OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 23. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 18.04.2018 ob 18.30 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. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.02.2018,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.02.2018,
5. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017 – predlog za obravnavo in sprejem,
6. Potrditev DIIP-ov in novelacij IP-ov za projekte, ki se bodo financirali iz 23. člena ZFO v letu 2018 –
predlog za obravnavo in sprejem,
7. Rebalans II. proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predlog za obravnavo in sprejem,
8. Potrditev sklepa o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – predlog za obravnavo in
sprejem,
9. Priprava novih ustanovitvenih aktov javnega zavoda Pomurske lekarne Murske Sobote – predlog za
obravnavo in sprejem,
10. Prodaja parcele v k.o. Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
11. Razprava o spremembi organizacije kmečkih iger Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in
sprejem,
12. Mala hiša zavetišče za živali – aneks št. 01/2018 k osnovni pogodbi – predlog za obravnavo in sprejem,
Dopolnitev dnevnega reda:
13.
14.
15.
16.
17.

Ureditev pokopališča Kančevci – predlog za obravnavo in sprejem,
Najemna pogodba - predlog za obravnavo in sprejem,
Prodaja dosedanjega in nakup novega fotokopirnega stroja – predlog za obravnavo in sprejem,
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
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 in Vukanič Zlatko.
Drago Škerlak se je vključil v delo občinskega sveta pri 4. točki dnevnega reda.
Opravičeno so bili odsotni: Horvat Milan, Kuhar Štefan in Kozar Anton.
Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda ter Žiško Štefan in
člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko in Kutoš Breda.
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 9 članov občinskega sveta. Iz tega izhaja, da je občinski svet sklepčen,
zato je župan nadaljeval z delom.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
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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
Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.02.2018.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 26/2018:
1. Sprejme se zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.02.2018.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X

Svetec Drago

X

X
X

Škerlak Drago
Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 1 NEOPREDELJEN od 9 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.02.2018.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan in računovodkinja, Abraham Sabina sta podala kratko obrazložitev zaključnega računa. Župan je povedal,
da je zaključni račun obravnaval tudi nadzorni odbor občine in njihove stališče je razvidno iz zapisnika, ki so ga
prejeli h gradivu za sejo občinskega sveta.
Po zaključeni razpravi v kateri sta sodelovala: Zrinski Majda in Luthar Karel, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 27/2018:
1. Sprejme se Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017 v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
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K tč. 6
Potrditev DIIP-ov in novelacij IP-ov za projekte, ki se bodo financirali iz 23. člena ZFO v letu 2018 –
predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je predstavil DIIP-e in novelacije IP-ov za investicije, ki se bodo financirale iz 23. člena ZFO v letu 2018.
Sestal se je tudi odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo, ki je obravnaval predlog
razporeditve dodatnih sredstev iz 23. člena ZFO za leto 2018.
Župan je po končani razpravi, v kateri je sodeloval Luthar Karel, dal na glasovanje
S K L E P št. 28/2018
1. Potrdi se sprememba IP 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 2018 znaša 28.148,00 EUR.
3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Šulinci«
črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 17.852,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je
0,00 % in brez EURIBOR.
4. Investicija se je začela s 19.02.2016 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 29/2018
1. Potrdi se sprememba IP za projekt: Obnova cest v Stanjevcih.
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega
projekta »Obnova cest v Stanjevcih« črpala s strani nepovratnih sredstev države Republike Slovenije po
23. členu ZFO–1 v letu 2018 znaša 83.000,00 EUR.
3. Investicija se je začela s 07.04.2017 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 30/2018
1. Potrdi se sprememba IP za projekt: Obnova vaško-gasilskega doma Peskovci.
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Peskovci«
črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 43.000,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je
0,00 % in brez EURIBOR
3. Investicija se je začela s 19.02.2016 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 31/2018
1. Potrdi se sprememba IP za projekt: Obnova športnega centra v Martinju.
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Obnova športnega centra v Martinju« črpala
povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 26.000,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je
0,00 % in brez EURIBOR
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3. Investicija se je začela s 07.04.2017 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 32/2018
1. Potrdi se sprememba IP 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 2018 znaša 4.814,00 EUR
3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Obnova šole z okolico in igrišča z okolico v
Adrijancih« črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 4.930,00 EUR. Gre za posojilo
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let.
Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR.
4. Investicija se je začela s 19.02.2016 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 33/2018
1. Potrdi se sprememba IP 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« črpala s strani nepovratnih sredstev države
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2018 znaša 54.500,00 EUR.
3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Neradnovci
in igrišča z okolico« črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 8.000,00 EUR. Gre za posojilo
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let.
Obrestna mera je 0,00 % in brez EURIBOR.
4. Investicija se je začela s 19.02.2016 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 34/2018
1. Potrdi se sprememba IP za projekt: Izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju.
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Izgradnja parkirnega prostora v Ženavlju«
črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 55.680,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je
0,00 % in brez EURIBOR
3. Investicija se je začela s 07.04.2017 in bo trajala do 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 35/2018
1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice.
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Košarovci in
okolice« črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 7.000,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna
mera je 0,00 % in brez EURIBOR.
3. Investicija se bo pričela s 18.04.2018 in bo trajala 30.10.2018
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

