
O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 27.03.2015 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  
  
D N E V N I   R E D :  

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti, 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
3. II. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015, 
4. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
K tč. 1 

 
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:  
  
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Kučan Silvester, 
Kuhar Štefan, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan ter 
članici občinske uprave: Abraham Sabina in Kutoš Breda. 
  

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 
 
II. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015. 
 
Župan je proračun po poglavjih dal v razpravo. 

Balek Jože je pri poglavju 4 – šport, predlagal glasovanje o naslednjem amandmaju: V proračunu 2015 se nameni 
sredstva za šport v višini 28.500,00 EUR, kot je bilo za leto 2014, razlika v višini 13.550,00 EUR pa se 
prerazporedi v poglavje 24 – investicije, kot namenska sredstva za vzdrževanje že izgrajenih športnih objektov. 
 
Kuhar Štefan pa je predlagal, da naj višina zneska ostane kot je predlagana, 42.050,00 EUR, se pa naj poveča  
sofinanciranje za mala društva s 300,00 na 500,00 EUR, ostalo pa naj gre za investicije.  
 
Župan je na podlagi razprave dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št.  13/2015 : 
 

1. V poglavju 4 – šport se za redno dejavnost športnih društev nameni 28.500,00 EUR, 13.550,00 EUR se 
nameni za vzdrževanje športnih objektov. 

 
GLASOVANJE:  

Ime in priimek  ZA PROTI NEOPREDELJENO 
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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  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 10 N EOPREDELJENIH od 13 prisotnih) je bilo 
ugotovljeno, da sklep ni SPREJET.  

 
 S K L E P  št.  14/2015 : 

 
1. V poglavju 4 – šport se za redno dejavnost športnih društev nameni 42.050,00 EUR. Za mala društva se 

poveča sofinanciranje občine z 300,00 na 500,00 EUR. V okviru delovanja sredstev za šport se 
zagotovijo na podlagi razpisa tudi sredstva za vzdrževanje športnih objektov na podlagi kriterijev in po 
potrebah ter se naredi program, kako se sanacija izvrši v naslednjih 4 letih. 
 

 
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   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 3 N EOPREDELJENI od 13 prisotnih) je bilo 
ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  
 

 
Luthar Karel je pri poglavju 8 – odvetniške storitve vprašal, kaj vse je zajeto pod 21.300,00 EUR? 
 
Župan je odgovoril, da so tu zajeti dodatni stroški odvetniške pisarne za reševanje kreditnih in drugih zadev 
občine in ureditve statusa podjetja Pindža. Vse zadeve bodo predstavljene na seji občinskega sveta.  
 
Balek Jože je pri poglavju 24 – investicije predlagal, da se sprejme vrstni red investicij in prioritete. Naj se to 
uskladi z odborom za infrastrukturo, krajevnimi skupnostmi in vaškimi odbori.  
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Horvat Milan je povedal, da so o razporeditvi predvidenih sredstev za investicije - 125.000,00 EUR dosti 
razpravljali in je bilo nekako zagotovljeno, da se bo iz tega naredilo teh 9 investicij in energetsko postajo. Bi pa 
morali sprejeti sklep, da imajo morebitni nedokončani projekti iz leta 2015, v letu 2016 prednost in se ne začne z 
novimi projekti.  
 
Kerčmar Ernest je opozoril na staro šolo Adrijanci, ker so po planu zapisani na koncu, da ne bi spet zmanjkala 
sredstva.  
 
Župan je povedal, da se strinja s predlaganim ter povedal, da se bo odbor za infrastrukturo in vaški predstavniki 
moral sestati že letos in razpravljati o planu za leto 2016. 
 
Svetec Drago je povedal, da je v prejšnjih letih bilo tako, da če je vas nabavila material, so šli delavci podjetja 
Pindža delat. Tako imajo sedaj recimo v Neradnovcih material nabavljen, pa sploh niso v letošnjem programu. Kaj 
v tem primeru? 
Opozoril je tudi na plaz v Ženavljah, ker če se to ne uredi, lastnik več ne pusti nikogar na parcelo za vodovod.  
 
