OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 29.09.2017 ob 18.00 uri v Kulturnem domu
občine Gornji Petrovci, v Stanjevcih.
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.
Potek seje se je snemal. Posnetki so shranjeni na CD v arhivu občine.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Vidrin center Križevci – poročilo o investiciji v center ter predstavitev programa, ki se tu izvaja,
4. Izgradnja širokopasovnih povezav na območju vasi Križevci, Košarovci, Kukeč in Panovci - informacija,
5. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017,
16.06.2017 in 30.06.2017,
6. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017,
16.06.2017 in 30.06.2017,
7. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2017,
8. Poročilo o realizaciji sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2017,
9. Izvajanje storitve nega na domu na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
10. Dom starejših Rakičan – uskladitev cen storitve »Pomoč družini na domu» - predlog za obravnavo in
sprejem,
11. Izvajanje storitev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in
sprejem,
12. Imenovanje Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
13. Investicije, ki se financirajo iz 23. člena ZFO – informacija,
14. Saubermacher – Komunala – poročilo o ločenem zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov – informacija,
15. Medobčinska inšpekcija in redarstvo – pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne uprave »Medobčinska inšpekcija in
redarstvo« – informacija,
16. Medobčinska inšpekcija in redarstvo – razpored dela za redarja – informacija,
17. Zavod PIP – prenehanje delovanja pisarne Zavoda PIP v Murski Soboti – informacija,
18. Stališče Občine Beltinci glede osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Pomurske lekarne Murska Sobota –
informacija,
19. Miklavžev zavod Murska Sobota – poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta 2016/17 zasebnega vrtca
Lavra – informacija,
20. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
21. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Lepoša Stanko, Luthar Karel,
Svetec Drago, Drago Škerlak in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsotna sta bila Kozar Anton in Kuhar Štefan.
Horvat Milan se je vključil v delo občinskega sveta pri 3. točki dnevnega reda.
Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan,
člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Zakoč Anita in Kutoš Breda, pri točki 3 dnevnega reda:
Marjana Hönigsfeld Adamič in Tatjana Gregorc.
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 10 članov občinskega sveta. Odstotni so bili 3 člani. Iz tega izhaja, da
je občinski svet sklepčen, zato je župan nadaljeval z delom.
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K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je predlagani dnevni red dal v razprav. Ker ni bilo nobene razprave je dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red
SPREJET.
K tč. 3
Vidrin center Križevci – poročilo o investiciji v center ter predstavitev programa, ki se tu izvaja.
Prisotni so se seznanili s poročilom Inštituta Lutra, o poteku programov in aktivnosti v Vidrinem centru Aqualutra
Križevci, ki sta ga podali ga. Marjana Hönigsfeld Adamič in ga. Tatjana Gregorc.
Župan je dal točko dnevnega reda v razpravo. Pri razpravi sta sodelovala župan in Balek Jože.
Sprejet ni bil noben sklep.
Marjana Hönigsfeld Adamič in Tatjana Gregorc sta zapustili sejo.
K tč. 4
Izgradnja širokopasovnih povezav na območju vasi Križevci, Košarovci, Kukeč in Panovci – informacija.
Župan je prisotne seznanil s terminskim planom dokončanja izgradnje komunikacijskega omrežja na območju
vasi Križevci, Košarovci, Kukeč in Panovci, ki ga je s strani podjetja Telemach d.o.o. posredoval g. Zvone
Štrekelj, nato je točko dal v razpravo.
Razprave ni bilo in sprejet ni bil noben sklep.
K tč. 5
Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017, 16.06.2017
in 30.06.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo.
Balek Jože je podal naslednje pripombe na zapisnik:
- če se nekdo na seji sprašuje »kakšni norci sedijo v tem občinskem svetu«, potem pričakuje, da bo to
zapisano ali
- če župan ob drugi prekinitvi seje izjavi, da je ne bo nadaljeval in jo ukinja, ter ob tem opravi cca 15
minutni monolog, brez možnosti replike komur koli in
- če sam poda obrazložitev glede neprimernosti izgradnje ali širitve elektrarne na osnovni šoli, potem
pričakuje, da se to zapiše v celoti itd.
Povedal je tudi, da bo v prihodnje sam snemal seje.
V razpravi sta sodelovala še Horvat Milan in Luthar Karel.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 61/2017:
1. Na podlagi pripomb g. Balek Jožeta se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta dopolni in se poda v
potrditev na naslednjo sejo občinskega sveta.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 6
Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017,
16.06.2017 in 30.06.2017.
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Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 7
Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 62/2017:
1. Sprejme se zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 8
Poročilo o realizaciji sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2017.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 9
Izvajanje storitve nega na domu na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da je Dom starejših Rakičan dne, 30.08.2017 občini in članom občinskega sveta posredoval
dopis, ki se nanaša na odpoved pogodbe o organiziranju službe pomoč družini na domu in da so nato trije člani
občinskega sveta posredovali poziv za sklic izredne seje, ki je pa ni sklical, ker je v skladu s poslovnikom ni
podpisalo zadostno število članov občinskega sveta. Točko dnevnega reda je dal v razpravo.
Pri razpravi so sodelovali: Horvat Milan, Luthar Karel, Balek Jože, Svetec Drago, Habjanič Stanislav in Kardoš
Vlado.
Horvat Milan je povedal, da je glede na to, da k vabilu za sejo ni bilo nobenega gradiva za to točko, poklical
direktorja Doma starejših Rakičan in je prisotne seznanil, z njunim razgovorom.
Ob 20.22 uri sta Horvat Milan in Luthar Karel zapustila sejo občinskega sveta, ker se nista strinjala z županovim
načinom vodenja seje.
Dalje je župan prisotne seznanil s plačili, ki so bila izvedena na račun Doma starejših Rakičan in dopisi, ki so jim
bili posredovani s strani občinske uprave. Člane občinskega sveta je vprašal ali želijo pri tej točki sprejeti kakšen
sklep?
Balek Jože in Habjanič Stanislav sta predlagala, da se naj Dom starejših Rakičan obvesti, da so se člani
občinskega sveta s problematiko seznanili in se jih zaprosi, naj odstopijo od odstopa pogodbe.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP

