
O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 2. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 28.11.2014 ob 19.00 uri, v Vaški dvorani Gornji 
Petrovci, Gornji Petrovci 32. 
  
Sejo je začel Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik piše Biserka Kuronja.  
  
Za sejo je bil predlagan naslednji  
  
D N E V N I   R E D :  
 

I. del:  
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti, 
2. Poročilo župana o realizaciji Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2014 – investicije in 

investicijsko vzdrževalna dela, 
3. Možnost predstavitve stališč povabljenih na sejo občinskega sveta, 
 
II. del:  

 
4. Potrditev zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 15.09.2014, 
5. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.09.2014, 
6. Poročilo o realizaciji sklepov 26. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.09.2014, 
7. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.10.2014, 
8. Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta občine Gornji Petrovci,  
9. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.  

 
 

K tč. 1 
  
Na seji so 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, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.  
 
Na seji so prisotni še člani svetov krajevnih skupnosti: Habjanič Marta, Kozic Anton, Miholič Franc, Vütek Geza, 
Hari Zdenko, Čerpnjak Stanko in Kozar Milan.  
 
Povabilu na sejo se niso odzvali člani svetov krajevnih skupnosti: Sukič Milanka, Svetec Lilijana, Pondelek Štefan 
in Divjak Josip.   
 
Na seji so prisotni še člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda in Kerčmar Sonja. 
  
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 (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red   
                           SPREJET.  
  

K tč. 2 
 

Poročilo župana o realizaciji Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2014 – investicije in investicijsko 
vzdrževalna dela. 
Župan je podal podrobno poročilo o investicijah in investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2014.  
 

K tč. 3 
 
Možnost predstavitve stališč povabljenih na sejo občinskega sveta.  
Župan je zaprosil za razpravo.  
 
Kardoš Vlado pove, da veliki tovornjaki uničujejo ceste in naj bi se v zvezi s tem postavilo ustrezne prometne 
znake. Pri županovem poročilu pa je pogrešal gasilce. 
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Svetec Drago pove, da je Hozjan Vladimir izpostavil problem ogrevanja mrliških vežic, tako bi se naj razmislilo o 
nabavi peči iz prostovoljnih prispevkov.  
 
Vütek Geza pove, da je pri njih urejeno s klimo. 
 
Člani svetov krajevnih skupnosti in člani občinske uprave zapustijo sejo ob 20.56. uri.  

 
 

         K tč. 4 
 
Potrditev zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 15.09.2014.  
Župan je podal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo razprave, je župan zapisnik podal na glasovanje. 
 

 K L E P  št.  5/2014 : 
  
1. Sprejme se zapisnik 8. izredne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 15.09.2014.  
  
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado    X 
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester    X 

Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago    X 

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 se niso OPREDE LILI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sk lep 
SPREJET.  
 

K tč. 5 
 
Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.09.2014.  
Župan je podan zapisnik v razpravo. 
 
Horvat Milan vpraša ali je Direkcija za ceste že podala soglasje k odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest in 
kolesarskih poti? 
 
Kuronja Biserka odgovori, da ne.   
 
Horvat Milan pove, da sta se z Bojanom Prosičem pogovarjala kateri akt ureja te ceste in to ni pravilnik, ampak 
uredba in bi morali delati na tem, da se odlok dopolni. Občina Rateče ima zelo dober odlok in majo not zajetih 
dosti več lokalnih cest, škoda da bi to izostalo.  
 
Župan pove, da je Bojan Prosič trenutno na bolniški, ko pride nazaj, se bo poskušalo priti z zadevo do konca.  
Ker druge razprave ni bilo, je zapisnik dal na glasovanje.  
 

S K L E P  št.  6/2014 : 
  

1. Sprejme se zapisnik 26. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.09.2014.  
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GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado    X 
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester    X 
Kuhar Štefan  X   

Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago    X 

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 se niso OPREDE LILI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sk lep 
SPREJET.  
 

K tč. 6 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 26. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.09.2014. 
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov. 

 
K tč. 7 

  
Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.10.2014.  
Župan je podal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo razprave, je župan zapisnik podal na glasovanje. 
 

S K L E P  št.  7/2014 : 
  
1. Sprejme se zapisnik 1. redne seje občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.10.2014.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   

                          SPREJET.  
 

