
O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 19.02.2016 ob 19.00 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. Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem,  
4. Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017 – predlog za obravnavo in sprejem, 
5. Potrditev DIIP-ov in PIZ-ov za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1 – predlog za obravnavo in sprejem, 
6. Prošnja za etažiranje stanovanjskega bloka Gornji Petrovci 92 in 92a – informacija,    
7. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Župan je pod točko 7 predlagal spremembo dnevnega reda in sicer: Soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za obdobje od 01.03.2016 do 
31.12.2016. 
 
 

K tč. 1 
 
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:  
  
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kozar Anton, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, 
Lepoša Stanko, Luthar Karel, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Opravičeno odsotna sta bila: Svetec Drago in Kardoš Vlado. 
 
Na seji sta bila prisotna člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan. 
 
Prisotni so bili tudi člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja 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 (9 ZA, od 9  prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red  
                           SPREJET.  
 

K tč. 3 
 

Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je za obrazložitev zaprosil predsednika odbora za proračun in finance, g. Horvat Milana.  
 
Horvat Milan je povedal, da je odbor za proračun in finance Rebalans proračuna za leto 2016 obravnaval 
18.02.2016. Na seji so bili prisotni vsi člani odbora, župan in računovodkinja občine. 
Rebalans je potreben zaradi prijave na 23. člen ZFO-1 in za pridobitev investicijskih sredstev v višini 270.165,00 
EUR,  za leto 2016 in toliko tudi za leto 2017. En del je nepovratnih sredstev, drugi del pa povratnih, brez 
obrestne mere, s pričetkom vračanja sredstva za leto 2016 v letu 2018 in za leto 2017 v letu 2019. 
Glede na to, da imamo sprejete srednjeročne načrte in ostanejo še 4 velike investicije v občini, ki jih je potrebno 
dokončati, so se odločili, da je pametno izkoristiti ta sredstva in s tem zaključiti v teh dveh letih te investicije – 
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Adrijanci, Peskovci, Neradnovci in Šulinci. Zato bi bilo dobro izkoristiti tudi vračljiva sredstva, če se investicije v 
letu 2017 pripelje do konca, v naslednjih letih bodo verjetno tudi nepovratna sredstva v ta namen, se potem lahko 
še z našim denarjem v enem letu to odplača. 
Prihodek v proračunu so tudi sredstva Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
v višini 29.248,00 EUR. Skupaj so prihodki rebalansa proračuna 2016 povečani za 299.413,00 EUR. S sprejetjem 
predlaganega rebalansa za leto 2016 bodo prihodki in odhodki proračuna ponovno uravnovešeni.  
S prejemom sredstev 23. člena ZFO-1 so se sprostila prej načrtovana investicijska sredstva in s tem pride do 
povečanja pri določenih drugih postavkah, je pa tudi dodano nekaj novih postavk. Nekaj več sredstev se nameni 
za domove za starejše, nekaj je dodatno tudi za dokončanje OPN-ja, za katerega bi bilo dobro, če bi se lahko do 
31.12.2016 sprejel. Pri občinski upravi je bilo namenjeno 290.000,00 EUR, sedaj pa je 295.000,00 EUR, za 
5.000,00 EUR se je pri investicijah zmanjšala postavka obnova občinske stavbe in se povečala pri sejninah 
članov občinskega sveta. Investicije so razporejene po kontih, tako da so bolj pregledne.  
Odbor predlaga sprejem rebalansa za leto 2016 ter, da bi se poskušal zaključiti OPN do konca leta 2016. 
 
Župan je predstavil rebalans proračuna in investicije za leto 2016. Zaprosil je za obrazložitev predsednika odbora 
za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo.  
 
