
O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 28.07.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi občine 
Gornji Petrovci. 
  
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.  
  
Za sejo je bil predlagan naslednji  
  
D N E V N I   R E D :  

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti, 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 

3. Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2017 - predlog za obravnavo in sprejem, 

4. Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2017 – predlog za  obravnavo in sprejem, 

5. Soglasje k prodaji parcel v k.o. Križevci – predlog za obravnavo in sprejem,  

6. Javna dražba nepremičnin v k.o. Križevci in Panovci – predlog za obravnavo in sprejem,  

7. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2017 – informacija,  

8. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 

9. 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, Kardoš Vlado, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec 
Drago. 
 
Opravičeno odsotni so bili: Horvat Milan, Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 

 
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 (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je   
                            dnevni red SPREJET.  
 

K tč. 3 
 

Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2017 - predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je predstavil predlog prireditev, ki bi se naj odvijale v okviru 20. občinskega praznika občine Gornji Petrovci.  
Predlog prireditev je podal v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P    št. 55/2017: 
 
1. V okviru 20. občinskega praznika občine Gornji Petrovci se bodo odvijale naslednje prireditve:  

 

12.8.2017 sobota Nočni pohod do Sv. Trojice v Gornjih Petrovcih 

13.8.2017 nedelja Streljanje na glinaste golobe v Križevcih 

17.8.2017 četrtek Predstavitev knjige Martinje vas pod Srebrnim bregom 

18.8.2017 petek  Svečana seja občinskega sveta občine Gornji Petrovci 
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20.8.2017 nedelja 
Proščenje v Martinju, Kozarjev pohod in slovesnost ob 70. letnici 

blagoslovitve kapele Srca Jezusovega in Srca Marijinega v Martinju 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                           sklep SPREJET.  

 
K tč. 4 

 

Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2017 – predlog za  obravnavo in sprejem. 
 
Župan je prisotne seznanil s predlogom komisije za nagrade in priznanja za podelitev občinskih priznanj. 
Predlagal je še, da se zahvala župana podeli tudi zlatemu maturantu, Sandiju Sukiču iz Boreče 20. 
Prosil je za razpravo. 
 
Lepoša Stanko je povedal, da bi naj Rok Kučan in Gornjih Petrovec doktoriral.  
 
Svetec Drago je povedal, da je bila komisija mnenja, da TD Vrtanek, ki praznuje letos 20 let delovanja, dobi zahvalo 
župana, ker so že prejeli diplomo in srebrno plaketo, za zlato plaketo pa je 20 let malo premalo let delovanja. Za 
doktorate pa smo v prejšnjih leti podeljevali zlate plakete, tako da se lahko podelitev za Roka prestavi na drugo leto. 
 
Župan je predlagal, da se preveri ali je Rok Kučan zares doktoriral. Na glasovanje pa je dal naslednji  
 

S K L E P    št. 56/2017: 
 
1. v letu 2017 se podelijo naslednja občinska priznanja: 
- ZLATA PLAKETA – Ciril Kozar, Martinje 32 (za delovanje na kulturnem in glasbenem področju), 
- SREBRNA PLAKETA – ŠD Srebrni breg Martinje (za 30 let delovanja), 
- BRONASTA PLAKETA – KMN Gornji Petrovci (za 20 let delovanja),  
- Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci: Aleksander Balažic, Križevci 140/a. 
 
Zahvale župana prejmejo: 
- TD Vrtanek (za 20 let delovanja), 
- David Lang, Gornji Petrovci 2a (perspektivni športnik na področju juda),  
- Stanko Čerpnjak, Martinje 40 (za naziv magister znanosti s področja biologije), 
- Sandi Sukič, Boreča 20 (zlati maturant). 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                           sklep SPREJET.  
  

K tč. 5 
 

Soglasje k prodaji parcel v k.o. Križevci – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da je dodatni interes za odkup parcel g. Oček Ladislava. Na prejšnji seji je bil sprejeti sklep, da 
se lahko parcele prodajo po ceni 50,00 EUR/ar. 
 
Luthar Karel je povedal, da v tem predelu Križevec ni bilo komasacije in da te parcele niso več vredne kot 50,00 
EUR/ar. 
 
