod. Glede tega so tudi zastavili konkretna vprašanja na ministrstvo in čakajo na
odgovor s katerim bo potem seznanil tudi občinski svet. Iz naslova omrežnine bi se lahko odplačale določene
zapadle obveznosti v letu 2017 in 2018.
Horvat Milan je povedal, da so se lansko leto ob sprejemu proračuna odločili za investicije iz 23. člena ZFO-ja in
sicer za povratna in nepovratna sredstva. Tudi v letu 2017 se prijavljajo za 165.000,00 EUR nepovratnih sredstev in
za 110.000,00 EUR se bomo spet zadolžili. V letu 2018 pa se bo že začelo odplačilo nepovratnih sredstev.
V letu 2016 so se začeli pogovarjati o kanalizaciji v Občini Gornji Petrovci. Nova uredba pravi, da so možne 3prekatne greznice in čistilne naprave in takrat so tudi povedali, da bi določena sredstva namenili za individualne
čistilne naprave, odločiti bi se morali ali gredo v sofinanciranje teh investicij. Če se 10.000,00 EUR razpiše in se po
vlogi razdeli 1.000,00 EUR, ne bi bilo slabo.

6

Župan je odgovoril, da se bodo v letu 2017 zbirala sredstva na računu iz omrežnine in se bo v letu 2018 vedelo,
koliko je teh sredstev in se lahko potem razpravlja ali gredo v razpis. Sredstva iz okoljske dajatve bi se lahko delno
namenila v te zadeve, bi pa morali narediti program. Tudi Roto je podal ponudbo in lahko o tem razpravljajo.
Kardoš Vlado je povedal, da bi spodnji del Gornjih Petrovec bilo potrebno urediti preko občine z malo čistilno
napravo.
Župan je povedal, da je v tem delu problem, ker je tu republiška cesta.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 7/2017:
1. O Proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2018 se opravi javna razprava.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 11
Izgradnja javnega vodovodnega omrežja in širokopasovnih povezav v naseljih Križevci, Košarovci, Kukeč in
Panovci – poročilo.
Župan je povedal, da je na območju KS Križevci izgrajenih okrog 350 priključkov. Opravljajo se priklopi po teh
gospodinjstvih. Na tem območju potekajo popravila, ker so resne okvare. Do 30.06.2017 se mora vse popraviti ali
se bo vložilo bančno garancijo. Problemi so tudi po drugih občinah. Elaborata ni možno iztožiti, lahko se vloži edino
odškodninska tožba.
Balek Jože je predlagal, da se naj o tem temeljito pogovorijo na odboru za infrastrukturo in predlagal predsedniku
odbora Luthar Karelu, da uvrsti te zadeve na dnevni red za sejo.
Horvat Milan je povedal, da bi vodovod moral funkcionirati že pred enim letom, pa je bilo ogromno pripomb pri
prevzemu vodovoda. Nadzor je bil, vendar nihče ne terja odgovornosti. Naši občani z ločenim elaboratom niso dosti
prikrajšani, kot pa če bi bil skupni elaborat, smo približno na istem. Je pa občina prikrajšana pri omrežnini.
Kardoš Vlado je povedal, da sedaj v blokih plačujejo omrežnino po posameznem stanovanju, prej pa ni bilo tako.
Horvat Milan je povedal, da se plačuje ᶲ 20 + poraba po števcu.
K tč. 12
Priklop na javno vodovodno omrežje in širokopasovne povezave po zaključku izgradnje – predlog za obravnavo in
sprejem.
Župan je zaprosil za razpravo.
Horvat Milan je povedal, da pogreša predlog zneska za novi priključek. Podal je pobudo, da se naj pri športnih
objektih uresniči tisti sklep, kjer ni vodomerov, da se jih postavi.
Župan je odgovoril, da bodo na podlagi dogovora z upravljavcem vodomere morali postaviti.
Kuhar Štefan je predlagal, da znaša cena priklopa novega priključka 500,00 EUR brez DDV + vsi stroški izvedbe po
predračunu izvajalca.
Karel Luthar je povedal, da je presenečen, da so vsi jaški in cevi šli na račun občine. Po zakonu je tako, da 1 m
položene cevi na parceli plača občina, ostalo + jašek pa moraš plačati sam.
Kuhar Štefan je povedal, da omrežnino predstavlja amortizacija, zavarovanje omrežja in vzdrževanje hišnih
priključkov. Za to omrežnino dobi občina 70 % nazaj. Športna društva, ki se želijo rešiti plačila okoljske dajatve,
rabijo 2 števca, tako kot je to pri kmetijah. Predlaga, da se števce zmontira na račun društva.
Balek Jože, je povedal, da imajo pri mrliški vežici v Boreči ᶲ 40, kar je 3-kratna razlika pri omrežnini, bi pa ᶲ 20 moral
biti dovolj.
Kuhar Štefan je odgovoril, da se to lahko zamenja.
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Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje:
S K L E P št. 8/2017:
o cenah za izgradnjo novega vodovodnega priključka
na območju Občine Gornji Petrovci
1. člen
Izgradnja novega vodovodnega priključka na območju Občine Gornji Petrovci znaša 500,00 EUR brez DDV.
Naročnik vodovodnega priključka plača tudi vse stroške izvedbe del po predračunu izvajalca.
2. člen
Cene o izgradnji novega vodovodnega priključka na območju Občine Gornji Petrovci začnejo veljati od 18.03.2017
in se uporabljajo do preklica.
3. člen
Pred izgradnjo novega vodovodnega priključka, stranka na sedežu Občine Gornji Petrovci podpiše pogodbo o
izgradnji novega vodovodnega priključka in plača znesek za izgradnjo novega priključka na račun Občine Gornji
Petrovci.
4. člen
Izgradnjo novega vodovodnega priključka opravi Režijski obrat občine Gornji Petrovci, v sodelovanju z
upravljavcem vodovoda podjetjem Vodovod sistema B d.o.o..