Luthar Karel je povedal, da se je odbor sestal 18.02.2016 in pregledal celotno gradivo. Prišlo je do spremembe in 
sicer: obnova občinske stavbe se iz leta 2016 prenese v leto 2017, ureditev objektov športnega centra Križevci pa 
se prenese v leto 2016, torej ti investiciji se zamenjata.  
Veseli ga, da smo dobili sredstva 23. člena ZFO-1 in sicer nepovratna in povratna sredstva, brez obresti, ki jih 
lahko odplačamo, če bo to možno v 1 letu ali v 9 letih. Potrebno je skrbeti za to, da se ti zneski investicij ne bi 
prekoračili.   
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  1/2016 : 
 

1. Sprejme se Rebalans proračun občine Gornji Petrovci za leto 2016 z naslednjimi prilogami: 
- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2016,  
- Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016 - splošni in posebni del,  
- Načrt razvojnih programov 2016-2019, 
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2016, 

       v predlagani obliki in vsebini.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  

 
 

K tč. 4 
 
Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017 – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je predstavil predlog proračuna za leto 2017 in planirane investicije. Zaprosil je za obrazložitev 
predsednika odbora za proračun in finance, g. Horvat Milana ter predsednika odbora za urejanje prostora, 
gospodarsko in cestno infrastrukturo, g. Luthar Karla. 
 
Horvat Milan je povedal, da so proračun obravnavali na isti seji kot rebalans, strinjali so se, da bi ga sprejeli za 
dve leti, kar je po zakonu možno, je pa povezano z investicijskim ciklusom koriščenja sredstev 23. člena ZFO-1, 
saj je država razpisala sredstva za dve leti. V tem delu, ki je vezan na 23. člen se proračun najbrž ne bo mogel 
spremeniti, vse ostalo pa se z rebalansom lahko spremeni. Strinjali so se tudi s programom investicij, v bilancah 
so konti za manjše projekte in investicije 23. člena.  
Odbor predlaga, da se poračun sprejme.  
 
Luthar Karel  je povedal, da je odbor pregledal predlog investicij in nanj niso imeli pripomb. Predlagajo pa, da se 
drži sprejetega vrstnega reda, torej na 1. mestu Neradnovci in nato Šulinci, cesta Šulinci Hozjan pa je bila že v 
planu za leto 2012. Upa, da se bo uredila tudi cesta v Martinju, v sklopu ostalih investicij. Za kmetijstvo imamo v 
proračunu predvideno 10.000,00 EUR. Ko bodo vse te investicije zaključene, predlaga da se v bodoče v ta namen 
nameni več sredstev.  
 
Župan je povedal, da bodo v letih 2016 in 2017 zaključili z večjimi investicijami v občini in se lahko pristopi k 
drugim zadevam. Kar se tiče cest se bo odbor sproti sestajal in obravnaval problematiko.  
S proračunom za leto 2016 in 2017 se predvideva zaključitev večjih investicij. V letu 2018  bomo imeli občino 
urejeno in čisto, tako bomo zadostili zakonskim določilom in izvirnim pristojnostim države, ki jih mora občina 
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zagotavljati svojim prebivalcem. Tako po letu 2018 sledi program vzdrževanja vseh objektov v občini vključno s 
cestami in okolico in se začne 10 letni program zagotavljanja vsega v zvezi s kanalizacijo.   
Članom občinskega sveta se je zahvalil za razumevanje in da so na takšen način pristopili k sprejemu rebalansa 
in proračuna v dobro razvoja občine in našega kraja. 
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  2/2016 : 
 

1. Sprejme se predlog Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 
Ker druge razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  3/2016 : 
 

1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017 z naslednjimi prilogami: 
- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2017,  
- Splošni in posebni del proračuna za leto 2016,  
- Načrt razvojnih programov 2016-2019, 
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci 2017, 
- Obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017, 

            v predlagani obliki in vsebini.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 
Župan je na koncu še povedal, da si šteje v veliko čast in zadovoljstvo, da je razumevanje članov občinskega 
sveta na tako visokem nivoju, da so sprejeli rebalans proračuna za leto 2016 in proračun za leto 2017 in s tem 
dali pečat našemu razvoju. 
 