Na podlagi razprave, je župan dal na glasovanje naslednji    
 

S K L E P   št. 57/2017: 
 

1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje k odprodaji zemljišč parc. št. 6153 v izmeri 735 m² in parc. št. 8814 v 
izmeri 735 m², obe k. o. Križevci, katerih lastnik je Oček Ladislav, Križevci 115, po ceni 50,00 EUR/ar.  

2. Kupnina se nakaže za poplačilo stroškov bivanja g. Oček Ladislava v Domu starejših Gornja Radgona.  
3. Vse parcele, ki so predmet prodaje: 6249, 6271, 6272, 6286, 6153, 8814 k.o. Križevci se proda kot celoto. 
4. Vse stroške prepisa nosi kupec. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET. 
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K tč. 6 

Javna dražba nepremičnin v k.o. Križevci in Panovci – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je povedal, da je Okrajno sodišče v Murski Soboti imelo dne, 21.03.2017 javno dražbo občinskih 
nepremičnin in sicer: parc. št. 7152 k.o. Križevci na kateri je asfaltirano parkirišče in parc. št. 1113 k.o. Panovci. 
Dolg se nanaša na Slovenski regionalno razvojni sklad  Ribnica. Izklicna cena za ti nepremičnini je znašala 
7.970,20 EUR. Ostali del dolga se bo poplačal do konca leta 2017. Da se zadeve ne bi ponovile, so se dogovorili, 
da bo parcele odkupila KS Križevci. 
 
Kuhar Štefan je povedal, da je Škaper Goran izrazil željo, da bi odkupil del parcele v Križevcih, na kateri je 
parkirišče in sicer tam, kjer je vaga in kjer se trenutno zbirajo smeti. 
 
Luthar Karel je povedal, da bo prostor za smeti potrebno urediti nekje druge, se pa morajo o parcelaciji in 
morebitnem odkupu parcele pogovoriti. 
Povedal je tudi, da mu je težko, da je do tega prišlo, da moramo svoje parcele odkupovati in da upa, da v bodoče 
več ne bo prišlo do tega. 
 
Župan je predlagal, da se z g. Škaperom opravi razgovor glede njegove želje po odkupu dela te parcele in ureditve 
tega okoliša.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da ta sredstva za odkup niso izgubljena, isto je kot če bi občina ta dolg odplačala.  
 
Kardoš Vlado je povedal, da je dobro tudi to, da sedaj na teh parcelah več v bodoče ne bodo vpisane hipoteke. 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji    
 

S K L E P   št. 58/2017: 
 

1. Potrdi se odkup parc. št. 7152 k.o. Križevci, na kateri je asfaltirano parkirišče in parc. št. 1113 k.o. Panovci 

v last KS Križevci. 

2. Sredstva za kupnino v višini 7.970,20 EUR in morebitne druge stroške, povezane s prenosom lastništva bo 

plačala Občina Gornji Petrovci. 

3. Z g. Škaper Goranom se opravi razgovor o morebitnem odkupu dela parc. št. 7152 k.o. Križevci.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                           sklep  SPREJET.  
 

K tč. 7 

Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2017 – informacija. 
 
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom.  

 
K tč. 8 

Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini. 
 

Župan je prisotne seznanil: 
- s potekom oddaje vlog za pridobitev sredstev iz 23. člena ZFO, 
- javno naročilo za obnovo vaško-gasilskega doma Neradnovci nismo mogli oddati najugodnejšemu ponudniku 
Dengrad, ker ni izpolnjeval pogojev za oddajo naročila, tako je bilo naročilo oddano drugemu najugodnejšemu 
ponudniku, to je Milan Pintarič, s.p., 
- javno naročilo za obnovo vaško-gasilskega doma Šulinci nismo mogli oddati najugodnejšemu ponudniku Dengrad, 
ker ni izpolnjeval pogojev za oddajo naročila, tako je bilo naročilo oddano drugemu najugodnejšemu ponudniku, to 
je Knuplež d.o.o., 
- z delavci režijskega obrata se opravljajo dela v Neradnovcih in Šulincih, predpriprave, da lahko z deli nadaljujejo 
izbrani izvajalci. 
 
