OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 31.07.2015 ob 19.30 uri, v Kulturnem domu
občine Gornji Petrovci, v Stanjevcih.
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.05. in 12.06.2015,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.05. in
12.06.2015,
5. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.07.2015,
6. Poročilo o realizaciji sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
14.07.2015,
7. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
8. Poročilo odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo o ogledu plazov na območju
občine in seznanitev z zapisniki o delu odbora,
9. Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2015 – predlog za obravnavo in sprejem,
10. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in
sprejem,
11. SI. MOBIL d.d. – vloga za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasja za postavitev objekta v k.o. Križevci –
predlog za obravnavo in sprejem,
12. Okrožno sodišče v Murski Soboti – imenovanje sodnika porotnika,
13. Sklep o imenovanju komisije za izbiro javno-zasebnega partnerja za oskrbo treh objektov v Občini Gornji
Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem,
14. Saubermacher & Komunala – poročilo o ločenem zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov,
15. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
16. 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, Kozar Anton, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, Lepoša
Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsoten je bil: Kerčmar Ernest.
Na seji je bila prisotna tudi članica Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na
glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red
SPREJET.

K tč. 3
Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.05. in 12.06.2015.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je dal na glasovanje naslednji

S K L E P št. 74/2015 :
1. Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.05. in
12.06.2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.05. in 12.06.2015.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.07.2015.
Župan je dal zapisnik v razpravo.
Balek Jože je povedal, da nima pripomb na zapisnik, je pa zadeva problematična. Nima nič proti, če se kdo k nam
priseli, vendar ti niso seznanjeni z našo solidarnostjo, delovanjem naše lokalne skupnosti. Ne ve, kdo se je
pogajal s strankama, odškodnina je visoka in ni korektno proti ostalim prebivalcem, ki so ogromno prispevali v
preteklosti, od finančnih sredstev do solidarnostnega dela. To bi jim bilo dobro predstaviti. Obstaja bojazen, da se
zadeva ponovi recimo pri kanalizaciji, ker vsi hočejo neke pravice in bo v bodoče potrebno soglasja pridobiti
pravočasno. Sklep pa so morali sprejeti, ker drugače ni možno zaključiti izgradnje vodovodnega omrežja.
Kuhar Štefan je povedal, da to niso služnosti, ki bi jih občina morala pridobiti pred začetkom izgradnje v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vsa dela so se izvedla ob obstoječem asfaltu, na bankinah cest, problem je v
tem, da gredo ceste ponekod po privatnem zemljišču. Teh primerov je bilo okrog 50 in le 2 sta zahtevala
odškodnino. Tako se je sedaj na območju KS Križevci ogromno cest odmerilo na račun glavnega izvajalca del
IMP d.d. Ljubljana.
Horvat Milan je povedal, da je iz gradiva za korespondenčno sejo izgledalo, da gre za parcele, sedaj pa
ugotavljajo, da gre za bankine. Je pa težko vse obrazložiti s korespondenčno sejo. Povedal je še, da je v Sloveniji
ogromno cest, ki niso odmerjene, pri nas so se te zadeve najbrž prenesle še iz prejšnje občine.
Naj bi se postopki odmere cest uredili, ker se bodo takšni primeri ponovili. Ko še ni objekta na parceli se lažje
pogajaš.
Kardoš Vlado je povedal, da ima ena od teh lastnic na Kukeču zaraščene parcele. Občina mora sprejeti odlok in
se gradbene parcele morajo čistiti. Pri osnovni šoli, državni cesti, poteka tudi pločnik po privatnem zemljišču.
