OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 18. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 07.04.2017 ob 18.00 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 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.03.2017,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.03.2017,
5. Poročilo likvidacijskega upravitelja v zvezi z likvidacijo podjetja Pindža d.o.o.,
6. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem,
7. II. obravnava Rebalansa Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017,
8. II. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018,
9. Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
10. 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,
11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci –
predlog za obravnavo in sprejem,
12. 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, Luthar Karel, Svetec Drago, Drago Škerlak in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsoten je bil Lepoša Stanko.
Na seji sta bila prisotna člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan, člani
občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Zakoč Anita in Kutoš Breda ter pri točki 5 dnevnega reda,
Belec Silvo, likvidacijski upravitelj.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 3
Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.03.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 18/2017:
1. Sprejme se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.03.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.03.2017.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Poročilo likvidacijskega upravitelja v zvezi z likvidacijo podjetja Pindža d.o.o..
Belec Silvo je predstavil poročilo o likvidaciji podjetja Pindža d.o.o..
Župan je prisotne zaprosil za razpravo.
Horvat Milan je povedal, da je rok za prijavo terjatev bil 30 dni in očitno se niso prijavili vsi upniki. Po zadnji bilanci
podjetja je dolg znašal 1,5 mio EUR.
Belec Sivo je odgovoril, da likvidacija podjetja ni kot stečajni postopek, ampak se lahko dolg uveljavlja še 1 leto po
izbrisu podjetja. Veliki upniki pa so vsi prijavili terjatve.
Potrebno se je zmeniti z upniki, v kakšnem roku se jim dolg lahko odplača.
Svetec Drago je vprašal, kaj če upniki nočejo, da bi se dolg prenesel na občino? Se potom postopek podaljša?
Belec Silvo je odgovoril, da bo postopek še sigurno tekel nekaj mesecev. Se pa bo poskušalo dogovoriti in dolg
zmanjšati. Če ne bo dogovora, pa lahko kdo predlaga stečaj podjetja.
Kardoš Vlado je vprašal, kaj pomeni stečaj?
Belec Silvo je odgovoril, da stečaj vodi sodišče in imenuje stečajnega upravitelja. Postopek se ponovno spelje. Tam
pa je potrebno terjatve obvezno prijaviti. Večino obveznosti pa bi tudi morala pokriti občina.
Župan je povedal, da bi se malim upnikom v letih 2017 in 2018 dalo delno poplačati obveznosti iz omrežnine iz
vodovoda in da se iz proračuna izplača odpravnine delavcem. Večji upniki – banke, podjetja, to pa je stvar izvršilnih
postopkov in ti bodo čakali na vrstni red izplačil. Povedal je tudi, da je potrebno likvidacijski postopek čim prej
zaključiti.
Belec Silvo je odgovoril, da v kolikor se v 2 mesecih z upniki lahko uskladi zadeve, se lahko postopek zaključi.
Kuhar Štefan je menil, da je 2 meseca prekratek rok, da bi se dosegel dogovor z večjimi upniki, kot je Dolinka itd..
Belec Silvo je povedal, da se bo poskušalo zmeniti ali je možna ta varianta ali pa kakšna tretja.
Horvat Milan je predlagal, da ostane rok 2 meseca, potem pa pričakujejo poročilo, kako daleč so zadeve.
Belec Silvo je povedal, da se s tem predlogom strinja in da bo spet prišel na sejo občinskega sveta in podal
poročilo.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 19/2017:
1. Sprejme se poročilo likvidacijskega upravitelja, Belec Silva o likvidaciji podjetja Pindža d.o.o.
2. Določi se 2-mesečni rok, da se z upniki uskladi postopek odplačil.
3. V letu 2017 se odplačajo odpravnine bivšim delavcem podjetja Pindža d.o.o., ki so po zakonu do tega
upravičeni.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Belec Silvo je zapustil sejo ob 18.32 uri.