št. 63/2017:

1. Dom starejših Rakičan se seznani z obravnavo problematike na seji občinskega sveta in se jih zaprosi
za preklic odpovedi pogodbe o organiziranju službe pomoč družini na domu.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

K tč. 10
Dom starejših Rakičan – uskladitev cen storitve »Pomoč družini na domu» - predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev gradiva in ker ni bilo nobene razprave dal na glasovanje naslednji
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SKLEP

št. 64/2017 :

1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje k uskladitvi cen storitve »Pomoč družini na domu«. Nove cene se
pričnejo uporabljati s 01.10.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 11
Izvajanje storitev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in
sprejem.
Župan in Anita Zakoč sta podala obrazložitev gradiva. Iz obrazložitve izhaja, da bi s 01.10.2017 izvajanje storitve
na področju oskrbe s pitno vodo na območju naše občine izvajal Režijski obrat občine Gornji Petrovci. Predlagan
je bil tudi sprejem sklepa o odjavi vodovodnega priključka v nenaseljenih stanovanjskih hišah. Po obrazložitvi je
župan točko dnevnega reda dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Kardoš Vlado, Balek Jože in Habjanič Stanislav.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 65/2017:
o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Gornji Petrovci
1. Od 01.10.2017 se izvajajo storitve na področju oskrbe s pitno vodo na podlagi pogodbe z upravljavcem
vodovoda podjetjem Vodovod sistema B d.o.o., na območju Občine Gornji Petrovci v okviru Režijskega
obrata občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
S K L E P št. 66/2017:
o odjavi vodovodnega priključka v nenaseljenih stanovanjskih hišah
na območju Občine Gornji Petrovci
1. Odjava vodovodnega priključka je možna samo v nenaseljenih hišah na območju Občine Gornji
Petrovci.
2. Lastnik vodovodnega priključka lahko odjavi vodovodni priključek v nenaseljeni hiši na sedežu Občine
Gornji Petrovci, kjer izpolni vlogo za odjavo vodovodnega priključka. V vlogi mora navesti razlog za
odjavo in priložiti ustrezna dokazila, da je hiša nenaseljena (potrdilo o spremembi prebivališča, potrdilo o
prebivanju v domu starejših).
3. Cena za odjavo vodovodnega priključka je 35,00 EUR z vključenim DDV in se plača na račun Občine
Gornji Petrovci.
Ponovna prijava odjavljenega vodovodnega priključka znaša 150,00 EUR z vključenim DDV in se plača
na račun Občine Gornji Petrovci.
4. Občina Gornji Petrovci z odjavo seznani upravljavca javnega vodovoda Vodovod sistema B d.o.o.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 12
Imenovanje Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
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Župan je predstavil predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Gornji Petrovci. Na predlog ni bilo nobenih pripomb, zato je župan dal na glasovanje
naslednji
S K L E P št. 67/2017:
1. V Občinsko volilno komisijo Občine Gornji Petrovci se za naslednje 4-letno obdobje imenujejo:
- Suzana Luthar Petovar, Bunčani 22/d, 9241 Veržej – predsednica,
- Sabina Rogan, Ženavlje 42, 9203 Petrovci – namestnica predsednice,
- Stanko Kozic, Stanjevci 103/a, 9203 Petrovci – član,
- Janez Vukanič, Košarovci 21, 9206 Križevci – namestnik člana,
- Marko Horvat, Šulinci 21, 9203 Petrovci – član,
- Alojz Andrejek, Martinje 34, 9203 Petrovci – namestnik člana,
- Dejvid Balek, Neradnovci 44, 9203 Petrovci – član,
- Aleksander Bencik, Gornji Petrovci 26, 9203 Petrovci – namestnik člana.
2. Sedež komisije je Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 13
Investicije, ki se financirajo iz 23. člena ZFO – informacija.
Župan je prisotne seznanil s potekom investicij, ki se sofinancirajo iz 23. člena ZFO.
Pri razpravi sta sodelovala Svetec Drago in Balek Jože.
Sprejet ni bil noben sklep.
K tč. 14
Saubermacher – Komunala – poročilo o ločenem zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov – informacija.
Prisotni so se seznanili s poročilom.
K tč. 15
Medobčinska inšpekcija in redarstvo – pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne uprave »Medobčinska inšpekcija in
redarstvo« – informacija.
Prisotni so se seznanili s spremembo pravilnika.
K tč. 16
Medobčinska inšpekcija in redarstvo – razpored dela za redarja – informacija.
Prisotni so se seznanili s razporedom dela redarja.
K tč. 17
Zavod PIP – prenehanje delovanja pisarne Zavoda PIP v Murski Soboti – informacija.
Prisotni so se seznanili z dopisom Zavoda PIP.
K tč. 18
Stališče Občine Beltinci glede osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Pomurske lekarne Murska Sobota –
informacija.
5