K tč. 8 
 
Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Balek Jože poda poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
V zvezi s sprejetim sklepom na 1. redni seji Občinskega sveta občine Gornji Petrovci dne, 24.10.2014 in s sklicem 
župana, se je komisija sestala na svoji prvi seji dne, 10.11.2014. 
Uvodoma smo ugotovili, da je v skladu s statutom in poslovnikom Občine Gornji Petrovci na novo oblikovan 
občinski svet s potrditvijo mandatov, kar posledično zahteva imenovanje odborov in komisij ter svetov kot njegovih 
delovnih teles.  
Na seji smo sprejeli in pregledali vse prispele predloge za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta občine 
Gornji Petrovci. Ugotovili smo, da so na naslov komisije prispeli štirje pisni predlogi političnih strank in sicer OO 
SLS, SD, Nove Slovenije in SMC. Vsi predlogi so bili podani v določenem roku, kot take jih je komisija v celoti 
upoštevala.  
Na podlagi podrobnega pregleda prispelih predlogov smo ugotovili: da je stranka SD podala predloge samo za 
svoje člene oz. svetnike, stranka Nova Slovenija in SMC sta podali enaka predloga, vendar samo za določena 
delovna telesa, druge pa pustile prazne, stranka SLS je podala popolni predlog za vsa delovna telesa in dodatno 
predloge oz. priporočilo glede izbire podžupana, meni namreč da bi le ta moral biti imenovan izmed njenih 
svetnikov, kar utemeljuje z volilnim izidom.    
Glede na navedeno smo sestavili enoten predlog vseh delovnih teles, ki ga predlagamo občinskemu svetu v 
sprejem. Ob sestavi smo upoštevali rezultate zadnjih lokalnih volitev in enakopravno zastopanost vseh izvoljenih 
svetnikov v delovnih telesih sveta, kakor tudi zastopanost po lokalnih skupnostih oziroma ožjih delov občine, 
predvsem pa usposobljenost in izkušnje posameznih kandidatov po področjih s katerimi so poklicno ali drugače 
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povezani. Iz predloga je razvidno, da so posamezni svetniki imenovani minimalno v 4 delovna telesa od tega so 
vsaj enkrat predsedniki. Za zunanje člane smo v celoti upoštevali prispele predloge in pridobili soglasja 
kandidatov. 
Pri predlogu nadzornega odbora občine smo striktno sledili zahtevam, glede izobrazbe, strokovnosti in delovnih 
izkušenj s področja financ, prava in gospodarstva.  
Prepričani smo, da so predlogi delovnih teles sprejemljivi za vse, da so člani sposobni za reševanje nalog na 
svojih področjih, želimo si konkretnega sodelovanja, primernega dialoga, upoštevanje različnih interesov in 
sklepanja kompromisov, ter sprejema konstruktivnih odločitev kar bo prav gotovo pripomoglo k razvoju občine in 
izboljšanju delovanja njenih organov. Navedeno pa je nujno za pozitivni premik pri zagotavljanju pogojev za 
delovanje in izpolnjevanje nalog Občine Gornji Petrovci, njeni uspešnosti in transparentnem poslovanju ter 
uresničitev zadanih ciljev, napredku in pričakovanju občanov. 
Svetnike pozivam, da z glasovanjem določijo in potrdijo predlagana delovna telesa, da vsi skupaj sprejmemo 
odgovornost in se posvetimo reševanju težav in opravljanju nalog, ki so nam jih zaupali občani.   
 
 
Kerčmar Ernest pove, da bi pri določenih delovnih telesih predlogal spremembo. 
 
Župan predlaga, da se po vrstnem redu posebej glasuje po posameznih delovnih telesih. 
 
1. Odbor za prora čun in finance 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Horvat Milan 
Člana:  Luthar Karel 
 Kerčmar Ernest 
  
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  8/2014 : 
  

1. Odbor za proračun in finance sestavljajo: predsednik – Horvat Milan ter člana Luthar Karel in Kerčmar 
Ernest.    

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   

                          SPREJET.  
 
 
2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Kuhar Štefan 
Člana:  Kučan Silvester 
 Kardoš Vlado  

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

S K L E P  št.  9/2014 : 
  

1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestavljajo: predsednik – Kuhar Štefan ter člana Kučan 
Silvester in Kardoš Vlado.    

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   

                          SPREJET.  
 

 
3. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kultu ro 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Svetec Drago 
Člana:  Škerlak Drago 
 Kozar Anton  
 
Predlog Kerčmar Ernesta: 
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Predsednik: Luthar Karel        
Člana:  Kučan Silvester 
 Horvat Milan  
 
Horvat Milan pove, da ne želi sodelovati v tem odboru. Opozori na to, da je po poslovniku občinskega sveta, v 
kolikor ni sprejet predlog mandatne komisije, potrebno o predlaganih članih posamično glasovati. 
 
Balek Jože pove, da v 112. členu poslovnika piše:  
 
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če 
na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje 
na isti seji sveta. 
(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje 
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa. 

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

S K L E P  št.  10/2014 : 
  

1. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo sestavljajo: predsednik – Svetec Drago ter člana 
Škerlak Drago in Kozar Anton.    

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  
 
 
4. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestn o infrastrukturo 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Luthar Karel 
Člana:  Balek Jože  
 Habjanič Stanislav  
 
 
Predlog Kerčmar Ernesta: 
 
Predsednik: Habjanič Stanislav        
Člana:  Vukanič Zlatko 
 Svetec Drago  
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Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  11/2014 : 
  

1. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo sestavljajo: predsednik – Luthar Karel 
ter člana Balek Jože in Habjanič Stanislav.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  
 
 
5. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Kerčmar Ernest 
Člana:  Lepoša Stanko   
 Škerlak Drago 

 
 

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

S K L E P  št.  12/2014 : 
  

1. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo sestavljajo: predsednik – Kerčmar Ernest ter člana Lepoša 
Stanko in Škerlak Drago.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan   X  
Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   
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Svetec Drago  X   

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  x   

Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 p risotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.   
 