Luthar Karel je povedal, da imamo sprejeto za te investicije 90.000,00 EUR, sedaj pa smo prišli že na 99.000,00 
EUR in je vprašanje, kakšen bo znesek ob koncu investicije.  
 
Balek Jože je povedal, da nam je izvajalec Milan Pintarič neznan in da bo potreben nadzor nad njim, glede kvalitete 
izvedbe, izdobave materiala, rokov itd.  
Župan je odgovoril, da imamo izbranega nadzornika, pa tudi on bo prisoten ob izvedbi del. 
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Luthar Karel je povedal, da je dobro, če bo župan prisoten, se pa naj sodeluje z vaškim in gasilskim predsednikom v 
posamezni vasi. 
 
Župan je povedal, da so na prejšnji seji občinskega sveta sprejeli sklep o podelitvi koncesije za sanitetne prevoze 
pacientov podjetju PREVOZI »FRANC« SANITETNI IN REŠEVALNI PREVOZI, d.o.o., Bratonci 137, 9231 Beltinci, 
niso pa sprejeli za koliko let se podeli koncesija. Prosil je za opredelitev.  
 
Balek Jože, Luthar Karel, Kuhar Štefan so predlagali 5 let, z možnostjo podaljšanja.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji    
 

S K L E P   št. 59/2017: 
 

1. Podeli se koncesija za sanitetne prevoze pacientov podjetju PREVOZI »FRANC« SANITETNI IN 
REŠEVALNI PREVOZI, d.o.o., Bratonci 137, 9231 Beltinci. 

2. Koncesija se podeli za določen čas in sicer za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                           sklep  SPREJET.  
 
Dalje je župan povedal, da želi ga. Adela Lepoša iz Šalovec, Občini Gornji Petrovci podariti svoj delež nepremičnin 
(1/3) v k.o. Adrijanci, Občina Gornji Petrovci je že lastnik 1/3 teh parcel. 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji    
 

S K L E P   št. 60/2017: 
 

1. Občina Gornji Petrovci bo od Adele Lepoša, Šalovci 60, 9204 Šalovci brezplačno prevzela 1/3 parcel št. 

7/0, 170/0, 186/0, 226/0, 243/0, 258/0, 834/0, 863/0, 894/0, 928/0, 980/0, 1062/0, 1079/0, 1083/0,  

1953/0, 1955/0, 2159/0, 2275/0, 2284/0, 2710/0, 2750/0, 2773/0, 2832/0, 2833/0, 2902/0, 2943/0,   

3018/0, 3080/0, 3539/0, 3601/0, 3615/0, 3772/0, 4027/0, 4205/0, 4244/0, 4284/0, 4294/0, 4317/0, 4328/0,  

4379/0, 4473/0, vse  katastrska občina 15-Adrijanci. 

2. Vse stroške glede prepisa parcel bo pokrila Občina Gornji Petrovci.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                           sklep  SPREJET.  

 
Dalje je župan seznanil člane občinskega sveta, da se je pri bloku Gornji Perovci 31a, zamenjalo ena vhodna vrata 
na stanovanju, rešilo se je odvodnjavanje.  
Čistilne naprave pri šoli in bloku so v prenovi, ker smo imeli inšpekcijo in je potrebno določne stvari popraviti, ker ne 
delata. 
 
Balek Jože je povedal, da zadeva ni tako enostavna, kot so to predstavili predstavniki podjetja Roto. Potrebne so 
kontrole, odvzem vzorcev, analize. Morajo biti vsi pogoji izpolnjeni, da lahko to funkcionira. Premisliti je potrebno še 
o neki alternativi. Smiselno je dati nekaj več pri investiciji, pa bo lažje vzdrževanje. O tem se bodo morali še 
pogovarjati.  
 