K tč. 5 
 

Potrditev DIIP-ov in PIZ-ov za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1 – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je predstavil DIIP-e za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1. Povedal je tudi, da so v izdelavi projekti PZI, ki 
so potrebni pri izvedbi javnega naročila.  
 
Horvat Milan je povedal, da so sprejeli proračun in opredelili vrednosti za posamezne investicije iz 23. člena ter s 
tem dali soglasje za koriščenje sredstev. Na odboru za proračun in finance so se pogovarjali tudi v to smer, da če 
želijo podjetje Pindža d.o.o. ohraniti, je potrebno čim več investicijskih del oddati podjetju.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  4/2016 : 

1. Občina prijavi za koriščenje 23. člena ZFO-1 program, ki je opisan v gradivu. 
2. Občina Gornji Petrovci pristopi k prijavi v spletno aplikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 
3. Občina Gornji Petrovci izvede vse postopke v zvezi z razpisi, izgradnjo in zaključkom del ter zagotovi, da 

so projekti izvedeni v skladu z zahtevano proceduro in dokumentacijo ter zakoni. 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                     SPREJET.  
 

S K L E P  št.  5/2016 : 
 

1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova vaško gasilskega doma Peskovci. 
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova vaško gasilskega doma Peskovci« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2016 znaša 43.066,00 EUR.  
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3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2016 črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 96.934,00 

EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in 
odplačilo dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR. 

4. Investicija se bo pričela s potrditvijo DIIP-a, torej 19.02.2016, in bo trajala do 30.10.2016.  
  
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                            SPREJET.  

   
S K L E P  št.  6/2016 : 

 
1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova šole z okolico in igrišča z okolico v Adrijancih.  
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »OBNOVA ŠOLE Z OKOLICO IN IGRIŠČA Z OKOLICO V ADRIJANCIH« črpala s strani 
nepovratnih sredstev države Republike Slovenije po 23. členu ZFO – 1 v letu 2016 znaša 35.000,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2016 črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 35.000,00 
EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in 
odplačilo dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR.  

4. Investicija se bo pričela s potrditvijo DIIP-a, torej 19.02.2016, in bo trajala do 30.10.2016.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  

                           sklep SPREJET.  

S K L E P  št.  7/2016 : 
 

1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova cest v Adrijancih.   
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »OBNOVA CEST V ADRIJANCIH« črpala s strani nepovratnih sredstev države Republike 
Slovenije po 23. členu ZFO – 1 v letu 2016 znaša 30.000,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2016 črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 30.165,00 
EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in 
odplačilo dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR.  

4. Občina Gornji Petrovci bo za investicijo zagotovila 40.000,00 EUR. 
5. Investicija se bo pričela s potrditvijo DIIP-a, torej 19.02.2016, in bo trajala do 30.10.2016.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  

     
S K L E P  št.  8/2016 :  

1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova vaško gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico.  
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova vaško gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico« črpala s strani nepovratnih 
sredstev države Republike Slovenije po 23. členu ZFO – 1 v letu 2017 znaša 35.000,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2017 črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 55.000,00 
EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in 
odplačilo dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR. 

4. Investicija se bo pričela s potrditvijo DIIP-a, torej 19.02.2016, in bo trajala do 30.10.2017.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  

 
S K L E P  št.  9/2016 : 

 
1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova vaško gasilskega doma Šulinci.   
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova vaško gasilskega doma Šulinci« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO – 1 v letu 2017 znaša 28.066,00 EUR.  
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3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2017 črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 61.934,00 
EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in 
odplačilo dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR. 

4. Investicija se bo pričela s potrditvijo DIIP-a, torej 19.02.2016, in bo trajala do 30.10.2017.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je   
                            sklep SPREJET.  
 