 

6. Odbor za šport in rekreacijo  
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Habjanič Stanislav   
Člana:  Vukanič Zlatko  
 Balek Jože  

 
 

Predlog Kerčmar Ernesta: 
 
Predsednik: Škerlak Drago    
Člana:  Lepoša Stanko 
 Habjanič Stanislav  

 
 

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

S K L E P  št.  13/2014 : 
  

1. Odbor za šport in rekreacijo sestavljajo: predsednik – Habjanič Stanislav ter člana Vukanič Zlatko in Balek 
Jože.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da  sklep NI 
SPREJET.  
 
Posami čno glasovanje:  
 

S K L E P  št.  14/2014 : 
  

1. Za predsednika Odbora za šport in rekreacijo se imenuje Habjanič Stanislav.  
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   
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Habjani č 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   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da  sklep NI 
SPREJET.  

 
 

S K L E P  št.  15/2014 : 
  

1. Za člana Odbora za šport in rekreacijo se imenuje Vukanič Zlatko.  
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado    X 
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 

Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 8 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da  sklep NI 
SPREJET.  

 
S K L E P  št.  16/2014 : 

  
1. Za člana Odbora za šport in rekreacijo se imenuje Balek Jože.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 
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Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da  sklep NI 
SPREJET.  

 
S K L E P  št.  17/2014 : 

  
1. Za predsednika Odbora za šport in rekreacijo se imenuje Škerlak Drago.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   

               SPREJET.  
 

S K L E P  št.  18/2014 : 
  

1. Za člana Odbora za šport in rekreacijo se imenuje Lepoša Stanko.  
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože    X 

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan  X   
Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago    X 

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 2 se nista OPRE DELILA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
sklep SPREJET.  

 
 

S K L E P  št.  19/2014 : 
  

1. Za člana Odbora za šport in rekreacijo se imenuje Habjanič Stanislav.  
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože   X  

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan   X  
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   
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Kučan Silvester    X 
Kuhar Štefan  X   
Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel   X  

Svetec Drago   X  

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 4 PROTI, 1 se ni  OPREDELIL od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da   je 
sklep SPREJET.  

 
 

7. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Balek Jože  
Člana:  Svetec Drago  
 Kučan Silvester 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  20/2014 : 
  

1. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino sestavljajo: predsednik – Balek Jože ter člana 
Svetec Drago in Kučan Silvester.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  

 
 

8. Odbor za varstvo okolja 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Škerlak Drago  
Člana:  Vukanič Zlatko  
 Kerčmar Ernest  
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  
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Predsednik: Svetec Drago        
Člana:  Balek Jože  
 Štefan Kuhar  
 
Balek Jože in Svetec Drago povesta, da ne želita sodelovati v tem odboru.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  21/2014 : 
  

1. Odbor za varstvo okolja sestavljajo: predsednik – Škerlak Drago ter člana Vukanič Zlatko, Kerčmar 
Ernest.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester  X   

Kuhar Štefan  X   
Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   

 
Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 se ni OPREDEL IL od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  

 
 

9. Odbor za zaš čito in reševanje 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Kozar Anton 
Člana:  Luthar Karel  
 Kardoš Vlado  
 
Kozar Anton pove, da ne bi bil predsednik tega odbora, ampak član, ker ni vedno doma.  
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  

 
Predsednik: Balek Jože        
Člana:  Kozar Anton  
 Luthar Karel  
 
Balek Jože pove, da so glede na to, da so vsi trije predlagani aktivni na gasilskem področju, primerni za ta odbor. 
Če g. Kozar ne želi biti predsednik, predlaga namesto njega g. Kardoša. On sam, pa ne želi biti v tem odboru.  
 
Župan prekine sejo in predlaga, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izoblikuje novi predlog 
za ta odbor. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja konča s svojim delom in predsednik, Balek Jože predlaga, 
da Odbor za zaščito in reševanje sestavljajo: predsednik – Kardoš Vlado ter člana: Luthar Karel in Kozar Anton. 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
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S K L E P  št.  22/2014 : 
  

1. Odbor za zaščito in reševanje sestavljajo: predsednik – Kardoš Vlado ter člana: Luthar Karel in Kozar 
Anton. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   

                          SPREJET.  
 
 
10. Nadzorni odbor  
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Člani:  Matjašec Renata, Šulinci 50  

Hari Karel, Križevci 23  
 Kovač Fijavž Tanja, Kukeč 24 a 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  23/2014 : 
  

1. Nadzorni odbor sestavljajo: Matjašec Renata, Šulinci 50, Hari Karel, Križevci 23 in Kovač Fijavž Tanja, 
Kukeč 24a. 
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado     X 
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 

Kučan Silvester    X 

Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago    X 

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 10 se ni OPREDEL ILO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da sklep NI 
SPREJET.  
 
Posami čno glasovanje: 

 
S K L E P  št.  24/2014 : 

  
1. Za člana nadzornega odbora se imenuje Matjašec Renata, Šulinci 50. 

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado     X 
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 
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Kučan Silvester    X 
Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 9 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da sklep N I 
SPREJET.  
 

S K L E P  št.  25/2014 : 
  

1. Za člana nadzornega odbora se imenuje Hari Karel, Križevci 23. 
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado   X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 

Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X  X 

Škerlak Drago     

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da sklep N I 
SPREJET.  
 