Župan je odgovoril, da je v Neradnovcih potrebno določene stvari pripraviti. Za plaz v Ženavljah pa je material že 
nabavljen.  
 
Luthar Karel je vprašal, ali se bo  letos rešila izvršba za domove za starejše v višini 115.000,00 EUR? Povedal je 
še, da bi bilo dobro, če se zadeve rešijo, kot so si zadali, sicer bodo drugo leto težave.  
 
Župan je odgovoril, da bodo sredstva za domove nakazana direktno z računa. Ker druge razprave ni bilo, je dal 
na glasovanje naslednje sklepe:  
 

POGLAVJE 1 – MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 

S K L E P  št.  15/2015 : 

1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za tekoče delovanje Medobčinske inšpekcije in 
redarstva zagotovila sredstva v višini 9.945,52 EUR. 

 
POGLAVJE 2 – SOCIALA  
 

S K L E P  št.  16/2015 : 
 

1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za socialo zagotovila 145.140,98 EUR, od tega za: 
- pogrebne stroške – CSD pogodba -  24,00 EUR, 
- enkratne pomoči – CSD pogodba – 50,00 EUR, 
- dnevni center za otroke in mladostnike Kekec – CSD pogodba – 216,98 EUR, 
- obvezno zdravstveno zavarovanje – CSD – 20.000,00 EUR, 
- plačilo oskrbnin – domovi za starejše – 106.000,00 EUR,  
- storitev pomoč na domu – pogodba Dom starejših Rakičan – 15.000,00 EUR, 
- enkratne denarne pomoči socialno šibkim občanom – 550,00 EUR, 
- pomoč socialno šibkim občanom – 2.500,00 EUR, 
- Zavod PIP – sofinanciranje pisarne brezplačne pravne pomoči – 400,00 EUR, 
- Varna hiša Pomurja – 400,00 EUR. 

         
2. Sprejme se soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja 

cene storitve pomoči na domu za obdobje 01.01.2015 do 28.02.2015, 
3. Sprejme se soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja 

cene storitve pomoči na domu za obdobje 01.03.2015 do 29.02.2016, 
4. Na podlagi podatkov o nepremičninah, katerih lastniki so občani, ki prebivajo v domovih za 

starejše se v letu 2015 izpelje postopek prodaje tega premoženja. 
Z izkupičkom od prodaje se pokrije stroške bivanja v domu za starejše.  

5. Občina Gornji Petrovci pristopa k urejanju lastništva in pregledu stavbe stara šola Šulinci za 
potrebe doma – centra za starejše varovance iz naše občine.  

POGLAVJE 3 – KULTURA IN TURIZEM 

S K L E P  št.  17/2015 : 
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1.   Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za kulturo in turizem zagotovila 25.669,95 EUR in sicer: 
- sofinanciranje kulturnih društev v občini – 5.000,00 EUR, 
- izplačila zaostankov sofinanciranja kulturnih društev – 5.521,08 EUR 
- sofinanciranje delovanja Pokrajinske in študijske knjižnice M. Sobota – 10.000,00 EUR, 
- sofinanciranje nabave knjig Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota – 3.000,00 EUR, 
- sofinanciranje Glasbene šole Murska Sobota – 694,50 EUR 
- sofinanciranje dejavnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti M. Sobota – 354,37 EUR, 
- sofinanciranje delovanja založništva Franc-Franc – 1.000,00 EUR 
- sofinanciranje Pomurske turistične zveze – 100,00 EUR. 

 
 
 

POGLAVJE 5 - GASILSKA ZVEZA  
 

S K L E P  št.  18/2015 : 

1. Za delovanje Gasilske zveze Gornji Petrovci in prostovoljnih gasilskih društev, za sofinanciranje nakupa 
gasilske cisterne PGD Križevci  se v proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 zagotovijo sredstva v 
višini 66.426,97 EUR.  