S K L E P  št.  10/2016 : 
 

1. Potrdi se DIIP za projekt: Cesta Hozjan Šulinci in ceste Šulinci.  
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »CESTA HOZJAN ŠULINCI IN CESTE ŠULINCI« črpala s strani nepovratnih sredstev 
države Republike Slovenije po 23. členu ZFO – 1 v letu 2017 znaša 45.000,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2017 črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 45.165,00 
EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in 
odplačilo dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR. 

4. Investicija se bo pričela s potrditvijo DIIP-a, torej 19.02.2016, in bo trajala do 30.10.2017.  

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

 
 

K tč. 6 
 

Prošnja za etažiranje stanovanjskega bloka Gornji Petrovci 92 in 92a – informacija. 
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance, g. Horvat Milana.  
 
Horvat Milan je povedal, da se ta točka nanaša tudi na finance, občinsko premoženje in da je na bloku vknjiženih 
več hipotek, omejitev za prodajo s strani Stanovanjskega sklada RS, NLB in PBS. Razpisani sta bili tudi dve 
dražbi s strani teh dveh bank. Prva ni uspela, druga pa je bila preložena z intervencijo župana. Stanovalci so se 
pri drugi dražbi pripravljali, da vstopijo kot prednostni kupci pri dražbi, vendar to ni bilo možno, ker ni vknjižena 
etažna lastnina, kar sedaj prosijo, da se uredi. Vse je preloženo do 01.09.2016. Občina ima sedaj dve možnosti, 
etažiranje se mora opraviti, potem pa se pove ali se skupaj s Stanovanjskim skladom RS in ostalimi upniki ponudi 
odkup stanovanj posameznim stanovalcem, vendar ne po ceni kot je bila na drugi dražbi – cca. 300.000,00 EUR. 
Če se proda stanovanja po tržni ceni 600.000,00 ali 700.000,00 EUR, se dolg praktično odplača.  
Druga možnost pa je, da če se rešimo teh dveh upnikov, ni potrebno da gremo v odprodajo, ampak se s 
Stanovanjskim skladom RS dogovori za odplačilo obrokov iz sredstev od stanarin in ko bo dolg odplačan so 
stanovanja spet naša.  
Predlaga, da se etažiranje opravi do 01.09.2016, potem pa bodo o tej problematiki ponovno razpravljali, glede na 
situacijo kakšna bo takrat. 
 
Kerčmar Sonja je povedala, da je etažiranje bilo opravljeno, vendar ni bil možen vpis v zemljiško knjigo, ker ima 
Stanovanjski sklad RS vpisano hipoteko. Edino, če da sklad dovoljenje, da se to vpiše.  
 
Horvat Milan je povedal, da se iz elektronske pošte, ki jo je sklad poslal stanovalcem vidi, da dovolijo vpis. Lahko 
se Stanovanjskemu skladu RS pošlje sklep občinskega sveta in dopis, da se naj opravi etažiranje.  
 
Župan je povedal, da je občina izgradila 18-stanovanjski blok, ki je bil odplačan, vsa stanovanja so zasedena, je 
pa  odprt kredit do Stanovanjskega sklada RS. Na prvi dražbi bi dobili 600.000,00 EUR in bi se za toliko zmanjšal 
dolg, kar ne bi bilo toliko dobro za stanovalce, mi pa ne bi prejemali najemnine. Stanovalci so pripravljali zadrugo, 
se prijavili na dražbo, vendar se niso izkazali s predložitvijo plačane varščine. 
S 01.09.2016 je potrebno dogovoriti način nadaljnjega sodelovanja, o možnosti prodaje stanovanj se bodo 
pogovarjali takrat, morajo pa strmeti za tem, da se bo naš dolg poplačal. Pridobi se soglasje sklada za vpis etažne 
lastnine.   
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  11/2016 : 
 

1. Občina opravi do 01.09.2016 vpis etažne lastnine v 18-stanovanjskem bloku Gornji Petrovci 92, 92 a. 
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 
Balek Jože je predlagal, da se stanovalcem bloka pošlje odgovor na njihov dopis.  
 