S K L E P  št.  26/2014 : 
  

1. Za člana nadzornega odbora se imenuje Kovač Fijavž Tanja, Kukeč 24a. 
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav    X 

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado     X 
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 

Kučan Silvester    X 

Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago    X 

Škerlak Drago    X 
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Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja 3 ZA, 10 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da sklep N I 
SPREJET.  
 
Predlog Kerčmar Ernesta: 
 
Člani:  Perš Simon, Gornji Petrovci 91     

  Zrinski Majda, Lucova 46 
   Žiško Štefan, Adrijanci 8 
 
Horvat Milan pove, da bi rad obrazložil svoj glas. Meni, da nadzorni odbor ni zadosti dobro opravljal svojega dela, 
ni opravljal obveznih nalog iz zakona. Nazorni odbor mora namreč poleg nadzora občine, nadzorovati tudi druge 
proračunske porabnike, kot so osnovna šola, Pindža d.o.o., pa tudi druge.  
Nadzorni odbor mora predložiti program in se ga držati, če ga spremeni mora o tem obvestiti občinski svet. 
Program so dali, vendar ga niso izvedli. Predsednik nadzornega odbora se večine sej občinskega sveta ne 
udeleži. Ne trdi, da bi nadzorni odbor delal kaj narobe, bi pa bilo dobro, če bi se na določen čas zamenjal. 
 
Balek Jože meni, da nadzorni odbor ni bil zadosti aktiven, sodelovanje z občinskim svetom ni bilo zadovoljivo. 
Dobro bi bilo, če se odbor zamenja, da se popravi neke napake, neresnice, tudi za Pindžo d.o.o.  
 
Lepoša Stanko pove, da je nadzorni odbor bil na večini sej, ko so bili povabljeni. Med letom ni nihče povedal, da 
ne delajo dobro, če bi jim to povedali, dali pobude, bi lahko boljše delali.  
 
Luthar Karel meni, da je nadzorni odbor v tej sestavi že predolgo, potem se že malo izgubiš in popustiš tu pa tam. 
 
Vukanič Zlatko pove, da družina Kovač iz Kukeča pri nobeni zadevi v vasi ne gre zraven in so se zmenili, da je ne 
bodo predlagali v nazorni odbor.  
 
Svetec Drago pove, da bi bilo najboljše, če bi bil iz vsake krajevne skupnosti po en član v nadzornem odboru.  
 
Župan glede na to, da so očitki na delo nadzornega odbora pove, da se naj točno pove kaj je bilo narobe pri 
nadzoru. Kar se tiče proračunskih porabnikov ima šola svet zavoda, organe ki o vsem odločajo, odgovornost za 
realizacijo programa pa nosi ravnatelj. Ima pa naš nadzorni odbor pravico da opravi kontrolo. Smo pa šolo 
zaprosili za povratno informacijo o porabi sredstev.  
Nadzor nad poslovanjem Pindže d.o.o. pa je bil opravljen in je bilo podano poročilo.  
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  27/2014 : 
  

1. Nadzorni odbor občine sestavljajo: Perš Simon, Gornji Petrovci 91, Zrinski Majda, Lucova 46, Žiško 
Štefan, Adrijanci 8.  

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože   X  

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan   X  
Kardoš Vlado    X 
Kerčmar Ernest  X   
Kozar Anton  X   

Kučan Silvester    X 
Kuhar Štefan  X   
Lepoša Stanko  X   
Luthar Karel   X  

Svetec Drago   X  

Škerlak Drago  X   

Vukani č Zlatko  X   
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Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 4 PROTI, 2 se ni sta OPREDELILA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno , 
da je sklep SPREJET.  
 
 
1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Horvat Milan  
Člana:  Balek Jože  
 Kuhar Štefan 
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  
 
Namesto Kuhar Štefana predlaga Luthar Karela.  
 
Luthar Karel pove, da ne sprejme te funkcije.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  28/2014 : 
  

1. Komisijo za statutarna in pravna vprašanja sestavljajo: predsednik – Horvat Milan ter člana Balek Jože in 
Kuhar Štefan.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  

 
 
2. Komisija za nagrade in priznanja 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Vukanič Zlatko  
Člana:  Lepoša Stanko  
 Svetec Drago  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  29/2014 : 
  

1. Komisijo za nagrade in vprašanja sestavljajo: predsednik – Vukanič Zlatko ter člana Lepoša Stanko in 
Svetec Drago.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  

 
 
3. Komisija za mednarodne odnose 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Balek Jože  
Člana:  Kerčmar Ernest 
 Kardoš Vlado  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  30/2014 : 
  

1. Komisijo za mednarodne odnose sestavljajo: predsednik – Balek Jože ter člana Kerčmar Ernest in Kardoš 
Vlado.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
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1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Lepoša Stanko 
Člana:  Kuhar Štefan  
 Habjanič Stanislav  
 
Zunanji član: Viljem Trplan, Šulinci 53 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  31/2014 : 
  

1. Svet za varstvo in preventivno v cestnem prometu sestavljajo: predsednik – Lepoša Stanko ter člana 
Kuhar Štefan, Habjanič Stanislav in zunanji član Viljem Trplan, Šulinci 53.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 
2. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Kučan Silvester  
Člana:  Škerlak Drago  
 Svetec Drago  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  32/2014 : 
  

1. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin sestavljajo: predsednik – Kučan Silvester ter člana Škerlak 
Drago in Svetec Drago.   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 
1. Uredniški odbor za izdajanje ob činskega glasila »Novine« 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Člani:  
 
1. Šlihthuber Franc, Stanjevci 96  
2. Kerčmar Sonja, Gornji Petrovci 93 
3. Vukanič Marjana, Kukeč 15  
4. Ružič Aleksander, Gornji Petrovci 20 b 
5. Andrejek Brigita, Martinje 34 
6. Svetec Lilijana, Gornji Petrovci 40 k 
7. Šnepf Sandra, Košarovci 26 
 
Lektorica: Bernarda Đekovski, Križevci 156 a   
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  33/2014 : 
 

1. Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine«  sestavljajo: Šlihthuber Franc, Stanjevci 96, 
Kerčmar Sonja, Gornji Petrovci 93, Vukanič Marjana, Kukeč 15, Ružič Aleksander, Gornji Petrovci 20 b, 
Andrejek Brigita, Martinje 34, Svetec Lilijana, Gornji Petrovci 40 k, Šnepf Sandra, Košarovci 26. Lektorica: 
Bernarda Đekovski, Križevci 156 a.   
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 
2. Odbor za pripravo in izvedbo ob činske proslave ter za urejanje celostne podobe Ob čine Gornji Petrovci 
predlagala naslednje člane: 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 

- Predstavnik kulturnih organov občine: Svetec Drago - predsednik, 
- Predstavnik športnih organizacij občine: Habjanič Stanislav - član, 
- Predstavnik komisije za nagrade in priznanja občine: Vukanič Zlatko - član. 

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

S K L E P  št.  34/2014 : 
  

1. Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci 
sestavljajo: predsednik Svetec Drago ter člana Habjanič Stanislav in Vukanič Zlatko.   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
SPREJET.  
 
 
3. Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna: 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

 
Predsednik: Kardoš Vlado 
Člani:  Kučan Silvester 
 Kozar Anton  
 Svetec Liljana, Ženavlje 23 
 Habjanič Marta, Peskovci 6 

Sreš Cvetka, Kukeč 4 
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  
 
Predsednik: Lepoša Stanko         
Člani:  Kardoš Vlado 
 Kučan Silvester 
 Svetec Liljana, Ženavlje 23  
 Habjanič Marta, Peskovci 6 
 Sreš Cvetka, Kukeč 4 
 
Kardoš Vlado pove, da je že v 4 odborih, tako da bi naj bil v tem odboru nekdo drug.  
 
Lepoša Stanko pove, da je že mandatni komisiji povedal, da želi biti še en mandat v tej komisiji.  
 
Balek Jože pove, da je dosti pripomb na ta odbor, ne da ne bi dobro delali, ampak da se prevečkrat ponavljajo eni 
in isti, da je preveč enolično. Če g. Lepošo veseli delo v tem odboru se strinja, da ostane še naprej.  
 
Kerčmar Ernest pove, da je bil dolga leta v tem odboru in da ne moreš vsem ugoditi. Ima pa odbor sprejeta 
pravila, da lahko za urejeno hišo dobijo priznanja na 3, 4 leta, za balkon pa lahko vsako leto. Je pa dejstvo, da 
lepšega balkona kot ima Kozic Lidija, potem Balek Jožica in Smodiš Zlatica ne moreš najti. Lahko pa se spremeni 
pravilnik ocenjevanja. Delo v tem odboru ni enostavno, vsak pa točkovanje opravi po svoji oceni.  
 
Kardoš Vlado pove, da odstopa od mesta predsednika. Se pa strinja, da se spremeni pravilnik ocenjevanja.  
 
Balek Jože tako predstavi novi predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za ta odbor: 

 
Predsednik: Lepoša Stanko  
Člani:  Kučan Silvester 
 Kardoš Vlado  
 Svetec Liljana, Ženavlje 23 
 Habjanič Marta, Peskovci 6 

Sreš Cvetka, Kukeč 4 
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Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  35/2014 : 
  

1. Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna, sestavljajo: predsednik Lepoša Stanko ter člani Kučan Silvester, 
Kardoš Vlado, Svetec Liljana, Ženavlje 23, Habjanič Marta, Peskovci 6 in Sreš Cvetka, Kukeč 4.   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
SPREJET.  

 
 
4. Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega na črta Ob čine Gornji Petrovci: 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Predsednik: Kuhar Štefan  
Člani:  Svetec Drago  
 Vukanič Zlatko  
 Škerlak Drago  
 Horvat Milan  
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  
 
Predsednik: Svetec Drago       
Člani:  Vukanič Zlatko  
 Škerlak Drago  
 Kuhar Štefan  
 Horvat Milan  
 
Svetec Drago pove, da ne želi sodelovati v tem odboru.  
 
Balek Jože pove, da so se opirali na sestavo v prejšnjem mandatu, ker so seznanjeni z zadevami.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  36/2014 : 
  

1.  Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci sestavljajo: 
Predsednik – Kuhar Štefan ter člani Svetec Drago, Vukanič Zlatko, Škerlak Drago in Horvat Milan.   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep 
SPREJET.  