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
S K L E P št. 9/2017:
o plačevanju vodarine, omrežnine in okoljske dajatve za gasilske domove, športna igrišča, mrliške vežice,
Osnovno šolo Gornji Petrovci, Vrtec Jurček Gornji Petrovci, vaško dvorano Gornji Petrovci in Kulturni dom
občine Gornji Petrovci
1. člen
Mesečno omrežnino za gasilske domove, športna igrišča, mrliške vežice, Osnovno šolo Gornji Petrovci, Vrtec
Jurček Gornji Petrovci, vaško dvorano Gornji Petrovci in Kulturni dom občine Gornji Petrovci plačuje Občina Gornji
Petrovci.
2. člen
Vodarino in pripadajočo okoljsko dajatev za:
- gasilske domove plačujejo prostovoljna gasilska društva,
- športna igrišča plačujejo športna društva,
- mrliške vežice plačujejo vasi,
- Osnovno šolo Gornji Petrovci plačuje Osnovna šola Gornji Petrovci,
- Vrtec Jurček Gornji Petrovci plačuje Osnovna šola Gornji Petrovci,
- Vaško dvorano Gornji Petrovci plačuje vas Gornji Petrovci,
- Kulturni dom občine Gornji Petrovci plačuje Občina Gornji Petrovci.
Režijski obrat občine Gornji Petrovci bo športnim društvom ob naročilu in na račun društva, za zalivanje športnih
igrišč namestil dodatni vodomer.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
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K tč. 13 in 14
Osnutek Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci in Osnutek Odloka o plakatiranju v
Občini Gornji Petrovci – obravnava.
Župan je zaprosil za razpravo.
Horvat Milan je predlagal, da osnutke odlokov obravnava Komisija za statut in pravna vprašanja ter, da se osnutka
odlokov objavita na spletni strani občine v javno obravnavo do 03.04.2017. Svetniki, ki imajo kakšne pripombe naj
jih posredujejo Sonji do konca naslednjega tedna.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 10/2017:
1. Osnutek Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci in Osnutek Odloka o
plakatiranju v Občini Gornji Petrovci bo obravnavala Komisija za statut in pravna vprašanja in bo občinski
svet o njih razpravljal pri II. obravnavi proračuna.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 15
Sprememba Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in
prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Kerčmar Sonja je povedala, da je sprememba v tem, da je v odloku bilo zapisano, da se Zbirni center za območje
Občine Gornji Petrovci nahaja v Šulincih (garaže podjetja Pindža d.o.o.) sedaj pa bi bilo (garaže Režijskega obrata
občine Gornji Petrovci).
Horvat Milan je povedal, da je potrebna sprememba odloka o gospodarskih javnih službah, ker ima tam Pindža
d.o.o. zapisanih več pooblastil.
Župan je povedal, da ta center še ni bil urejen in da zaenkrat lahko naši občani vozijo odpadke na center v Šalovce.
Predlagal je tudi, da spremembo odloka obravnava komisija in se bo potem o tem razpravljajo na naslednji seji.
K tč. 16
MeRiDo, Damir Jošar s.p. – predlog in prošnja za postavitev kogeneracijske elektrarne pri OŠ Gornji Petrovci v
sklopu sistema daljinskega ogrevanja – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za razpravo.
Balek Jože je povedal, da si je ogledal lokacijo in ima pomisleke ali to spada v to okolje, ker sta tu osnovna šola in
vrtec. Zagotovo je prisotno sevanje in tudi hrup, dostop do tega mora biti omogočen 24 ur na dan za vzdrževanje.
Je v občini več lokacij za takšno zadevo. Tudi pogoji najema ga motijo in se s tem ne strinja.
Luthar Karel in Svetec Drago sta tudi mnenja, da to ne spada k šoli.
Kardoš Vlado je povedal, da je govoril z g. Jošarjem in mu je zagotovil, da pri tem ne bo nobenega hrupa. Cesta do
njega je 100 % uničena in ker je ne moremo asfaltirati, predlaga neko zamenjavo. Cesto je potrebno vzpostaviti v
prvotno stanje. Povedal je tudi, da je 1/3 ceste v njegovi lasti.
Horvat Milan je predlagal, da se zaprosi za mnenje šolo in zaradi ogrevanja Sončno zadrugo in za izračune, koliko
bo to proizvajalo ipd. Mi bi morali skleniti neko pogodbo o najemu, ne ravno za cesto. On se na podlagi tega ne
more odločiti.
Župan predlagal, da se zaprosi za dodatno mnenje.
Luthar Karel je povedal, da ni potrebno dodatnih mnenj, ker to ne spada k šoli.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
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S K L E P št. 11/2017:
1. Odobri se prošnja podjetja ReRIDo za postavitev kogeneracijske elektrarne pri OŠ Gornji Petrovci v sklopu
sistema daljinskega ogrevanja.

GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav
Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago
Vukanič Zlatko

X

Horvat Milan, Škerlak Drago in Habjanič Stanislav o sklepu niso glasovali.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (1 ZA, 9 PROTI, 3 NISO GLASOVALI od 13 prisotnih) je bilo
ugotovljeno, da sklep NI SPREJET.
K tč. 17
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 – predlog za obravnavo in sprejem.
Kuronja Biserka je povedala, da je uprava prejela 3 vloge občanov za oprostitev plačila nadomestila, do katerih se
naj opredelijo člani občinskega sveta in da uprava predloga, da se oprostijo plačila tudi 3 občani, ki imajo v lasti
nepremičnine in prebivajo v domovih za starejše.
Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 12/2017:
1. V letu 2017 so oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:
zap.
št.

ime in priimek

naslov

1.

Viljem Kutoš

Križevci 55

2.

Ibolka Kutoš

Križevci 207

3.

Štefan Lucu

Adrijanci 22

4.

Zoltan Kovač

Gornji Petrovci 62

5.

Marija Smodiš

Stanjevci 77

6.

Evgen Flisar

Kukeč 40

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 18
Prodaja parcele v k.o. Panovci – predlog za obravnavo in sprejem.
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Kuronja Biserka je povedala, da želi ga. Farkaš iz Nuskove odkupiti parcelo v Panovcih, katere lastnica je občina.
Vrednost GURS-a za to parcelo je 785,48 EUR, ona pa predlaga 350,00 EUR.
Balek Jože je predlagal 500,00 EUR.
Kerčmar Ernest je povedal, da občina vse kupuje po dragi ceni.
Župan je predlagal, da se parcelo proda po ocenjeni vrednosti GURS-a in predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 13/2017:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parcelo št. 947 k.o. Panovci.
2. Poleg kupnine, ki znaša 785,48 EUR plača kupec vse stroške prepisa zemljišča, vključno z davkom od
prometa nepremičnin.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je

sklep SPREJET.
K tč. 19
Prodaja deleža parcel v k.o. Šulinci – predlog za obravnavo in sprejem.
Kuronja Biserka je povedala, da je interesent, ki želi odkupiti parcele v Šulincih, katerih solastnica je občina v
deležu 1/28. Vrednost GURS-a za delež teh parcel je 250,18 EUR.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 14/2017:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala svoj delež parcel:

Katastrska občina
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI
ŠULINCI

Parcela
1027
1028
1528
1529
1649
1740
1830
2066
2075
2112
2132
2133
2135
2167
2170
2173
2176
2185
2459
2498
2674
2731
2814

Lastnik
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI

Delež
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
11

ŠULINCI

990

OBČINA GORNJI PETROVCI

1/28

2. Poleg kupnine, ki znaša 250,18 EUR plača kupec vse stroške prepisa zemljišča, vključno z davkom od prometa
nepremičnin.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je

sklep SPREJET.
K tč. 20
Prodaja deleža parcel v k.o. Fokovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Kuronja Biserka je povedala, da je interesent, ki želi odkupiti parcelo v Fokovci, katerih solastnica je občina v deležu
1/40. Vrednost GURS-a za delež teh parcel je 3,89 EUR.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 15/2017:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala svoj delež parcel:

K.o.
FOKOVCI
FOKOVCI

Parcela Lastnik
754
OBČINA GORNJI PETROVCI
724
OBČINA GORNJI PETROVCI

Delež
1/40
1/40

2. Poleg kupnine, ki znaša 3,89 EUR plača kupec vse stroške prepisa zemljišča, vključno z davkom od prometa
nepremičnin.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je

sklep SPREJET.
K tč. 21
Vračilo prispevka za izgradnjo ceste – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je predlagal, da glede na to, da javna pot do hišne številke Martinje 43 ni bila asfaltirana, da se prispevek za
cesto vrne njegovemu dediču.
Horvat Milan je predlagal, da se naj sredstva vrnejo, če ni bilo asfaltirano.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 16/2017:
1. Dediču po pok. Vendelu Sukiču iz Martinja 43 se vrne prispevek v višini 300,00 EUR, ki je bil plačan za
asfaltiranje javne pot do hišne številke Martinje 43, ker asfaltiranje ni bilo izvedeno.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 22
Saubermacher & Komunala - letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017 – informacija.
Pri tej točki ni bilo nobene razprave.
K tč. 23
Mestna občina Murska Sobota – imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvena zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota – informacija.
Pri tej točki ni bilo nobene razprave.
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K tč. 24
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Župan je seznanil prisotne z dopisom Mestne občine Murska Sobota, glede odločanja o nakupu kapitalske naložbe
– nakup družbe Radio Murski val d.o.o..
Kerčmar Sonja je povedala, da je prejela pobudo za spremembo datuma čistilne akcije in sicer predlaga, da bi ta
bila 01.04.2017.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 17/2017:
1. Čistilna akcija na območju Občine Gornji Petrovci se bo izvedla 01.04.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Čerpnjak Stanko je povedal, da so 01.04.2017 razna šolska tekmovanja, za v bodoče bi bilo dobro, če bi se akcijo
planiralo okrog 20. marca.
Glede športnega centra in omrežnine je že slišal v razpravi in mu je jasno, kako zadeve urediti.
Dalje je povedal, da se sprejem OPN-ja že dolgo vleče. Natura 2000 zajema 1/3 Slovenije, mogoče je dobro da so
se določene zadeve zaščitile. Tu Evropa ponuja ogromno sredstev, ki jih mi ne znamo izkoristiti. V letih 2002-2004
je potekalo kartiranje in tudi sam je kartiral 20 % Krajinskega parka. Ni problem v kartiranju in Naturi 2000, ampak v
naši zakonodaji okrog prostorskega načrtovanja.
Nujno je, da se OPN sprejme, potem pa se lahko gre v spremembe. Sam je tudi v nerodni situaciji in že 6 let čaka
na gradbeno parcelo. Glede na to, da se v letu 2018 še planira plačilo v višini 16.000,00 EUR je vprašanje, če je
interes, da se zadevo hitro zaključi.
V letu 2018 se načrtuje investicija v Športnem centru v Martinju. En del ni do konca urejen, oni so tu želeli marsikaj
uredit in, se jim že nekaj v časa v zadeve vpleta Avto moto klub starodobnih vozil. Z njimi so poskušali sodelovati
vendar ni šlo. Športni center v Martinju bi bilo potrebno do konca urediti, ostale zadeve pa se morajo dogovoriti.
Lani, ko so imeli vaške igre, ni pomagal nihče iz Moto kluba, ampak vaščani iz Martinja in Boreče in člani športnega
društva.
Kar se tiče težav pri izvedenih investicijah – to je stvar dobre pogodbe.
Vütek Geza je opozoril na požarno mlako ob pokopališču Križevci.
Župan je odgovoril, da morajo zadevo tehnično rešiti.
Kardoš Vlado je zaprosil, če se odstrani odpad, ki je na privatni parceli, prek osnovne šole.
Župan je odgovoril, da bo v naslednjem tednu odstranjen.
Lepoša Stanko je povedal, da je bil na svetu šole, kot edini član občinskega sveta. Pohvalili so nas, da smo jim
odobrili več sredstev. Septembra bodo nove volitve članov sveta šole. Izpostavljen je bil nesporazum z učiteljem
zgodovine, zaradi velika števila nezadostnih oseb. Učitelja bi se naj zaposlilo prek vez na občini in NK Križevci.
Župan je odgovoril, da občina 100 % izpolnjuje pogoje za delovanje osnovne šole in vrtca, sofinanciramo
pripravništvo vzgojiteljic itd.. Učitelj je samostojna oseba pri odločanju in vzgoji otrok. Res je, da je ta učitelj golman
pri NK Križevci, vendar je bil sprejet v delovno razmerje na podlagi razpisa, kjer je edini izpolnjeval pogoje za
zaposlitev.
S tem je bila seja zaključena ob 12.08 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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