Svetec Drago je povedal za Grah Alojza, da je mislil, da je zaposlen pogodbeno, ampak sedaj vidijo, da je bil v
delovnem razmerju in mu potem tudi pripada odpravnina. Povedal je tudi, da ga ni videl nikoli delati. Dobro bi bilo,
če bi bili o teh zadevah seznanjeni, ker ima občutek, da se svetnike premalo seznanja o tem, kaj se dogaja.
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Kuhar Štefan je povedal, da je imel pogodbo za 40 ur na mesec, tako da je podjetje lahko opravljalo določena
gradbena dela.
Župan je povedal, da je g. Grah delal ob izgradnji vrtca.
Balek Jože je povedal, da je bilo to vprašanje že enkrat postavljeno na seji občinskega sveta. Ne more biti g. Grah
sedaj zaposlen za tisto, kar je bilo pred 3 leti. Če rabimo kader za določen projekt, se sklene pogodba, ko se projekt
konča se pogodba prekine. Projekt je bil zaključen, ni imel nobenih zadolžitev, bil pa je na plačilni listi. Po njegovem
je to napaka, da ni bilo pogodbeno delo, ampak delovne razmerje, ker sedaj ne bi bilo potrebno plačati odpravnine.
Župan je odgovoril, da ne more podjetje opravljati nobenih gradbenih del, če nima zaposlenega takšnega kadra.
Luthar Karel je povedal, da bi bilo potrebno g. Graha odpustiti in zaposliti zidarja.
Župan je povedal, da so bili v določenih organih in bi zadeve lahko prekinili. Ampak ta zgodba se je sedaj zaključila
in smo dosti privarčevali.
Horvat Milan je, kot bivši predsednik nadzornega sveta povedal, da so zahtevali seznam zaposlenih in so takrat
ugotovili, da je g. Grah zaposlen 40 ur na mesec z obrazložitvijo, da za izvajanje določenih gradbenih del. Ni sporno
ali je bil zaposlen, ampak ali dela ali pa ne. Takrat so preučevali možnosti in sprejeli sklep, da se g. Graha odpusti
in zaposli zidarja ali pa naj 2 uri dela. Kadrovske politike nadzorni svet ne vodi, ampak so na to opozorili
poslovodstvo.
K tč. 6
Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zarosil za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance g. Horvat Milana.
Horvat Milan je povedal, da se je odbor za proračun sestal 06.04.2017 in obravnaval zaključni račun. Nekateri konti
so preseženi za precej %, sam zaključni račun izkazuje, da so bili prihodki in odhodki več ali manj usklajeni. Nekaj
neplačanih terjatev, predvsem sociala, se prenaša na letošnje leto. En rebalans proračuna za leto 2016 so sprejeli,
če bi bil še en, potem ne bi bilo toliko razlik. Pri investicijah pa je prišlo do odstopanj zaradi javnih razpisov. V
bodoče bi bilo pametno rebalans pripraviti, ko se bo vedelo, da bo prišlo do odstopanj. Tudi župana so poskušali
prepričati, da ne gre v noben razpis, če ni zagotovljenih zadosti sredstev v proračunu in se sestane odbor in zadevo
obravnava.
Sedaj je že bil izveden javni razpis za obnovo ceste Hozjan v Šulincih, kjer je znesek presegal zagotovljena
sredstva za cca 50.000,00 EUR in so povedali, da se ne gre v izvedbo, ampak se zmanjša postavke v razpisu. V
bodoče naj bi se delalo v tem duhu dalje.
Druga zadeva, ki so jo obravnavali je povečanje kratkoročnih obveznosti do upnikov z 564.910,00 EUR na
740.086,06 EUR. Za cesto Kukeč-Bokrači je potrebno vrniti 130.000,00 EUR + obresti. To jim je bilo pojasnjeno, da
so bila sredstva iz državnega proračuna nakazana na UJP, UJP je imel investicijsko pogodbo za cesto in je niso
upoštevali in so sredstva prenakazali za plačilo dolga za blok. V postopku kasneje je to bilo dokazano, vendar nam
več niso vrnili sredstev. Strogo namenska sredstva se ne morejo uporabiti za odplačilo dolgov.