Župan je povedal, da je bil opravljen sestanek glede odprave pomanjkljivosti pri izgradnji vodovoda. Komunala 
Slovenske gorice je odpravila pomankljivosti na cesti Adrijanci in pri stari šoli Adrijanci. Zavezali so se tudi, da bodo 
opravili asfaltiranja izkopov na vodovodu.  
Glede priklopitve širokopasovnih povezav, so s Telemacha sporočili, da bodo z aktivnostmi pričeli v drugi polovici 
leta. Se pa lahko povabi predstavnika Telemacha na naslednjo sejo občinskega sveta, da podrobneje predstavi 
zadeve.  
Po neurjih je bilo opravljenih nekaj nujnih sanacij cest. Podjetje Legartis trenutno opravlja dela na cestah v Šulincih. 
Sedaj urejajo okolico kapele v Martinju, v sodelovanju z župnijo.  
Člane občinskega sveta je seznanil s plačili izvršb ter povedal, da je v proceduri predlog za spremembo Zakona o 
financiranju občin. Tudi mi smo podali predlog, da bi se pri dodelitvi sredstev upoštevalo rapidno zmanjšanje 
prebivalcev.   
Glede obnove stare šole v Šulincih se bo poskušalo prijaviti na primeren razpis ministrstva za pridobitev 
nepovratnih sredstev. Glede objekta Pindža potekajo pogovori. Sanacija gozdnih cest se bo vršila v mesecu 
septembru.  
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K tč. 12 
 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.  
 
Kučan Silvester je povedal, da v Križevcih cesta do njegovih sadovnjakov skoraj več ni prevozna in ne ve več, kaj bi 
delal. Cesta je bila navožena, ampak je problem, da ni jarkov. Gozdna cesta od igrišča do sadovnjaka je bila 
sanirana, naprej pa ne, se pa vozijo tukaj tudi s tovornjaki in so na cesti spet jame.  
Novi lastnik ene stanovanjske hiše je dal urediti novo cesto, ki pa ni bila dobro narejena, ni jarkov in je ob nalivu ves 
gramoz na asfaltirani javni poti. Ta gramoz je potem sam odstranil z desko. Predlagal je, naj se lastnika obvesti, da 
mora to urediti, da ne bo gramoz neslo na našo cesto.  
Ne ve na koga se lahko obrnejo, ko so nujni primeri in jih je potrebno sanirati.  
 
Župan je odgovoril, da je kontaktna oseba Anita Zakoč.  
 
Lepoša Stanko je povedal, da bi bilo tudi v Lucovi in Adrijancih potrebno navoziti ceste.   
 
Kardoš Vlado je povedal, da je dosti pripomb na kvaliteto pitne vode. V Murski Soboti je bil sklican sestanek vseh, ki 
spadajo pod sistem B, glede varčevanja z vodo, ne sme se zalivati iz hidrantov, ne polniti bazenov, gasilci naj bi 
javljali kršilce. V občini bi naj bila določena polnilna mesta, prek števcev. Sedaj so prijavljene izgube v višini 20 %, 
če bodo večje izgube bomo morali vsi kriti te stroške. Kaj bomo delali z vrtino na Pindži, ker je tu bila najboljša voda 
v Sloveniji? 
Zanimal se je tudi ali bo košnje jarkov opravljal g. Hozjan, kot je to bilo do sedaj? Povedal je, da bi morali sprejeti 
nekaj glede obremenitev cest, da bi lahko inšpekcijske službe ustrezno ukrepale. Mi urejamo ceste, z velikimi 
traktorji in tovornjaki pa bodo spet uničili te ceste.  
 
Župan je odgovoril, da je g. Hozjan že pričel s košnjo jarkov.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da lahko imamo obremenitve za tovornjake, za traktorje pa jih ne moremo imeti. 
 
Luthar Karel je povedal, da z razvojem cest ne gremo tako naprej, kot pa kmetje s traktorji. V Križevcih imajo 4 
zaselke (Vütek 500 m, Tatajni 1300 m, Kaucini 820 m in Močarni 400 m), kjer še niso asfaltirane ceste. Je upanje, 
da se v 10 letih to uredi? Tudi ti ljudje plačujejo vse prispevke, kot ostali občani. Nikoli niso zapisali, da bi morali biti 
na 1. mestu zaselki s 7, 8 hišami. Preveriti bi tudi morali ali je možna prekategorizacija ceste na Tatjani breg.  
 
Lepoša Stanko je zapustil sejo ob 21.00 uri. 
 