K tč. 7 
 

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini 
na domu za obdobje od 01.03.2016 do 31.12.2016.  
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. 
 
Kuronja Biserka je povedala, da se predlaga, da bi cena storitve bila ista kot lani, torej 16,30 EUR, od tega je 
delež občine 7,18 EUR, poveča pa se cena za uporabnike storitve z 4,99 na 6,17 EUR in sicer zaradi manjšega 
števila javnih delavcev kot je bilo v letu 2015 in je potrebno pokriti razliko do polne cene.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  12/2016 : 
 

1. Sprejeme se soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu za obdobje od 01.03.2016 do 31.12.2016.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  

 
K tč. 8 

 
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.  
 
Župan je povedal, da se zaključuje z investicijo vodovoda, dogovor z izvajalci je, da morajo opraviti še razna 
asfalterska dela.  
Sedaj potekajo razne razprave glede cene vode in omrežnine. Prej je bil vedno govor, da bi bila cena za vse 
občine enotna, sedaj pa želi Mestna občina Murska Sobota, glede na to, da bi naj dobili 700.000,00 EUR manj 
sredstev, naj bi jim to pokrile druge občine. 
Občina Beltinci še vedno ni podpisala pogodbe in cilj ES ni dosežen, če vsa gospodinjstva ne dobijo vode, 
finančno pa je projekt zaključen. Občina Beltinci je od leta 2002 podpisala vse pogodbe in anekse, ki se nanašajo 
na izgradnjo vodovoda sistem B. Župan Občine Beltinci, g. Kerman, je podpisal izjavo, da Občina Beltinci ne želi 
sodelovati v sistemu A, temveč prosi vse občine v sistemu B, da se jih vzame zraven.  
Lahko smo zelo zadovoljni, da bo v naši občini vsaka hiša imela vodo in širokopasovne povezave. 
 
Povedal je tudi, da so Pomurske lekarne v letu 2015 izkazale dobiček v višini 4 mio EUR, sedaj mestna občina 
želi, da bi si ustanovitelji razdelili sredstva, vendar do sedaj niso vlagali v lekarne nobenih sredstev. Naša občina, 
na podlagi takratne odločitve občinskega sveta, k temu ni pristopila, ker je obstajala bojazen za sofinanciranje, ker 
je takrat ga. Titan pri tem nastopala kot s.p. Sedaj se govori o pripravi novega odloka.  
 
Kuhar Štefan je povedal, da ga moti, da je podjetje Sistem B posredovalo te izračune mestni občini. Če je en 
projekt, naj bi bila cena enotna za vse. Mestna občina Murska Sobota ima sedaj izračune, da dobi 700.000,00 
EUR manj sredstev nazaj, kot pa jih plačajo uporabniki vode. Tako se zna zgoditi, da bo znašala omrežnina 15,00 
ali 17,00 EUR, v nekateri občinah pa mogoče 30,00 EUR.   
Člane občinskega sveta je tudi seznanil, da bodo do konca aprila opravili dela okrog postavitve jaškov in takrat bi 
naj tekla tudi voda. Širokopasovne povezave se bodo priklapljale v letu 2017.  
 
Horvat Milan je predlagal, da se sprejme sklep, da so bili na seji občinskega sveta seznanjeni s problematiko 
obračunavanja omrežnine in da zavračamo vsak poskus prestrukturiranja omrežnine in da zavezujejo župana 
Občine Gornji Petrovci, kot člana ustanoviteljic sistema B, da ne more glasovati za takšen predlog.  
Če pride do kakšne spremembe, mora o tem razpravljati občinski svet. V pogodbi so bile enotne cene, razen tega 
je mestna občina že podpisala pogodbo in potem za Občino Gornji Petrovci ta pogodba tudi ni zavezujoča. 
Občinski svet občine Gornji Petrovci poziva Občinski svet občine Beltinci, da preuči vsa pisma o nameri iz 
preteklih let in naj se drži zavez, ki si bile takrat dane s strani Občine Beltinci, ne župana.  
 