 
 

5. Nadzorni svet Javnega komunalnega in gostinskega  podjetja Pindža d.o.o.  
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Člani:  Luthar Karel  
 Horvat Milan  
 Kozar Anton  
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  
 
Člani:  Svetec Drago        
 Kozar Anton 
 Škerlak Drago  
 
Svetec Drago pove, da ne želi biti član tega odbora.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  37/2014 : 
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1. Nadzorni svet Javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža d.o.o. sestavljajo: Luthar Karel, 
Horvat Milan, Kozar Anton.   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 

GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 

Balek Jože  X   

Habjani č Stanislav  X   

Horvat Milan  X   
Kardoš Vlado  X   
Kerčmar Ernest    X 
Kozar Anton    X 

Kučan Silvester  X   
Kuhar Štefan    X 
Lepoša Stanko    X 
Luthar Karel  X   

Svetec Drago  X   

Škerlak Drago    X 

Vukani č Zlatko    X 

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 se ni OPREDELI LO od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je skle p 
SPREJET.  
 
 
6. Svet zavoda OŠ Gornji Petrovci 
 
Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Člani:  Svetec Drago  
 Kuhar Štefan  
 Lepoša Stanko    
 
Predlog Kerčmar Ernesta:  
 
Člani:  Luthar Karel        
 Kučan Silvester  
 Horvat Milan    
 
Horvat Milan pove, da nima interesa biti član v svetu zavoda.  
 
Karel Luthar tudi pove, da ne želi biti član v svetu zavoda. 
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  38/2014 : 
  

1. Svet zavoda OŠ Gornji Petrovci sestavljajo: Svetec Drago, Kuhar Štefan, Lepoša Stanko.    
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 
 
Župan predlaga še sprejem sklepov o imenovanju in pristojnostih za delovna telesa, za katere v poslovniku 
niso navedene pristojnosti: 

 
S K L E P   št.  39/2014 : 
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o imenovanju in pristojnostih 

Odbora Moja dežela – lepa in gostoljubna 
 
I. 
 

Odbor  Moja dežela  -  lepa in gostoljubna šteje 6  (šest) članov. 
 

II. 
 

V  Odbor  Moja dežela  -  lepa in gostoljubna se imenujejo: 
 
Predsednik: Lepoša Stanko  
Člani:  Kučan Silvester 
 Kardoš Vlado  
 Svetec Liljana, Ženavlje 23 
 Habjanič Marta, Peskovci 6 

Sreš Cvetka, Kukeč 4 
 

III.  
 
Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna ima naslednje pristojnosti: 
 

- skrbi za čim boljšo urejenost in zunanjo podobo občine, 
- pripravi in izvede ocenjevanje za najbolj urejeno hišo in najbolj urejeni balkon  v Občini Gornji 

Petrovci ter druge objekte, ki jih odbor vsako leto sproti določi. 
 

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 

S K L E P   št.  40/2014 : 
 

o imenovanju in pristojnostih 
Odbora za pripravo in izvedbo ob činske proslave ter za urejanje celostne podobe Ob čine Gornji Petrovci   

 
I. 
 

Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci šteje 
3  (tri) člane. 

 
II. 
 

V  Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci se 
imenujejo: 
 

- Predstavnik kulturnih organov občine: Svetec Drago - predsednik, 
- Predstavnik športnih organizacij občine: Habjanič Stanislav - član, 
- Predstavnik komisije za nagrade in priznanja občine: Vukanič Zlatko - član. 

 
III.  

 
Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe 
Občine Gornji Petrovci ima naslednje pristojnosti: 

- pripravlja, organizira in izvede pritrditve ob občinskem prazniku Občine Gornji Petrovci, 
- vabi ter skrbi za povabljence na prireditvah in vodi druge potrebne aktivnosti ob občinskem 

prazniku. 
 

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 

 
S K L E P   št.  41/2014 : 

 
o imenovanju in pristojnostih 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
 
I. 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje  4 (štiri) člane. 
 

II. 
 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo: 
 
Predsednik: Lepoša Stanko 
Člana:  Kuhar Štefan  
 Habjanič Stanislav  
 
Zunanji član: Viljem Trplan, Šulinci 53 
 

III.  
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima naslednje pristojnosti: 

- obravnava problematiko, ki se nanaša na stanje na področju varnosti cestnega prometa, 
pospeševanja vzgoje in izobraževanja udeležencev v cestnem prometu ter urejanje lokalnega 
prometa in prometne ureditve, 

- daje pobude za izboljšanje varnosti cestnega prometa, 
- daje pobude in mnenja za vzpostavitev cestne signalizacije, 
- sodeluje z organizacijami in ustanovami, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo in vzgojo v cestnem 

prometu. 
 

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 

S K L E P   št.  42/2014 : 
 

o imenovanju in pristojnostih 
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin   

 
I. 

 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin šteje  3 (tri) člane. 

 
II. 
 

V Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin  se imenujejo: 
 
Predsednik: Kučan Silvester  
Člana:  Škerlak Drago  
 Svetec Drago  

III.  
 

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin  ima naslednje pristojnosti: 
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- varuje interese uporabnikov javnih dobrin in  daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine v skladu z njihovimi pooblastili na 
področju zagotavljanja javnih dobrin,  

- zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na 
pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,  

- zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih 
objektov in naprav pred pristojnimi organi občine. 