2. Sprejme se predlog obnove vaško-gasilskih domov za leto 2015.  

 
 

POGLAVJE 6 – KMETIJSTVO  
 

S K L E P  št.  19/2015 : 
 
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za kmetijstvo zagotovila 8.000,00 EUR. 
2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z občinsko upravo na podlagi navodil ministrstva za 

kmetijstvo pripravi novi pravilnik za dodeljevanje pomoči kmetijskim gospodarstvom z območja naše 
občine, za obdobje naslednjih let ter opravi razpis za dodelitev sredstev. 

3. Občina Gornji Petrovci bo Svetovalni službi Gornji Petrovci sofinancirala ureditev večnamenske učilnice. 
 
 
 
POGLAVJE 7 – ZAVAROVANJA  
 

S K L E P  št.  20/2015 : 
 
        1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za zavarovanja:  

- vaško-gasilskih domov, 
- mrliških vežic, 
- športnih centrov, 
- kapel in zvonikov, 
- ostalih objektov v lasti občine, 
- občinske uprave in javnih delavcev, 
- avtomobilov v lasti občine, 
- stanovanjskih blokov 

 
        zagotovila: 10.396,17 EUR.  

 
 
 

POGLAVJE 8 – ODVETNIŠKE STORITVE  
 

S K L E P  št.  21/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se na kontu 402920 v poglavju 8 – odvetniške 
storitve za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev zagotovijo sredstva v višini 21.300,00 EUR. 

 
 

POGLAVJE 9 – CIVILNA ZAŠČITA   
S K L E P  št.  22/2015 : 
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1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za tekoče delovanje Civilne zaščite zagotovila 
1.000,00 EUR. 

 
 

POGLAVJE 10 – PRORAČUNSKA REZERVA   
 

S K L E P  št.  23/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 10 – Proračunska rezerva na kontu 
409000 Splošna proračunska rezervacija zagotovijo sredstva v višini 2.000,00 EUR in na kontu 
409100 Proračunska sredstva v višini 1.000,00 EUR.  

      Skupna sredstva poglavja 10 - Proračunska rezerva znašajo 3.000,00 EUR. 

 
POGLAVJE 11 – PROSTORSKI PLAN   
 

S K L E P  št.  24/2015 : 
 

1. Podjetju ZEU d.o.o. Murska Sobota se za namen priprave OPN-ja občine Gornji Petrovci odobrijo 
naslednja dodatna dela: 

- dodatna dela pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta za občino Gornji Petrovci v višini 9.769,76 
EUR, 

- izdelava dopolnitve okoljskega poročila za OPN občine Gornji Petrovci v višini 9.340,32 EUR, 
- ažuriranje namenske rabe zaradi vrisa cest, dejanskega stanja gozdov in zgrajenih objektov izven 

stavbnih zemljišč ter vključitev usklajenih pobud v Občinski prostorski načrt Gornji Petrovci v višini 
9.318,85 EUR.  

2. Za izdelavo Občinskega prostorskega načrta občine Gornji Petrovci se v proračunu za leto 2015 
zagotovi 13.452,00 EUR, ostale obveznosti v višini 41.880,93 EUR pa se bodo plačale obročno, na 
podlagi dogovora s podjetjem ZEU d.o.o. v letih 2016, 2017 in 2018.  

 
 

POGLAVJE 12 – DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI  
 

S K L E P  št.  25/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 12 – Delovanje krajevnih skupnosti: 
- na kontu 41200013 zagotovijo sredstva v višini 5.237,66 EUR za dotacijo Krajevni skupnosti 

Šulinci  
- na kontu 41200015 zagotovijo sredstva v višini 3.628,71 EUR za dotacijo Krajevni skupnosti 

Križevci v Prekmurju  
- na kontu 41200017 zagotovijo sredstva v višini 3.133,63 EUR za dotacijo Krajevni skupnosti 

Gornji Petrovci. 
             Skupna sredstva poglavja 12 – Delovanje krajevnih skupnosti znašajo 12.000,00 EUR. 