Drugače so njihove ugotovitve identične kot od nadzornega odbora in predlagajo sprejem zaključnega računa v
predlagani obliki.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 20/2017:
1. Sprejme se Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016 v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 7
II. obravnava Rebalansa Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017.
Župan je seznanil prisotne, da je Vlada RS sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti
2017 in 2018. Prišlo je do spremembe višine povprečnine in tako dobimo v letu 2017 več sredstev primerne porabe
in sicer v višini 10.891,00 EUR. Predlagal je, da se ta znesek nameni za investicijo Obnova ceste v Šulincih.
Za obrazložitev je zaprosil predsednika odbora za proračun in finance g. Horvat Milana.
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Horvat Milan je povedal, da je odbor za proračun in finance v času javne razprave prejel 1 pripombo, od g. Balek
Jožeta. Na odboru so te postavke pregledali. Tudi on sam je na seji podal pobudo, da se naj uravnoteži znesek za
sejnine. Za lansko leto so bile sedaj sejnine izplačane. Računovodkinja je pripravila predviden pregled odhodkov
sejnin v letu 2017 in 20.000,00 EUR bo za letos zadostovalo. Odbor za proračun predlaga sprejem rebalansa v
predlagani vsebini.
Župan je glede pobud g. Baleka povedal, da do nabave defibrilatorja v letu 2016 ni prišlo, ker je Zdravstveni dom
Murska Sobota sofinanciral nabavo defibrilatorja za Zdravstveno postajo Gornji Petrovci. Dalje je povedal, da se
odbor za proračun strinja z nabavo defibrilatorja za KS Šulinci, lokacije pa še niso predvideli, to prepušča
občinskemu svetu in širši skupnosti.
Horvat Milan je povedal, da se lahko uvrsti v rebalans proračuna za leto 2017.
Župan je dalje glede pobud g. Baleka povedal, da če se znesek za sofinanciranje šotorov za tabornike v Stanjevcih
prenese med dotacije, mora Sabina spremeniti vso dokumentacijo. Stroški likvidacijskega postopka pa bodo
prikazani posebej pri Pindži. Do sedaj pa še ni bil izdan noben račun.
Kerčmar Ernest je povedal, da je bil odbor za proračun mnenja, da naj znesek za tabornike ostane pri šotorih, da
Sabini ne bi bilo potrebno spreminjati celotne dokumentacije, na koncu je vseeno kje je, saj gre vse iz proračuna.
Župan je zaprosil predsednika odbora za kmetijstvo, da predstavi predlog odbora glede kmetijstva v občini v
bodoče.
Kuhar Štefan je povedal, da se je odbor sestal 29.03.2017, župan je predstavil projekt kmetije v Stanjevcih. Na
koncu so prišli do zaključka, da bi se na kmetiji Stanjevci 11 opravila nujna vzdrževalne dela in vzdrževalo se bo
okoliške parcele. Izvedba projekta na tej kmetiji bi bila možna po letu 2019. Predlagajo tudi, da se Podjetju Feniks
RSP d.o.o. poravna stroške za izdelavo projekta.
Dalje je odbor soglašal, da je v OPN-ju potrebno vrisati zadrževalnike vode, ki bi se lahko uporabili v kmetijske
namene. Potrebno je redno opravljati čiščenje jarkov ob občinskih cestah in javnih poteh, ki se zasipljejo z veliko
kmetijsko mehanizacijo, da lahko normalno odteka voda. Občinske parcele je potrebno sproti čistiti, da ne bodo
zaraščene. Ugotovi je potrebno, kdo so osebe, ki trenutno obdelujejo občinske parcele in z njimi skleniti najemne
pogodbe. Predlagan znesek najema je: 100,00 EUR/ha. Skupaj s Kmetijsko svetovalno službo Gornji Petrovci naj
se poleg obstoječega pravilnika za kmetijstvo poskušalo najti primerne ukrepe, ki bi se lahko sofinancirali iz
proračuna občine v okviru norm ministrstva.