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 

S K L E P   št.  43/2014 : 
 

o imenovanju in pristojnostih 
Odbora za pripravo in izvedbo prostorskega na črta Ob čine Gornji Petrovci  

 
 
I. 
 

Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci šteje  5 (pet) članov. 
 

II. 
 

V Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci se imenujejo: 
 
Predsednik: Kuhar Štefan  
Člani:  Svetec Drago  
 Vukanič Zlatko  
 Škerlak Drago  
 Horvat Milan  

III.  
 

Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci  ima naslednje pristojnosti: 

- obravnava vloge za spremembo namembnosti zemljišča, 
- skrbi za zakonito pripravo in izvedbo prostorskega načrta občine.  

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 

S K L E P   št.  44/2014 : 
 

o imenovanju članov sveta zavoda OŠ Gornji Petrovci 
 
I. 

 
V svet zavoda OŠ Gornji Petrovci, se imenujejo: 
 
Člani:  Svetec Drago  
 Kuhar Štefan  
 Lepoša Stanko    

II.  
 

Naloge članov sveta so opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Gornji Petrovci.  



23 

 

 
III. 

 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 
 

S K L E P   št.  45/2014 : 
 

o imenovanju in pristojnostih 
Uredniškega odbora za izdajanje ob činskega glasila Novine 

 
I. 
 

Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila Novine šteje 7  (sedem) članov. 
 

II. 
 

V  Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila Novine se imenujejo: 
 

1. Šlihthuber Franc, Stanjevci 96  
2. Kerčmar Sonja, Gornji Petrovci 93 
3. Vukanič Marjana, Kukeč 15  
4. Ružič Aleksander, Gornji Petrovci 20 b 
5. Andrejek Brigita, Martinje 34 
6. Svetec Lilijana, Gornji Petrovci 40 k 
7. Šnepf Sandra, Košarovci 26 

 
Lektorica: Bernarda Đekovski, Križevci 156 a   
 

III.  
 
Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila Novine ima naslednje pristojnosti: 
 

- Uredniški odbor obravnava in predlaga programsko zasnovo glasila, predlaga višino potrebnih finančnih 
sredstev, obravnava predloge občinskega sveta ter občinske uprave, pobude in mnenja novinarjev, 
avtorjev besedil, zunanjih sodelavcev in bralcev. 

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
SPREJET.  
 

 
S K L E P   št.  46/2014 : 

 
o imenovanju in pristojnostih 

Nadzornega sveta Javnega komunalnega in gostinskega  podjetja Pindža, d.o.o. 
 
I. 
 

Nadzorni svet Javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, d.o.o. šteje  5(pet) članov. Tri člane imenuje  
družbenik, dva člana pa izvolijo zaposleni. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika 
predsednika nadzornega sveta. 

 
II. 
 

V Nadzorni svet Javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, d.o.o. se imenujejo: 
 
Člani:  Luthar Karel  
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 Horvat Milan  
 Kozar Anton  

III.  
 

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:  

– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,  
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,  
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,  
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,  
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,  
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,  
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,  
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.  
 
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z 

njegovim delovanjem. 
 

IV. 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 1 3 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
SPREJET.  
 
 

K tč. 9 
 
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.  
 
Horvat Milan pove, da pozdravlja predlog razvojnega programa 2018, je dobra osnova za razpravo na občinskem 
svetu. Govorice se bodo vedno pojavljale, eni so bolj zadovoljni, drugi manj. Morda bi morali večkrat ljudi s tem 
seznaniti, kot danes, če so seznanjeni potem ni govoric zaradi nevednosti, nepoznavanja stvari.  
Govori se o obnovi Pindže, iz česa? Prej je bil sklep, da jo bomo prodali, sedaj je drugače. Je za to, da bi se nekaj 
v smeri turizma naredilo, ampak pametno.  
Kar se tiče farme misli, da imajo premalo informacij, pametno bi bilo, če bi dobili celovito ponudbo, finančno 
konstrukcijo.    
Kar se tiče kanalizacije in županove razprave na 1. redni seji, ko je povedal, da bi kanalizacija v Občini Gornji 
Petrovci stala 30 mio EUR in, da to ni mogoče urediti do leta 2017, kot je v Evropski uredbi pove, da sigurno do 
leta 2017 takšne investicije v tej občini ne moremo izvesti, glede na finančno stanje, ki je v tej državi in v tej 
občini.  
Potrebno je narediti odlog do leta 2018 ali pa naprej, ugotoviti pa je potrebno tudi kakšne posledice bo to imelo za 
posamezna gospodinjstva. Če dobimo odlog in se s tem odloži tudi posledice ali pa bodo vseeno posledice to 
moramo vedeti. Tudi če ne dobimo odloga, mi kanalizacije ne moremo narediti. Koliko bodo potem morala 
gospodinjstva plačevati? Eni nimajo greznic in si jih bodo morali urediti, drugi pa bodo morali poskrbeti za odvoz 
iz greznic v čistilne naprave. 
Župan je povedal o prispevku 4.000,00, skoraj 5.000,00 EUR/gospodinjstvo, ta prispevek je velik in si 
gospodinjstva tega ne bodo morala privoščiti tako, da je skozi projekt treba videti kaj se da drugega narediti. 
Opozoril je tudi na to, da družinska čistilna naprava z montažo stane od 2.000,00-3.000,00 EUR. Potrebno je 
videti, kaj bo cenejše za gospodinjstva.         
Kar se tiče zadolževanja - dolgoročno ni možno, kakšno manjše ja. 
Pri katerem projektu bi morali dlje časa sedeti. Če imajo več informacij, bolj točnih, je manj dezinformacij.  
 