 
 
POGLAVJE 13 – DELOVANJE RDEČEGA KRIŽA  
 

S K L E P  št.  26/2015 : 

1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za pogostitev krvodajalcev Občine Gornji Petrovci 
zagotovila sredstva v višini 600,00 EUR. 

  
POGLAVJE 14 – SOFINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK     

 
S K L E P  št.  27/2015 : 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za politične stranke zagotovila 695,15 EUR. 
2. Sprejeme se Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci.  
3. Novi Sloveniji, Krščanskim demokratom se na podlagi zahtevka nakaže delno povračilo stroškov 

volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v višini 57,09 EUR.     
4. Slovenski ljudski stranki se na podlagi zahtevka nakaže delno povračilo stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2014 v višini 42,44 EUR.     
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5. Socialnim demokratom se na podlagi zahtevka nakaže delno povračilo stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2014 v višini 4,12 EUR.     

 
 
POGLAVJE 15 – POGREBNIŠTVO     
 

S K L E P  št.  28/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 15 – Pogrebništvo na kontu 402503 
Vzdrževanje pokopališč zagotovijo sredstva v višini 32.850,00 EUR.  

 
POGLAVJE 16 – JAVNA RAZSVETLJAVA      
 

S K L E P  št.  29/2015 : 
 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 16 – Javna razsvetljava na kontu 
402200 Električna energija zagotovijo sredstva v višini 27.000,00 EUR in na kontu 4025996 
Vzdrževanje javne razsvetljave sredstva v višini 4.500,00 EUR. 
Skupna sredstva poglavja 16 – Javna razsvetljava znašajo 31.500,00 EUR.  

 
POGLAVJE 17 – OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC  

 
S K L E P  št.  30/2015 : 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo za delovanje Osnovne šole Gornji Petrovci in Vrtca Jurček pri osnovni šoli 

Gornji Petrovci v letu 2015 zagotovila: 298.088,00 EUR, 
2. Za razliko do ekonomske cene za vrtce izven Občine Gornji Petrovci bomo v letu 2015 zagotovili 

22.300,00 EUR, 
3. Za izvedbo šolskih prevozov v letu 2015 bomo zagotovili 45.000,00 EUR.  
4. Ob dobrodelni prireditvi OŠ Gornji Petrovci, ki bo 21.03.2015 jim občina nakaže 500,00 EUR. 
 
Odhodki skupaj: 365.888,00 EUR.  
     

 
POGLAVJE 18 – JAVNA DELA  
 

S K L E P  št.  31/2015 : 
 

1. Občina Gornji Petrovci bo v proračunu za leto 2015 zagotovila za izvajanje javnih del, skupaj z 
deležem zavoda za zaposlovanje 60.553,00 EUR.  

 
 
POGLAVJE 19 – ODPADKI – ODVOZ IN CERO PUCONCI  
 

S K L E P  št.  32/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 19 – Odvoz odpadkov na kontu 
402204 Odvoz odpadkov zagotovijo sredstva v višini 11.511,70 EUR in na kontu 4320000 
Sofinanciranje izgradnje CERO Puconci II. faza-Občina Puconci sredstva v višini 888,30 EUR. 
Skupna sredstva poglavja 19 – Odvoz odpadkov znašajo 12.400,00 EUR.  

 
POGLAVJE 20 – DOTACIJE PO SKLEPU OBČINSKEGA SVETA 
 

S K L E P  št.  33/2015 : 

1. Za dotacije po sklepu občinskega sveta in župana se v proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2015 
zagotovijo sredstva v višini 5.000,00 EUR. Razdelitev sredstev: 

 