Župan je povedal, da poteka 80 % državnih cest po privatnem zemljišču. Pri naših cestah bi tudi lahko šli v
izravnavo mej, saj odmera ene parcele stane med 300,00 – 500,00 EUR. Stroški odmere, ki jih krije pri vodovodu
podjetje IMP d.d. Ljubljana znašajo okrog 25.000,00 EUR.
Če ne bi dosegli dogovora s tema dvema lastnicama, bi lahko bil ogrožen projekt izgradnje vodovoda in bi morala
občina vrniti evropska sredstva.
Svetec Drago je povedal, naj se ta primer zapomni za bodoče, ker bodo mogoče ti lastniki kdaj kaj potrebovali od
občine.
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 75/2015 :
1. Sprejme se zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
14.07.2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 6
Poročilo o realizaciji sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.07.2015.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
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K tč. 7
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za infrastrukturo.
Luthar Karel je povedal, da se je odbor sestal in pregledal odlok. Podrobnosti bo povedla Biserka.
Kuronja Biserka je povedla, da je Direkcija RS za infrastrukturo podala negativno soglasje na odlok, ki je bil
sprejet na seji občinskega sveta 19.09.2014. Tako so skupaj s podjetjem Axis pripravili določene obrazložitve in
spremembe, na kar je direkcija 29.05.2015 podala pozitivno soglasje. Sedaj pa je spet prišlo do sprememb v
odloku zaradi Občine Puconci, ki tudi spreminja svoj odlok o kategorizaciji in sicer pri št. določenih Puconskih cest
in dolžini njihovih cest.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 76/2015 :
1. Razveljavi se Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornji Petrovci sprejet na 26. redni seji
dne, 19.09.2014.
2. Na podlagi pozitivnega soglasja Direkcije RS za infrastrukturo št. 37162-3/2015-113(507) z dne,
27.05.2015 se sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
Lepoša Stanko je povedal, da v odloku manjka cesta v Lucovi mimo pokopališča proti »Toreči«.
Župan je odgovoril, da se je ta cesta obravnavana kot poljska pot.
K tč. 8
Poročilo odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo o ogledu plazov na območju občine in
seznanitev z zapisniki o delu odbora.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za infrastrukturo.
Luthar Karel je povedal, da so člani odbora na pobudo župana dne, 23.06. in 28.06.2015 opravili oglede po celi
občini. V kolikor bo potrebno še kaj pogledati, bodo naslednje leto to opravili skupaj z vaškimi predsedniki. V
zapisniku je zapisano kje so bili in kaj so si pogledali.
Bili so tudi v Peskovcih pri g. Željku in povedali svoje mnenje. Tako g. Željko kot g. Kerčmar oba trmasto vztrajata
pri svojem. Svetovali so g. Željku, da si nabavi gospodarski števec za vodo.
Župan je povedal, da je cestno podjetje podalo odgovor na naš dopis, da ni nobenih posebnosti pri zaraščenih
bankinah in da bodo v začetku meseca avgusta pristopili h košnji.
Odboru za infrastrukturo se je zahvalil za opravljeno delo. Zadeve bodo poskušali realizirati, vendar vse najbrž
letos ne bo možno.
S strani ARSO-ja se pripravlja predlog za pristop k sanaciji vodnih strug. V Križevcih se bodo ceste uredile v
sklopu sanacije po izgradnji vodovoda.
Horvat Milan je vprašal, kako je z zemljiščem, ki se mora po zakonu prenesti v lastništvo sklada? Če je sklad pod
preverjanjem računskega sodišča bodo to izposlovali. Bolj ga zanima, kaj to pomeni za občino? Če so
nekategorizirane občinske ceste, dovozne poti, sprehajalne poti, je potem lastnik tega zemljišča država in s tem
tudi poti. Tudi če gre cesta po neki parceli, se bo to moralo odmeriti in bo lastnik država. Da ne bi kdo osporaval
teh poti. Če bo sklad dal parcelo nekomu v najem, jo bo ta lahko zoral, pot pa bodo lahko dali v zakup.
Kar se tiče vzdrževalnih del po ogledu je predlagal, da se drži proračunskih postavk, potrebno je videti kaj se