Horvat Milan je povedal, da so zadrževalniki vode za kmetijstvo pomembni, ampak pri sprejemu OPN-ja bodo
zaradi tega še težave. ARSO mora dati soglasje za koriščenje vode, morali bi imeti načrte za zalivanje itd. Ugotoviti
je potrebno, ali to ne zamakne sprejem OPN-ja za nekaj let. Lahko pa se spelje postopek za novi OPN.
Župan je povedal, da z ARSO-jem že potekajo razgovori za uvrstitev zadrževalnikov vode v Martinju, Križevcih,
Adrijancih in Stanjevcih v OPN. Tu sta skregani ministrstvi za kmetijstvo in okolje, zavod za varstvo narave, pa še
Natura 2000 je tukaj. Zavzemanja tečejo v to smer, vendar ne bomo vztrajali, če bodo težave.
Svetec Drago je vprašal, ali je kmetija Kardoš v občinski lasti?
Župan je odgovoril, da je. Na koncu pa je občinski svet, ki odloča kaj bo s to kmetijo.
Kuhar Štefan je povedal, da bi se morali opredeliti ali je 100,00 EUR/ar dovolj za najem občinskega zemljišča?
Najemnina Sklada RS znaša med 120,00 – 150,00 EUR za parcele normalne velikosti.
Habjanič Stanislav je povedal, da je to dovolj.
Župan je povedal glede zadrževalnikov vode, da tam kjer jih ne bo možno uvrstiti v OPN zaradi negativnih smernic,
ne bomo vztrajali.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 21/2017:
1. Sprejme se poročilo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne, 29.03.2017.
2. Ugotovi je potrebno, kdo so osebe, ki trenutno obdelujejo občinske parcele in z njimi skleniti najemne
pogodbe. Najemnina za najem občinskih parcel znaša 100,00 EUR/ha.
3. Zadrževalniki vode se izločijo iz OPN-ja, v kolikor bodo težave pri sprejemu tega dokumetna.

4

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Župan je povedal, da se je na podlagi poročila ZRMK za stanovanjski blok Gornji Petrovci 92 in 92a pristopilo k
sanaciji zamakanja ob dimniku, tako da je to urejeno. Kar se tiče sanacije strehe pa se pokliče mojstra, da poda
predlog sanacije in predračun.
Kar se tiče javnega naročila za obnovo ceste v Šulincih, se bo razpis ponovil, da ne bomo presegali proračunskih
postavk in se bo poskušalo približati 90.000,00 EUR in sedaj se tu doda še 10.891,00 EUR sredstev povprečnine.
Tudi pri razpisih za obnovo vaško-gasilskega doma Neradnovci in Šulinci se bo poskušalo držati proračunskih
postavk.
Povedal je, da je bila speljana elektrika do športnega centra v Gornjih Petrovcih.
Kardoš Vlado je povedal, da še manjka omarica.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 22/2017:
1. Sprejme se Rebalans proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2017,
- Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017 - splošni in posebni del,
- Novelacija št. 1 DIIP za projekta: Obnova vaško-gasilskega doma Šulinci in Obnova-vaško
gasilskega doma Neradnovci,
- Načrt razvojnih programov 2017-2020,
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2017,
- Odhodki rebalansa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017 za poglavja od 1 do 27,
v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 8
II. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018.
Župan je za obrazložitev zaprosil predsednika odbora za proračun in finance g. Horvat Milana.
Horvat Milan je povedal, da je do 03.04.2017 potekala javna obravnava in ni bilo nobenih pripomb. Na podlagi
razprave, ki je bila na prejšnji seji je odbor za proračun in finance ugotovil isto kot nadzorni odbor občine, da se
proračun lahko sprejme. Pomembno je, da se potrdi investicijski del, da se lahko začnejo postopki za investicije, za
pridobivanje sredstev za leto 2018. Je pa prepričan, da bo potrebno tekom leta ali v začetku leta 2018 sprejeti
rebalans proračuna.