Zap.š.  Ime društva  Kraj  Znesek  
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1. Zveza veteranov vojne za Slovenije Murska Sobota 30.00 € 
2. Društvo za zaščito živali Pomurja Murska Sobota 50,00 € 
3. Društvo za zdravo življenje - Nova pot Radenci  Radenci  20,00 € 
4. Društvo Prekmurcev v slovenski Istri  Murska Sobota 20,00 € 
5. Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije  Murska Sobota  50,00 € 
6. RA Sinergija - LAS Goričko  Moravske Toplice 1.902,86 € 
7. Združenje multiple skleroze, Pomurska podružnica Murska Sobota 30,00 € 
8. Policijsko veteransko društvo Sever Murska Sobota 20,00 € 
9. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Murska Sobota 30,00 € 
10. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota  50,00 € 
11. Društvo diabetikov Murska Sobota  Murska Sobota  30,00 € 
12. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  Murska Sobota 30,00 € 
13. Društvo upokojencev občine Gornji Petrovci  Gornji Petrovci  150,00 € 
14. Društvo vinogradnikov Goričko  Murska Sobota  30,00 € 
15. Sadjarsko društvo Pomurja  Puconci  30,00 € 
16. Avto moto klub starodobnih vozil Goričko   30,00 € 
17. Heraldica Slovenica  Ljubljana  30,00 € 
18. Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja  Murska Sobota  20,00 € 
19. Čebelarska zveza društev Pomurja Murska Sobota  30,00 € 
20 Čebelarsko društvo Šalovci  Šalovci  50,00 € 
21. delavkam MURE - že nakazano  421,50 € 
22. Pomurska turistična zveza  Murska Sobota  100,00 € 
23. Gimnazija Murska Sobota  Murska Sobota  100,00 € 
24. Društvo varnega zavetja Pomurja   Ljutomer 150,00 € 
25. Društvo Bumerang sreče  Stanjevci  100,00 € 
26. Glasbena šola Murska Sobota  Murska Sobota  100,00 € 
27. Heraldica Slovenica Ljubljana  Ljubljana  30,00 € 
28. Reklamna agencija Vizija  Murska Sobota 50,00 € 
29. Območna obrtno-podjetniška zbornica M. Sobota  Murska Sobota  50,00 € 
30. Območno združenje slovenskih častnikov M. Sobota Murska Sobota 20,00 € 
31. Združenje borcev za vrednote NOB Murska Sobota  Murska Sobota 20,00 € 
32.  Zavod PEC Murska Sobota - 20 izvodov publikacije za OŠ Murska Sobota 120,00 € 
 SKUPAJ:   3.894,36 € 
    
 Nerazporejena sredstva:   1.105,64 € 
 SKUPAJ:   5.000,00 €  
 
 
 
POGLAVJE 21 – VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH BLOKOV 
 

S K L E P  št.  34/2015 : 
 
1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 21 – Vzdrževanje stanovanjskih blokov na 

kontu 402008 Odvod v rezervni sklad zagotovijo sredstva v višini 985,00 EUR in na kontu 402501 
Vzdrževanje stanovanjskih objektov sredstva v višini 6.015,00 EUR. 
Skupna sredstva poglavja 21 – Vzdrževanje stanovanjskih blokov znašajo 7.000,00 EUR.  

 
 

POGLAVJE 22 – ODKUP in PRODAJA PARCEL  
 

S K L E P  št.  35/2015 : 
 

1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu za odkup parcel zagotovila 1.500,00 EUR. 
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 poskušala prodati naslednje nepremičnine:  

 

Nahajališče Ime K.O. Parcela  Nepremičnina Lastnik Delež 

Predlog 
za 
prodajo 

Namenska 
raba 
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PANOVCI 7 PANOVCI 1125 
parcela s 
stavbo 

OBČINA 
GORNJI 
PETROVCI 1/1 

   
7.000,00 
€  

pozidana 
zemljišča 

STANJEVCI 
87 STANJEVCI 2746/1 

parcela s 
stavbo 

OBČINA 
GORNJI 
PETROVCI 1/1 

   
6.315,20 
€  

pozidana 
zemljišča 

  STANJEVCI 2747/1 parcela 

OBČINA 
GORNJI 
PETROVCI 1/1 

       
333,00 €  

nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

  STANJEVCI 2749 parcela 

OBČINA 
GORNJI 
PETROVCI 1/1 

         
66,00 €  

kmetijska 
zemljišča 

  STANJEVCI 2748 parcela 

OBČINA 
GORNJI 
PETROVCI 1/1 

       
811,20 €  

kmetijska 
zemljišča 

  STANJEVCI 2637 parcela 

OBČINA 
GORNJI 
PETROVCI 1/1 

       
474,60 €  

nezazidano 
stavbno 
zemljišče 

        skupaj:      

 
15.000,00 

€    
 
 
 
 
POGLAVJE 23 – OBČINSKA UPRAVA  
 

S K L E P  št.  36/2015 : 
 
1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 23 – Občinska uprava  

zagotovijo sredstva v višini 295.700,00 EUR. 