lahko naredi, kaj ne pa se prenese v proračun za naslednje leto.
Župan je prisotne seznanil z odgovorom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na naš dopis. Predlagal je, da se
pridobi še kakšno stališče, videti je potrebno katere parcele so to in bo potem dano v obravnavo na občinski svet.
Škerlak Drago se je zahvalil odboru za trudi in čas, ki so ga namenili za ogled. V poročilu manjka most čez potok
v Stanjevcih proti Börošu - Zlatici, ki ni prevozen in bi ga bilo potrebno urediti.
Opozoril je tudi na nepreglednost na republiški cesti, ko se pripelješ z njihovega konca.
Habjanič Stanislav je tudi povedal, da so od Bencika proti Peskovcem veje že na cestišču in se lahko zgodi
prometna nesreča.
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Luthar Karel je povedal, da so določene zadeve zapisane že v poročilu o ogledu, ki sta jih opravila v lanskem letu
z Kerčmar Ernestom.
Kozar Anton je opozoril tudi na plaz v Boreči pri hš. 5.
Svetec Drago je povedal, da se v poročilu spet pojavljata g. Kovač in Jakiša. Če imajo tukaj korist in uničijo ceste,
naj jih za sabo popravijo.
Župan je povedal, da je g. Kovaču že bil poslan dopis glede poškodovanih cest. Povedano nam je bilo, da so
lastniki gozda, plačujejo pristojbine, občina pa je dolžna vzdrževati ceste. V nekaterih primerih je bila vključena
tudi medobčinska inšpekcija. Eni plačajo globo, cesta pa ostane kot je.
Luthar Karel je predlagal, da občina sprejme odlok, da mora tisti, ki povzroči škodo, cesto vzpostaviti v prvotno
stanje.
Župan je povedal, da odlok nič ne pomaga, če ne moreš dokazati kdo je povzročil škodo, ker se več različnih
lastnikov vozi po isti poti. Mogoče bi se dalo rešiti zadeve z rampo.
Lepoša Stanko je povedal, da so poskušali rešiti podobno zadevo prek inšpekcije. G. Kovač je bil v postopku,
vendar mu nič ne morejo.
Horvat Milan je obrazložil, da je potrebno ločiti državno cesto, javno cesto, gozdno cesto, kategorizirane in
nekategorizirane ceste. Kar se tiče varstva prometa na vseh javnih cestah, če jih nekdo onesnažuje, poškoduje
imata to v pristojnosti policija in inšpekcija. Policija napiše globo, za občino pa je to podlaga, da vloži odškodninski
zahtevek na sodišče.
Župan je odgovoril, da mi ne dobimo podatka o globah, sankcijah.
Horvat Milan je povedal, da če je bila policija na kraju dogodka imamo pravico izvedeti kdo je povzročitelj, torej
kdo je naredil škodo. Ko je policija koga kaznovala, ti pa čistiš za njim mu za to lahko izstaviš račun. Gozdne
ceste pa imajo poseben status in misli, da se na njih tudi ne da postaviti rampe. Občinski inšpektor lahko na
podlagi odloka tudi izda globo, potem pa je stvar lastnika ali cesto popravi na kršiteljeve stroške, ali pa na svoje
stroške. Inšpektor ne more naložiti povrnitve v prejšnje stanje, razen če je v odloku tako napisano.
Glede g. Kovača, če bi imeli odlok, bi po čiščenju poslali njemu račun, ta pa bi ga moral plačati, inšpektor pa bi ga
kaznoval. Tudi nimamo odloka o javnem redu in miru. Slej ko prej bomo imeli problem, zaradi torjenja ob rojstvu
otroka. Ene občine imajo odlok, ki prepoveduje ali omejuje te zadeve.
K tč. 9
Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2015 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije.
Vukanič Zlatko je povedal, da se je komisija sestala in obravnavala predlog za podelitev letošnjih priznanj ter
predstavil predlog komisije.
Svetec Drago je povedal, da smo pozabili na župnika Dejana Horvata, ki je bil Pomurec leta in je pomagal pri
odpravi posledic po žledu.
Kardoš Vlado je povedal, da ima dobre plavalne rezultate tudi Nemec Maja, ki trenira skupaj s Karin.
Lepoša Stanko je povedal, da je tudi Odbor moja dežela, lepa in gostoljubna opravil svoje delo. Izbrali so tri
najlepše urejene hiše in balkone. Razglasitev bo podana na svečani seji občinskega sveta.
Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 77/2015 :
1. V letu 2015 se podelijo naslednja občinska priznanja:
-