Odbor za proračun je predlagal tudi, da se KS Šulinci nakaže zaostale obveznosti v višini 7.095,00 EUR, ti stroški
so nastali pri adaptaciji vaško-gasilskega doma Lucova. Predlaga, če je možno, da se sredstva vrnejo KS Šulinci iz
konta mali projekti v letu 2017 (rebalans), če ne pa v letu 2018. Posebej pa so dali pobudo, da se v letu 2017 in
2018, drži proračunskih postavk, da se ne prekorači investicijskih sredstev, tako da se naj razpisi ponovijo, da bodo
v okviru proračunskih postavk. Odbor za proračun in finance isto, kot nadzorni odbor predlaga sprejem proračuna.
Luthar Karel je povedal, da je tudi v KS Križevci en problem. Krajevna skupnost je imela na računu 15 mio SIT
sredstev in je bilo to vzeto z računa za cesto na Kukeču. Ta znesek predstavlja okrog 60.000,00 EUR. Vprašal je,
ali obstaja kakšna možnost, da se ta sredstva vsej delno vrne?
Župan je odgovoril, da se ne ve za točen znesek in tudi ne za vzrok. Zato je bil tudi dogovor, da se je mrliška vežica
v Križevcih 100 % sofinancirala iz proračuna občine. Drugod ni bilo tako. Možnosti za vračilo sredstev v letih 2017 in
2018 ne obstajajo.
Svetec Drago se je zahvalil odboru za proračun in finance, da je obravnaval to tematiko. Ta dolg je že 10 let, upa da
bo to v letu 2018 res plačano. Za KS Križevce pa je povedal, da v kolikor so bila sredstva samo od vasi Križevci je v
redu, v kolikor pa še od ostalih vasi potem pa je problem.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 23/2017:
1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2018 z naslednjimi prilogami:
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Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2018,
Splošni in posebni del proračuna za leto 2018,
DIIP za projekte: Izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju, Obnova športnega centra v Martinju,
Obnova ceste v Stanjevcih,
- Novelacija št. 1 DIIP za projekt: Obnova vaško-gasilskega doma Peskovci,
- Načrt razvojnih programov 2018-2021,
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci 2018,
- Obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018,
- Odhodki Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 za poglavja od 1 do 27,
v predlagani obliki in vsebini.
-

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 9
Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije za pravna in statutarna vprašanja.
Horvat Milan je povedal, da je komisija temeljito pregledala vse predlagane akte za spremembo. Odlok o urejanju
javnih in drugih površin še ni pripravljen za sprejem, ker so imeli toliko popravkov. Je resna zadeva, bodo še enkrat
odlok pregledali, da ne bodo povzročali težav občanom.
Predlagani odlok o plakatiranju odpravlja težave pri volitvah, ker so takrat vedno morali na občinskem svetu sprejeti
poseben sklep. Z odlokom predlagajo, da je vsakodnevno plakatiranje brezplačno, ne glede na to kdo ga izvaja.
Kazni so sorazmerno velike, tudi medobčinska inšpekcija bo sedaj imela podlago, da lahko ukrepa, ko bo potrebno.
V javni razpravi pa ni bilo nobenih pripomb.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 24/2017:
1. Sprejme se Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 10
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.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo.
Kerčmar Sonja je povedala, da je predmet spremembe ta, da v Šulincih še ni urejen zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov in se le-ta za naše občane nahaja v Šalovcih.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 25/2017:
1. Sprejme se Odlok o spremembi odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 11
Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci – predlog za
obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo.
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Kerčmar Sonja je povedala, da so glede na to, da je podjetje Pindža šlo v likvidacijo, v 9. členu odloka predlagali
dopolnitev in sicer, da občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe tudi v režijskem obratu.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 26/2017:
1. Sprejme se Odlok o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci –
predlog za obravnavo in sprejem.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 12
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Župan je prisotne seznanil z elaboratom podjetja Saubermacher Komunala o oblikovanju cene za leto 2017, s
poročilom o delu za leto 2016 ter poročilom medobčinske inšpekcije za leto 2016.
Dalje je prisotne seznanil, da želi ga. Murnc Marija iz Stanjevec prodati parcelo št. 388 k.o. Stanjevci, ki se nahaja
ob bivši kovačnici. Ta parcela bi bila koristna, če se spelje projekt kmetije Kardoš in bi se lahko uporabljala za
parkirišče. Ocenjena vrednost GURS-a je 11.000,00 EUR, ga. Murnc pa jo je za potrebe občine pripravljena prodati
za 2.000,00 EUR.