 
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 v proračunu namenila sredstva za sofinanciranje šotorov v višini 80 
% vrednosti za posamezen šotor za naslednje občinske prireditve ( 20% vrednosti šotora mora financirati 
društvo, ki organizira prireditev) v skupnem znesku 1.640,00 EUR: 
- Svečana seja Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci, 18.08.2015 (manjši šotor za pogostitev) – v celoti 

( šotor za 200 ljudi – 200,00 EUR ) 
- Občinski turnir v malem nogometu v Gornjih Petrovcih, 20.06.2015 – 80% sredstev občina – 20% 

sredstev društvo ( šotor za 200 ljudi – 160,00 EUR + 40,00 EUR ) 
- Občinsko gasilsko tekmovanje v Neradnovcih, 27.06.2015 - 80% sredstev občina – 20% sredstev društvo 

( šotor za 1000 ljudi – 640,00 EUR + 160,00 EUR ) 
- Vaške igre v Šulincih, 12.07.2015 - 80% sredstev občina – 20% sredstev društvo, ki bo prevzelo 

organizacijo iger ( šotor za 1000 ljudi – 640,00 EUR + 160,00 EUR ) 
- Za vse ostale prireditve bo občina sofinancirala šotor v višini 50% vrednosti, preostalih 50% pa mora 

sofinancirati organizator posamezne prireditve. 
  
  
     3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2015 sofinancirala občinske prireditve na naslednji način: 

- Občinski turnir v malem nogometu – sofinanciranje občine: 9,00 EUR/tekmovalca, 10 
tekmovalcev/ekipo.Pred prireditvijo se jim nakaže avans v višini 400,00 EUR. 

- Občinsko gasilsko tekmovanje – sofinanciranje občine: 9,00 EUR/tekmovalca, 9 tekmovalcev/ekipo. 
Pred prireditvijo se jim nakaže avans 1.000,00 EUR. 

- Občinske vaške igre – sofinanciranje občine: 9,00 EUR/tekmovalca, 20 tekmovalcev/ekipo. Pred 
prireditvijo se jim nakaže avans v višini 1.200,00 EUR. 

- Organizator prireditve mora po končani prireditvi občini izstaviti zahtevek s priloženimi boni za tekmovalce 
ter ostalimi boni za sodnike, povabljene goste itd. 
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POGLAVJE 24 – INVESTICIJE  
 

S K L E P  št.  37/2015 : 

1. Sprejme se program manjših projektov za leto 2015 in se v ta namen zagotovijo sredstva v višini 
125.000,00 EUR. 

2. Za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Murska Sobota se zagotovijo sredstva v višini 6.548,41 
EUR. 

3. Za program oskrbe s pitno vodo Pomurja - sistem B se zagotovijo sredstva v višini 57.000,00 EUR. 
4. Za poplačilo programa Life projekta Občini Kuzma in Občini Dobrovnik se zagotovijo sredstva v višini 

6.841,83 EUR.  
5. Sprejme se načrt razvojnih programov 2015-2018-2022. 

Skupna sredstva poglavja 24 – investicije znašajo 195.390,24 EUR.  
 
 

 
POGLAVJE 25 – PINDŽA   
 

S K L E P  št.  38/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 25 – Pindža d.o.o. zagotovijo sredstva v 
višini 394.715,02 EUR. 