Župan je odgovoril, da imamo v naslednjih letih načrtovano odplačilo dolgov in ureditev cest iz 23. člena ZFO 
(preplastitve in novogradnje) ter dokončanje obnove vaško-gasilskega doma Košarovci in Panovci. Povedal je, da 
imamo še nekaj odpadnega asfalta, ki se ga lahko sedaj uporabi za nujna sanacijska dela na cesti.  
Glede vode pa predvidevajo sestanek v mesecu septembru.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da brez klora sigurno ne bodo pošiljali gor vode. Kar se tiče izgub pa je potrebno 
zaplombirati hidrante. Naj jih podjetje Vodovod sistem B zaplombira.  
 
Balek Jože je povedal, da je g. Kalamar izjavil na seji občinskega sveta, da so hidranti v pristojnosti občine. Naš cilj 
mora biti, da zmanjšamo izgube.  
 
Kardoš Vlado je povedal, da jim je bilo povedano, da oni tega ne bodo naredili. Ista voda v Krogu ima čisto 
drugačen okus, kot pa ko pride do nas. Je pa res veliko ljudi, ki ne uporablja te vode.  
 
Župan je povedal, da so oni upravljavec vodovoda in da morajo to storiti oni. 
 
Kuhar Štefan je povedal, da imamo v občini določena 3 polnilna mesta in sicer v Križevcih, Gornjih Petrovcih in 
Ženavlju in za to občina dodatno plačuje. 
 
Luthar Karel je povedal, da je potrebno to čim prej rešiti in, da v Križevcih še vedno nimajo vsi priklopljene vode, 
dosti pa je spet ne uporablja.  
Svetec Drago je vprašal za ceste v Šulincih ali bo novi asfalt po celem, ali pa bo samo krpanje? 
 
Župan je odgovoril, da bo novi asfalt po celem, pri Boharju in pri mostu bo razširitev ceste. Večino zadev bo rešenih 
z muldami.  
 
Kardoš Vlado je opozoril na makadamsko cesto proti Nedeli.  
 
Habjanič Stanislav je povedal, da bi bilo potrebno pri zdravstveni postaji ob parkirišču navoziti bankine.  
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Župan je povedal, da bodo to poskušali urediti.  
 
Habjanič Stanislav je opozoril tudi na nepreglednost ob republiški cesti naprej od Bencikove gostilne, in na da je na 
pokopališču v Peskovcih potrebno porezati živo mejo. 
 
Župan je ogovoril, da bo to opravljeno v mesecu septembru.  
 
Luthar Karel je vprašal, kako dolgo bodo morali še čakati na asfaltiranje prekopov? 
 
Župan je odgovoril, da je bilo na skupnem sestanku dogovorjeno, da morajo Komunala Slovenske gorice in ostali 
izvajalci izvesti dela, drugače se unovči bančna garancija in izbere za ta dela drugega izvajalca. Če to ne bo 
urejeno do septembra predlaga, da se sestane odbor, opravi oglede, zapiše zadeve in se zahteva unovčitev 
garancije, če dela ne bodo opravljena.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da je teh prekopov 65 m2. 
 
Kučan Silvester je zaprosil, če se lahko pred zimo poseka veje na kritičnih mestih.  
 
Župan je povedal, da ko se končajo dela in v kolikor bo mila zima se lahko opravljajo poseki, vendar je potrebno 
pridobiti soglasja lastnikov.  
 
Luthar Karel je povedal, da je cesta pred mostom za Borinje v Adrijancih v zelo slabem stanju, kakor  tudi pri Žiško 
Štefanu. V Ženavljah je potrebno urediti škarpo pri g. Bagarju. Tudi pri g. Kardošu v Gornjih Petrovcih je cesta v 
slabem stanju. Kar se tiče g. Jošarja, ta si je cesto lepo uredil, ostali pa se lahko vozijo mimo g. Graha, kjer je asfalt, 
samo pri vikendih ni asfalta.  
Povedal je še, da si je g. Balažic Aleksander zaslužil naziv častnega občana, ker je zelo dobro gospodaril s 
križevsko cerkvijo v preteklih 45 letih. 
 
Župan je prisotne povabil na prireditve, ki se bodo odvijale v sklopu občinskega praznika.  
   
 
  
 
S tem je bila seja zaključena ob 21.30 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:           Franc Šlihthuber, 
Biserka Kuronja            župan    