ZLATA PLAKETA – Jolanda Lazar, Gornji Petrovci 66/a (za naziv doktorica znanosti),
SREBRNA PLAKETA – PGD Gornji Petrovci (za 90 let delovanja),
BRONASTA PLAKETA – KMN Stanjevci (za 30 let delovanja),
diploma – Karin Kisilak, Gornji Petrovci 35/a (za izredne dosežke na plavalnem področju v Pomurju in
Sloveniji),
diploma – PGD Martinje (za 70 let delovanja),
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-

diploma – PGD Boreča (za 70 let delovanja).

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
Lepoša Stanko je zapustil sejo ob 20.57 uri.
K tč. 10
Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Kuhar Štefan je predstavil elaborat, ki bi naj veljal do 31.12.2015, zahteva ga pa inšpekcija za okolje. Javno
podjetje Vodovod B d.o.o. pripravlja novi elaborat, Pindža d.o.o. pa sedaj predlaga, da bi občina pokrila razliko
omrežnine v znesku 1,9739 EUR na hišni priključek, kar znaša do konca letošnjega leta 5.734,00 EUR, z
namenom da se ohrani enaka cena za gospodinjstva. Ali je subvencija občine, ali pa plačajo gospodinjstva.
Horvat Milan je povedal, da bo verjetno v letu 2016 to že obračunano pod Sistem B, najbrž pa se še ne ve koliko
bodo stroški omrežnine in ostalega. Mi bomo sedaj financirali 1,9739 EUR, to je 10,00 EUR po gospodinjstvu,
potem pa se lahko zgodi, da pride do povečanja omrežnine v letu 2016 pri Sistemu B in mogoče večji preskok. Za
občane je sicer dobro, razmišlja pa o tem, ali je to pametno, ker če se vsaj za 1,00 EUR dvigne omrežnina, jim bo
potem lažje. Tam kakšnih velikih subvencij pri obračunavanju ne bomo mogli dati. 10,00 EUR za gospodinjstva v
teh mesecih tudi ni tako dosti, 5.700,00 EUR pa za občino tudi ni tako malo.
Župan je povedal, da še ni izhodišč glede cen vodovoda, ta se mora izoblikovati po enotni ceni za vse. Govori se,
da bi bila cena enotna za celi sistem vodovoda. Sistemi bi naj ostali v upravljanju po občinah, potem pa se v
nadaljevanju postavlja vprašanje kakšna bo enotna cena, amortizacija in ostale cene in kakšna bo subvencija
občine v to skupno ceno itd. Sprejeti odlok pa zavezuje k enotnemu upravljavcu.
Horvat Milan je povedal, da se lahko zgodi, da bomo mi upravljavec starega voda, novega pa Sistem B, mi bomo
določili svojo ceno, oni pa svojo. Odločiti se je potrebno ali delno subvencioniramo ceno ali pa ne.
Župan je povedal, da če se bo šlo v to potem bo lahko na območju občine domači upravljavec ali pa nekdo drug,
oni so pa skupni upravljavec, direktive dajejo oni.
Balek Jože je predlagal, da se sedaj odobri subvencija, drugo leto pa bo potem enotno za vse. Če sedaj
omrežnino dvignemo in jo bo nekdo na skupnem nivoju računal, bo mogoče to tudi izhodišče za izposlovati
manjšo omrežnino.
Horvat Milan je povedal, da mi omrežnine ne znižujemo. Mi bomo sedaj omrežnino obračunali 8,00 EUR, to je
fiksna cena, občina bo doplačevala 2,00 EUR, gospodinjstva bodo plačevala manj. Do Sistema B se bomo
izpostavljali z 8,00 in ne 6,00 EUR.
Kuhar Štefan je povedal, da je dosti tistih, ki plačujejo samo omrežnino.
Na podlagi razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 78/2015 :
1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci podjetja Pindža,
Javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o., št. 855/2015 z dne, 21.07.2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 11
SI. MOBIL d.d. – vloga za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasja za postavitev objekta v k.o. Križevci –
predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da je Vaški odbor Križevci podal soglasje k postavitvi stolpa in prebral dopis odbora.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 79/2015 :
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1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje podjetju SI.MOBIL d.d. za postavitev objekta (stolpa) v k.o.
Križevci na parc. št. 8579.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 12
Okrožno sodišče v Murski Soboti – imenovanje sodnika porotnika.
Župan je zaprosil za predlog za sodnika porotnika.
Na podlagi razprave je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 80/2015 :
1. Za sodnico porotnico se predlaga Marijo Časar, Gornji Petrovci 96, 9203 Petrovci, v kolikor ne bo
sprejela te funkcije pa Vlada Kardoša, Gornji Petrovci 6, 9203 Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 13
Sklep o imenovanju komisije za izbiro javno-zasebnega partnerja za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci
s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedlal, da je na 8. redni seji občinskega sveta dne, 12.06.2015 bila imenovana komisija za izbiro
javno-zasebnega partnerja za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico
na lesno biomaso, ki jo sestavljajo Milan Horvat, Karel Luthar in Drago Škerlak.
Ker pa zakon o javno-zasebnem partnerstvu v 52. členu pravi, da morajo komisijo sestavljati člani, ki imajo
najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z razpisanega delovnega področja, je predlagana
sprememba sklepa o imenovanju komisije, kot je navedeno v gradivu.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 81/2015 :
1. Komisijo za izbiro javno-zasebnega partnerja za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno
energijo s kotlovnico na lesno biomaso sestavljajo:
-