 
 
POGLAVJE 26 – IZVRŠBA SGP POMGRAD (LC KUKEČ-BOKRAČI) IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV   

 
 

S K L E P  št.  39/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 26 – Izvršbe (SGP Pomgrad, domovi 
starejših občanov) zagotovijo sredstva v višini 180.000,00 EUR. 

 
POGLAVJE 27 – PLAČILO OBRESTI OD KREDITOV    
 

S K L E P  št.  40/2015 : 
 

1. V proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se v poglavju 27 – Plačilo obresti od kreditov na kontu 
4031014 Plačila obresti-Slovenski regionalno razvojni sklad zagotovijo sredstva v višini 3.000,00 EUR. 
 
 

S K L E P  št.  41/2015 : 
 

1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2015 z naslednjimi prilogami: 

- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2015,  
- Splošni in posebni del proračuna za leto 2015,  
- Načrt razvojnih programov 2015-2018, 
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci 2015, 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2015, 
- Obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015, 

       v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
SPREJET.  
 

 
K tč. 4 

 
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.  
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Svetec Drago je povedal, da so bile težave pri čistilni akciji, ker sedaj ni bilo več gotovine in je bilo potrebno hrano 
in pijačo nabaviti v Mercatorju v Gornjih Petrovcih, kjer je predrago. Vpraša za naslednjič ali ni možno izdati 
naročilnice trgovini, v kateri želijo vaški predsedniki opraviti nakup? 
 
Abraham Sabina je odgovorila, da gotovine več ni možno dati. V primeru izdaje naročilnic, ima lahko potem ena 
krajevna skupnost 8 naročilnic, vendar določene trgovine zahtevajo sklenitev pogodb.  
 
Svetec Drago je povedal, da se z dopisom gasilske zveze v določenih delih strinja, ampak pri njih je problem, da 
imajo opremo, vendar je ne morejo nikamor dati.  
 
Vukanič Zlatko je povedal, da to, da manj vlagati v obnovo vaško-gasilskih domov lahko povejo tisti, ki imajo 
objekte že do konca urejene. 
 
Kardoš Vlado je povedal, da jo on nabavil hrano za čistilno akcijo v Mercator centru v Murski Soboti, kjer je 
cenejša. 
Opozoril je tudi, da je naša občina edina v Prekmurju, ki nima sprejetega odloka za gradbene parcele, da če jih 
lastniki ne čistijo, da se jih lahko prijavi inšpekciji. 
Predlagal je, da svetniki pridejo na skupščino gasilske zveze in tam povejo svoje mnenje.  
 
Luthar Karel je opozoril na to, da ima Pindža 25 privatnikov, ki jim je dolžna plačilo in bo to v naslednjih 2, 3 letih 
težko plačala, kar je katastrofa, sploh za majhnega privatnika.  
 
Svetec Drago je prisotnim prebral anonimno pismo, ki ga je prejel domov.  
 
Horvat Milan in Kuhar Štefan sta povedala, da smo že preveč časa zapravili za anonimna pisma in predlagala, da 
jih v bodoče ne bi obravnavali.  
   
Horvat Milan je povedal, da ne bo šel na skupščino gasilske zveze, saj je malo prepozno sklicana ker je proračun 
občine bil sprejeti.  
 
Habjanič Stanislav in Škerlak Drago sta se strinjala z mnenjem g. Horvata in povedala, da je upravni odbor 
gasilske zveze bil povabljen na predstavitev proračuna, pa skoraj nihče ni prišel na sejo.  
 
Balek Jože je predlagal, da se javnost seznani s sprejetim proračunom. Povedal je še, da pripravlja SLS 
07.04.2015 okroglo mizo na temo prihodnost kmetijstva na Goričkem in povabil prisotne, da se je udeležijo.  
 
Kučan Silvester je zaprosil, če se da zasipati jame na cestah v Križevcih, ki so nastale zaradi izgradnje vodovoda.  
 
Kuhar Štefan je odgovoril, da so to dolžni narediti izvajalci del. 
 
 
 
S tem je bila seja zaključena ob 19.59 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:           Franc Šlihthuber, 
Biserka Kuronja            župan  