Prisotni so se seznanili z dopisom Občine Beltinci.
K tč. 19
Miklavžev zavod Murska Sobota – poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta 2016/17 zasebnega vrtca
Lavra – informacija.
Prisotni so se seznanili s poročilom.
K tč. 20
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan je prisotne seznanil s škodo, ki jo je po občini povzročilo neurje z močnim dežjem.
Program obnove gozdnih cest se bo izvedel v mesecu oktobru.
K tč. 21
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Lepoša Stanko je povedal, da je v Lucovi ob občinski cesti potrebno opraviti izkope jarkov, ker so vsi zasipani.
Opozoril je tudi, da se skozi vas Lucova vozijo tovornjaki v vasi Markovci, Čepinci, Šalovci, ker ni postavljene
table »samo za dostavo« in se s tem uničuje cesta.
Habjanič Stanislav je vprašal, kdaj se bo izvedla košnja jarkov ob javnih poteh? Za Zdravstveno postajo Gornji
Petrovci je povedal, da bodo imeli kontrolni pregled in da so lani dobili negativno mnenje, ker nimajo nikjer
postavljene označevalne table. Predlagal je, da se tabla lahko postavi ob občinski cesti, na parceli g. Scheka.
Kardoš Vlado je opozoril na navoz ceste v Gornjih Petrovcih, mimo g. Ružiča.
Zrinski Majda je opozorila na delovni čas lekarne v Gornjih Petrovcih. Ta namreč nima istega delovnega časa
kot zdravnici v zdravstveni postaji in morajo iti pacienti po zdravila drugam.
Kučan Silvester je povedal, da je v Križevcih pod Šeruga Zoranom škarpa zasipala jarek. Prosil je, če se da
meteorno vodo speljati drugam.
Povedal je tudi, da je PGD Križevci danes pripeljalo gasilsko cisterno in vprašal, kdaj lahko od občine pričakujejo
nakazilo razlike sredstev?
Župan je odgovoril, da bodo sredstva nakazana v mescih november in december letos.
Škerlak Drago je povedal, da je tudi v Stanjevcih uničenih dosti cest po neurju in so se sprožili plazovi.
Svetec Drago je povedal, da še vedno ni bila sanirana škarpa pri g. Bagarju v Ženavljah in propust pri občinski
cesti. Vprašal je tudi, kako je z dokončanjem obnove zadružnega doma ter, ali lahko medobčinska inšpekcija kaj
ukrene glede zaraščenega zemljišča okrog hiše Ženavlje 26?
Župan je odgovoril, da bodo imeli sestanek in se bodo skupaj dogovorili o obnovi zadružnega doma. Glede
zaraščenosti zemljišča pa je tudi občinska uprava že poslala več dopisov, vendar ni bilo nobenega odziva.
Balek Jože je glede na to, da se bližajo volitve v državni svet vprašal, ali ima občinska uprava glede tega kakšne
informacije, da ne bi zamudili roka za izvolitev elektorja in določitev kandidata za člana državnega sveta.
Župan je odgovoril, da zaenkrat ne. Na koncu je podal obrazložitev na obtožbe, ki so bile zapisane v anonimnem
pismu, katerega so prejeli člani občinskega sveta.
Seja je bila končana ob 22.28 uri.

Zapisnik zapisali:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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