predsednik: Milan Horvat, Šulinci 21,
član: Štefan Kuhar, Košarovci 26,
član: Johann Laco, Gornji Petrovci 6.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

K tč. 14
Saubermacher & Komunala – poročilo o ločenem zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov.
Pri tej točki ni bilo razprave.

K tč. 15
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan je seznanil prisotne s spremembo pri praznovanju prireditev v okviru letošnjega občinskega praznika,
namreč vas Ženavlje se je odločila, da otvoritev vaškega doma prestavi na drugo leto.
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Dalje je povedal, da je Občinski svet občine Gornji Petrovci na svoji 8. redni seji dne, 12.06.2015 sprejel sklep o
prodaji določenih nepremičnin.
V teku postopka prepisa parcel, na novega lastnika so se na določenih nepremičninah v zemljiški knjigi vknjižile
izvršbe, tako da zemljišča ne moremo prodati.
Robert Krachler iz Stanjevec je izrazil željo za obdelavo navedenega kmetijskega zemljišča in uveljavljanje
subvencij (razen gozda), takoj ko pa se sprostijo izvršbe pa bi zemljišče odkupil. Predlaga, da se njegovi prošnji
ugodi.
Horvat Milan je vprašal ali se sklep o prodaji razveljavi, ali pa je to dogovor, da jih lahko koristi do prodaje?
Župan je odgovoril, da dogovor o koriščenju parcel do prodaje.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 82/2015 :
1. Občini Gornji Petrovci bo s Krachler Robertom iz Stanjevec 82 sklenila dogovor o koriščenju parcel št.
656, 655, 659, 511, 4758, 4759, 4760, 4738, 4743, 3695, 3669, 4176 k.o. Stanjevci in parc. št. 2851 k.o.
Šulinci, dokler ne bo možna prodaja parcel zaradi vpisanih hipotek v zemljiški knjigi.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI

Balek Jože

NEOPREDELJENO

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan

X
X

Lepoša Stanko
Luthar Karel

X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

X

Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 1 PROTI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.
Dalje je župan prisotne seznanil s problematiko koriščenja sredstev primerne porabe.
Horvat Milan je povedal, da bo glede na to, da so sodne počitnice dobro, če se situacija reši do 15.09.2015.
Luthar Karel je povedal, da se zadeva lahko ponovi in da bi morali najti drugega odvetnika. Smo zadolženi, pa
delamo cel čas naprej. Od leta 2010 bi lahko do 200.000,00 EUR na leto odplačevali. Govorili smo tudi o sanaciji
dolga za Pindžo, se pa nič ne naredi. Potrebno je poskrbeti, da delavci dobijo plače.
Župan je seznanil prisotne z deli na vodovodnem na širokopasovnem omrežju. Neplačanih pogodbenih
obveznosti od gospodinjstev je za cca. 18.000,00 EUR.
S Kuhar Štefanom sta izmerila ceste na Kukeču, v Košarovcih in Panovcih ter 1/3 v Križevcih za sanacijo po
izgradnji vodovoda. Pričeli bodo z montažo jaškov v Križevcih. Asfaltirati je potrebno 11.000 m2, na deponiji pa
imajo še nekaj materiala.
Sredi avgusta, septembra bo ARSO izvajal sanacijska dela na vodni strugi. Nadaljuje se tudi s košnjo obcestnih
jarkov.
Investicije v vaško-gasilskih domovih Martinje in Boreča so končane. Na Kukeču se dela dokončujejo, v
Peskovcih se dela, septembra pa bodo pričeli z deli v Adrijancih. Sredstva iz proračunskih postavk še niso
presežena.
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Financiranje iz primerne porabe je bilo spremenjeno, tako na ta račun dobimo dodatnih 25.000,00 EUR, ki jih
bomo namenili za nujne zadeve in potrdili z rebalansom.
Glede na to, da imamo letos manj javnih delavcev in da se je en delavec Pindže spet upokojil, je težko opraviti
vsa dela, ki so potrebna po občini.
Kar se tiče kanalizacije Vlada RS predlaga sprejem uredbe za male čistilne naprave in greznice. Občine lahko
pristopijo k sofinanciranju malih čistilnih naprav, tako da bodo morali v bodoče o tem razpravljati in sprejeti
strategijo. Sam je za to, da se zadeve rešijo individualno in da ne gremo v izgradnjo kanalizacije. Ugotavlja, da je
odločitev, da počakamo bila pravilna in da nismo obremenili gospodinjstva s plačilom prispevkov v višini nekaj
tisoč EUR.
K tč. 16
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Kardoš Vlado je povedal, da je bila Zdravstvena postaja Gornji Petrovci en dan zaprta, saj je ena zdravnica na
dopustu, druga pa je morala iti dežurat v Mursko Soboto. Predlaga, da se zdravstvenemu domu pošlje dopis, naj
se to v bodoče ne zgodi, ker so sem vezani tudi pacienti iz drugih občin.
Kuhar Štefan je povedal, da so pri vodovodu in kabelski različni problemi. Nekatera gospodinjstva so dvignila
pogodbe za pristop k izgradnji, vendar pogodb niso vrnila, eni so pogodbe podpisali in niso nič plačali ali pa so
delno plačali. Kaj sedaj v teh primerih s postavitvijo jaškov? Dobro bi bilo o tem razpravljati.
Horvat Milan je povedal, da če ne spoštujejo dogovora, potem jim ne iti delat. Pogodbeno razmerje je dogovor
med enim in drugim. Če en ne spoštuje dogovora, ga tudi drugemu ni potrebno spoštovati. Če ni nič plačal ne
delamo. Če je delno plačal se jašek postavi, ampak se ga ne priklopi.
Habjanič Stanislav je predlagal, da se jih obvesti, da v kolikor ne bodo plačali se jih ne bo priklopilo na vodovod
oz. se ne bo postavilo jaška.
Župan je povedal, da se lahko pogodbe da tudi v izvršbo, če se je ne spoštuje. Ni pošteno, do tistih, ki so vse
plačali, eni so pa še vedno mnenja, da iz tega ne bo nič. Z evropskimi sredstvi smo se zavezali, da bomo vodo
pripeljali v vsa gospodinjstva.
Horvat Milan je povedal, da Evropa 100 % ne da nič zastonj, vsak ima možnost, da dobi vodo, če nekaj prispeva.
Zastonj ne moremo nikomur narediti priključka. V kolikor ne bodo sedaj v času izgradnje plačali prispevka, tudi če
so podpisali pogodbo, bodo kasneje večje cene. Lahko se jim še pošlje obvestila, da v kolikor ne bodo poravnali
pogodbenih obveznosti v celoti, ne bo jašek postavljen. Ne pravi, da jim ne narediti priključka, ampak v tej fazi ne.
Potem pa, če bodo hoteli, pa naj plačajo priključek po večji ceni.
Svetec Drago je vprašal, kako je z izvršbami za blok in vodo?
Kuhar Štefan je povedal, da na opomine skoraj nihče ni reagiral, ko pa so dobili izvršbo so se vsi oglasili. Bloki so
skoraj vsi rešeni.
Kučan Silvester je prosil, če se lahko v informatorju zapiše, naj vsi lastniki zaradi prometne varnosti čistijo svoje
parcele (drevje, grmovje). Prosil je tudi, če se lahko uredi cesta v Križevcih proti sadovnjaku.
Župan je odgovoril, da bodo k vzdrževanju cest pristopili že v mesecu avgustu.

S tem je bila seja zaključena ob 22.26 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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