Kuhar Štefan je povedal, da se strinja z odkupom, da se te parcele zaokroži. Razmisliti bi morali tudi o tem, da
mogoče parcel ne bi dali v najem, ampak bi jih poskušali prodati in s tem mogoče dobimo več.
Horvat Milan je povedal, da se načeloma strinja z odkupom. V proračunu imamo za nakup parcel namenjeno
3.000,00 EUR. Tudi, če bo na njej vknjižena plomba in bo dražba, se več iztrži s prodajo, kot pa se sedaj nameni za
odkup. Nepremičnina je naložba, je pa to zanimiva lokacija.
Župan je predlagal, da se naj lastništvo vpiše na KS Šulinci. Občina bo na račun krajevne skupnosti plačala
kupnino, davek in stroške prepisa parcele. V pogodbi se naj navede, da krajevna skupnost brez soglasja občine
parcele ne sme odtujiti.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 27/2017:
1. Občina Gornji Petrovci bo KS Šulinci nakazala 2.000,00 EUR + vse ostale stroške prepisa parcele in davek
od prometa nepremičnin za nakup parc. št. 388 k.o. Stanjevci.
2. V kupoprodajni pogodbi se navede klavzula, da krajevna skupnost brez soglasja občine parcele ne sme
odtujiti.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Balek Jože je glede medobčinske inšpekcije povedal, da je mnenja, da je inšpekcija premalo učinkovita, predstavlja
pa velik strošek za delovanje. V letu 2016 so porabili 137.000,00 EUR, za našo občino znašajo stroški 9.691,79
EUR. Lahko se vprašamo, kaj smo z delovanjem tega organa kot občina pridobili? Na nivoju države delujejo
inšpekcijske službe, ki pokrivajo vsa področja, ki na podlagi prejete prijave obravnavajo vse zadeve in o njih
odločajo, po potrebi sankcionirajo in o tem obveščajo prijavitelja. Možen je izstop iz te medobčinske inšpekcije, sicer
je 12 mesečni rok in bi mogoče namesto tega zaposlili nekoga od svojih, občinskega redarja, ki ima po novem
zakonu dodatna pooblastila in bi ob ustrezni kvalifikaciji opravljal še razna druga dela za občino, na območju
varovanja, požarne varnosti, civilne zaščite ipd. predvsem pa bi bil stalno na razpolago.
Habjanič Stanislav je povedal, da se strinja s predlaganim saj glede na njihovo delo preveč plačujemo in, če bi na ta
način pridobili eno delovno mesto naj se v bodoče o tem razmisli.
Svetec Drago je tudi povedal, da se strinja, če se zaposli našega občana. Vsak dan bo tu, lahko pogleda kar je
potrebno.
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Kerčmar Ernest je povedal, da se strinja s povedanim, pomislek ima edino, ker bo ta oseba potem spet potrebovala
avto in druge stvari in bo strošek večji.
Horvat Milan je tudi povedal, da se s predlogom načeloma strinja, predlagal pa je, da se opravi izračun kolikšen
strošek bi to bil za občino.
Župan je povedal, da plačamo medobčinski inšpekciji 9.000,00 EUR in dobimo 50 % stroškov nazaj, v kolikor
plačamo celotni znesek, je to 4.500,00 EUR. Inšpektor bi sigurno imel neto plače okrog 12.000,00 EUR, potreboval
bi avto, pa še stroški goriva pridejo zraven. Tudi na sestanku županov so se o tem pogovarjali in prišli do
ugotovitve, da je ceneje za občino, če ostane kot je. Pa tudi vodja medobčinske inšpekcije je iz naše občine. To je
stvar odločitve občinskega sveta, vendar v letih 2017 in 2018 tega ne bi mogli realizirati.
Kardoš Vlado je vprašal, ali je bil sklenjen kakšen dogovor s Tanjo Bagar glede prostorov za laboratorij?