Župan je povedal, da bo člane občinskega sveta sproti obveščal o vsem, kar se bo dogajajo okrog vodovoda. 
Povedal je tudi, da ne bo glasoval za povečanje omrežnine.  
Predstavnik Mestne občine Murska Sobota mu je povedal, da ima občina možnost subvencioniranja cene. To bi 
za občino pomenilo 100.000,00 EUR, teh sredstev pa nimamo.  
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Kuhar Štefan je povedal, da če Občini Beltinci in Murska Sobota stopita skupaj bomo preglasovani. Ves čas se je 
govorilo, da je potrebno strmeti za enotno ceno.  
 
Horvat Milan je povedal, da sklep lahko sprejmejo in naše stališče tudi objavimo. Tako, da če bo župan 
preglasovan, bo imel čisto vest. Odstop od pogodbe je izredno težek, ampak če občinski svet sprejeme takšen 
sklep, da odstopa od pogodbe, nam ne morejo nič. 
 
Ker druge razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št.  13/2016 : 
 

1. Občinski svet občine Gornji Petrovci se je seznanil s problematiko obračunavanja omrežnine in zavrača 
vsak poskus prestrukturiranja omrežnine ter zavezujejo župana Občine Gornji Petrovci, kot člana 
ustanoviteljic sistema B, da ne glasuje za takšen predlog. Če pride do kakšne spremembe, mora o tem 
razpravljati občinski svet.  

2. V pogodbi so bile enotne cene, razen tega je Mestna občina Murska Sobota že podpisala pogodbo in 
potem za Občino Gornji Petrovci ta pogodba tudi ni zavezujoča. 

3. Občinski svet občine Gornji Petrovci poziva Občinski svet občine Beltinci, da preuči vsa pisma o nameri iz 
preteklih let in naj se drži zavez, ki si bile takrat dane s strani Občine Beltinci, ne župana. 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 1 1 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep   
                           SPREJET.  
 
Kučan Silvester je vprašal, če se pogodba ne podpiše in bo EU zahtevala sredstva nazaj, kaj to pomeni za nas? 
 
Župan je odgovoril, da v kolikor bo evropska komisija zahtevala vračilo sredstev, Občina Gornji Petrovci sredstev 
ne bo vračala, to je povedal tudi na seji sveta ustanoviteljic.  
 
Horvat Milan je povedal, da bo Občina Beltinci na koncu tudi podpisala pogodbo, ker bodo drugače vsi vložili 
tožbo proti njim. Občini Beltinci je potrebno tudi povedati, da bo nekdo zahteval pojasnila, zakaj na Goričkem 
toliko in toliko ljudi nima vode. 
 
Luthar Karel je povedal, da smo v sanaciji Pindže d.o.o. in če se bodo te zadeve zavlačevale, bo to tudi vplivalo  
na naše podjetje in bomo zelo oškodovani.  
Zahvalil se je za trud občinski upravi, posebej Sabini, da je pripravila pregled izplačil sejnin. 
 
Balek Jože je na podlagi sestanka o možnosti priključitve na internet v gasilskih domovih zaradi ureditve davčnih 
blagajn vprašal, ali se že ve ali je kakšna možnost ugodnejše priključitve za društva s posredovanjem občine? 
 
Župan je odgovoril, da zaenkrat še ne, morajo pa vsa društva spoštovati zakon o društvih in davčni blagajni.  
 
Kerčmar Ernest je povedal, da se je Johann Laco zavezal, da bo preveril, ali bi se dalo za gasilska in ostala 
društva kaj ceneje urediti.  
 
Župan je povedal, da bo v vaški dvorani dne, 06.03.2016 koncert ob dnevu žena in vse povabil, da se ga 
udeležijo. 
 
 
  
S tem je bila seja zaključena ob 20.56 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:           Franc Šlihthuber, 
Biserka Kuronja            župan  