Župan odgovori, da za določene zadeve ve kje so v razvojnih načrtih Pomurske regije, ni pa znano kako bo s 
strani države.  
Osnovna šola za delovanje rabi 315.000,00 EUR, sedaj nam je uspelo z ravnateljem zmanjšati za 5.000,00 EUR, 
poskušamo še dodatno na račun zunanjih otrok. Poskušamo zmanjšati strošek kurjave na osnovni šoli in jo 
združiti z vrtcem. Investicija znaša okrog 170.000,00 EUR. Država ima določene razpise, potrebno je izdelati 
projekt, odločitev sprejeti na občinskem svetu itd.  
Kar se tiče Pindže, če ne bomo na področju turizma nič naredili, ne moremo tržiti domačih izdelkov, pridelkov.  
 
Kar se tiče farme, poskušali bi zmanjšati zaraščene površine, opravljati poseke, prodajo sekancev, odkup mleka, 
omogočiti nekomu da proda svoje pridelke. Finančna konstrukcija je, bo pa potrebno sprejeti neke ukrepe.  
 
Kar se tiče kanalizacije po potrebno temeljite analize, imamo dve čistilni napravi in v Križevcih rastlinsko, se lahko 
še nekaj objektov priključi na obstoječe, o vsem tem se bo potrebno pogovarjati.  
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Za sanacijo ceste po škodi po neurju smo morali dati 30.000,00 EUR, kar ni bilo predvideno, navozili in počistili 
smo dosti gozdnih cest. 
 
Luthar Karel pove, da bomo kanalizacijo prej ali slej imeti, mogoče se podaljša do leta 2017.  
Nič nismo govorili o sanaciji dolga, vsem obrtnikom, ki delajo za nas je potrebno sproti plačevati. Tudi za gasilstvo 
bo potrebno nekaj narediti če so v izvršbi. Z gasilskim orodjem v občini smo na slabem in bi tudi tu bilo potrebno 
nekaj rešiti, ne samo za rože.  
 
Župan pove, da želi da se na zboru občanov v Križevcih sprejme sklep ali se v vasi Križevci še sadi rože ali ne.  
Požarni sklad za leto 2012 je bil nakazan, za leto 2013 pa se odbor še ni sestal, avtomobilsko zavarovanje bo 
plačano januarja, sodniki so plačani, imamo tudi predlog, kako se bo plačalo za nazaj.  
 
Kardoš Vlado pove, da sodniki za leto 2014 še niso vložili zahtevka za nakazilo požarnega sklada, za leto 2012 
pa mora preveriti, če je bilo nakazano.  
 
Svetec Drago opozori na plaz v Ženavljah, ki je tudi zelo nevaren za vodovod.  
 
Kuhar Štefan odgovori, da se bo vodovod rešilo, ostalo pa mora sprejeti občinski svet.  
 
Župan pove, da nam državna ni nakazala nič za plazove. Motijo ga tudi govorice Kovačevih iz Kukeča o nakazilu 
na občino ob prireditvi, ki so jo imeli za kravo. Kar ni res, saj občina ni dobila za to nobenih sredstev.  
Kar se tiče nadzora poslovanja gasilskih društev za nakazila občinskih sredstev, društva imajo nadzorne odbore 
in blagajnike ter so podvrženi kontroli Dursa. 
 
Horvat Milan pove, da je v zakonu določeno kako se nadzira in lahko nadzorni odbor zaprosi za poročila. Vsa 
društva, ki dobijo od občine denar, bi morala podati občini poročilo. Lepo bi bilo, če da osnovna šola poročilo o 
porabi sredstev. Ni za to, da bi otrokom kaj vzeli, nadzorni odbor ima dolžnost, da to kontrolira.  
 
Škerlak Drago pove za priseljence v njihovi vasi, ki nimajo urejenega odvoza odpadkov od gospodinjstva in vse 
odpadke vozijo na skupno zbirališče.  
 
Župan pove, da smo speljali postopke z gospodinjstvi, ki niso imela urejenega odvoza odpadkov in 98 % ljudi se 
je na to odzvalo, ostalim pa je inšpekcija izdala globe za 500,00 EUR in je šlo naprej na sodišče za izvršilni nalog.  
 
Kozar Anton opozori, da je na travniku v Boreči (Prasičnjek-Ficko) zunaj Telemachov kabel in bi bilo potrebno to 
urediti. 
 
Luthar Karel pove, da naj o kontejnerjih razpravljajo v vasi oz. krajevni skupnosti. 
 
Župan odgovori, da je odvoz odpadkov javna gospodarska služba občine, ne krajevne skupnosti. Morali bi urediti, 
da bi gospodinjstva velike kontejnerje zamenjala z malimi.  
 
 
   
 
S tem je bila seja zaključena ob 23.40 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:           Franc Šlihthuber, 
Biserka Kuronja            župan  