Župan je povedal, da so si šli ogledat staro šolo v Šulince, vendar nima povratne informacije. Ni bilo nobenih
pogovorov o višini najemnine itd., bo pa preveril in seznanil občinski svet.
Kerčmar Ernest je povedal, da bi naj župan Občine Hodoš dal Tanji v najem neko stavbo in to brezplačno.
Horvat Milan je povedal, da ne brezplačno, ampak kot kapitalski vložek v firmo – hoče rento.
Kardoš Vlado je povedal, da jo je zanimala tudi lokacija pri mlinu v Neradnovcih. Z županom Občine Hodoš pa so
se pogovarjali za objekt na Krplivniku. Naj bi bilo zastonj, samo bi bili partner.
Horvat Milan je povedal, da je potrebno preveriti kaj ima občina predvideno v OPN-ju za Neradnovce.
Kardoš Vlado je vprašal, kako dolgo se bo še odplačevalo posojilo za objekt Pindža?
Abraham Sabina je povedala, da zadnji obrok zapade januarja 2019.
Kardoš Vlado je povedal, da na prejšnji seji niso pravilno glasovali pri vlogi g. Jošar Damira, saj je bil predlog za
pridobitev dodatnih mnenj. On je edini glasoval ZA in to zaradi ceste, da bi se uredila. Parcela pri šoli je pod
hipoteko in niti ne ve, zakaj bi šel v to.
Svetec Drago je povedal, da bi naj potem uredil celotno cesto, ne samo do svoje hiše.
Luthar Karel je povedal, da odbor za infrastrukturo tudi sestal in opravil oglede na terenu. Nihče ni bil proti tej cesti,
ampak je g. Jošar želel asfaltiranje opraviti samo v dolžini 100 m do svoje hiše in to v zameno za najem za 30 let.
Občina bo to cesto enkrat morala urediti, vendar vrstni red asfaltiranja cest je in se ga je potrebno držati. V
Križevcih imajo še 6 ali 7 km cest, ki jih je potrebno asfaltirati, so tudi v Gornjih Petrovcih. Dobro bi bilo tudi, če bi se
šlo v sanacijo že asfaltiranih cest. Župana je zaprosil, da obrazloži zadeve glede ceste in okolice šole v Adrijancih.
Horvat Milan je povedal, da se strinja z g. Kardošem, saj o predlogu na seji niso glasovali, ampak bi rezultat
glasovanja najbrž isto izpadel. Lahko bi tudi povedali, da naj asfaltira 200 m ceste, a sedaj je šlo to mimo.
Župan je vprašal, ali je potrebno o zadevi še enkrat razpravljati?
Kardoš Vlado je povedal, da ne, ker je zadeva zaključena.
Svetec Drago je povedal, da je potrebno v Ženavljah urediti škarpo. Lastnik je povedal, da je sedaj zadnja možnost,
da se to uredi. Povedal je tudi, da je na občinski cesti od njega do spominskega obeležja porušen propust.
Župan je povedal, da je sedaj potrebno opraviti dela v Boreči, zaradi prireditve, ki bo tam, potem pridejo v Ženavlje
in aprila in maja bodo potekala dela tudi v vaško-gasilskem domu v Ženavljah in takrat se tudi uredi škarpa pri g.
Bagarju.
Za izvedbo sanacije ceste in okolice šole v Adrijancih potekajo pogajanja z izvajalcem. Odbora za proračun in
finance ter za infrastrukturo se bosta nato odločila ali sprejmeta predlog sanacije.
Kardoš Vlado je povedal, da so imeli v soboto zbor občanov in je nova vaščanka, ga. Horvat predlagala, da bi se
naj za pokopališča postavile označevalne table, vprašala je tudi kdaj se bo asfaltiralo cesto mimo njene hiše.
Župan je povedal, da imamo predlog za postavitev označevalnih tabel za leti 2017 in 2018. Vse prisotne je povabil
na velikonočno razstavo, ki bo v Peskovcih.
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S tem je bila seja zaključena ob 20.38 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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