S K L E P št. 36/2018
1. Potrdi se DIIP za projekt: Izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi.
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 za izvedbo projekta »Izgradnja parkirnega prostora v Lucovi«
črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 8.000,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je
0,00 % in brez EURIBOR.
3. Investicija se bo pričela s 18.04.2018 in bo trajala 30.10.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 7
Rebalans II. proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan in računovodkinja, Abraham Sabina sta podala kratko obrazložitev rebalansa.
Župan je po končani razpravi, v kateri je sodeloval Drago Svetec, ki je podal obrazložitev svojega glasovanja o
potrditvi rebalansa na prejšnji seji občinskega sveta, dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 37/2018:
1. Sprejme se Rebalans II. proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2018,
- Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 - splošni in posebni del,
- Načrt razvojnih programov 2018-2021,
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2018,
v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 8
Potrditev sklepa o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – predlog za obravnavo in
sprejem.
Obrazložitev točke je podala Kerčmar Sonja.
Razprave ni bilo, tako je župan na glasovanje dal naslednji
S K L E P št. 38/2018:
I.
Občinski svet Občine Gornji Petrovci je na svoji 23. redni seji dne, 18.04.2018 potrdil predloženi elaborat
podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci.
II.
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov

Cena v EUR/kg
0,18524
0,15691
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V cene ni vključen 9,5% DDV.
III.
Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2018.
IV.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja,
cene storite se uporabljajo od začetka naslednjega meseca po mesecu potrditve, to je od 01. maja 2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 9
Priprava novih ustanovitvenih aktov javnega zavoda Pomurske lekarne Murske Sobote – predlog za
obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da se je pred leti, ko so se odločali o pristopu k ustanovitvi javnega zavoda pomurske lekarne
odločili, da pri tem ne bomo sodelovali in koncesijo za lekarno podelili go. Titan v Gornjih Petrovcih. Njegovo
mnenje je, da sedaj tudi ne bi bili zraven.
Po končani razpravi, v kateri so sodelovali: Balek Jože in Kardoš Vlado je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 39/2018:
1. Občinska uprava opravi poizvedbo, kako so se odločile sosednje občine glede sprejema novih
ustanovitvenih aktov javnega zavoda Pomurske lekarne Murske Sobote.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 10
Prodaja parcele v k.o. Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev vloge je podala Kuronja Biserka.
Župan je po končani razpravi, v kateri so sodelovali Balek Jože, Habjanič Stanislav in Kerčmar Ernest, dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 40/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala solastniški delež (1/4) parc. št. 3021 k.o. Gornji Petrovci. Kupnina za
delež (1/4) znaša 100,00 EUR.
2. Kupec nosi vse stroške prepisa parcele.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 11
Razprava o spremembi organizacije kmečkih iger Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in
sprejem.
Obrazložitev točke so podali: Kerčmar Sonja in člani odbora za šport in rekreacijo.
Pri razpravi so sodelovali: Škerlak Drago, Luthar Karel, Habjanič Stanislav, Lepoša Stanko, Balek Jože, Kardoš
Vlado, Kerčmar Ernest in Kozic Stanko.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
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S K L E P št. 41/2018:
1. Kmečke igre se preimenujejo v VAŠKE IGRE OBČINE GORNJI PETROVCI.
2. Zamenjajo se vse dosedanje stalne igre in sicer tako, da bi vas, ki organizira igre sama določila 6 iger,
eno igro – igro presenečenja – pa bi še vedno določil župan. Vsak organizator bi moral pripraviti točna
navodila in pravila za vsako igro in jo pred igrami dostaviti na občino. Igre morajo biti kratke, preproste,
zanimive in ne smejo predstavljati kakršne koli nevarnosti za tekmovalce. Število članov posamezne
ekipe ostaja 20.
3. Število sodnikov je 8. Sodniško ekipo naj sestavljajo: 3 člani KS Šulinci, 2 člana KS Gornji Petrovci in 3
člani KS Križevci. V sodniški ekipi mora biti vsaj 1 član iz vasi, ki organizira vaške igre v tekočem letu.
Člani odbora za šport (3 člani) vodijo vaške igre. Posamezen sodnik ne sme sodelovati pri sojenju,
kadar igra ekipa iz njegove vasi. To velja za vse igre, tudi v finalu. V tem primeru ga nadomesti drugi
sodnik.
4. Člani odbora za šport korigirajo obstoječi pravilnik za sodnike, glede na odločitev občinskega sveta.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 12
Mala hiša zavetišče za živali – aneks št. 01/2018 k osnovni pogodbi – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke in zaprosil za razpravo.
Razprave ni bilo, tako je župan na glasovanje dal naslednji
S K L E P št. 42/2018:
1. Potrdi se Aneks št. 01/2018 k Pogodbi o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve za zapuščene živali,
sklenjeni med občino in zavetiščem za živali Mala hiša.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 13
Ureditev pokopališča Kančevci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke in zaprosil za razpravo.
Pri razpravi so sodelovali: Balek Jože, Habjanič Stanislav, Vukanič Zlatko, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest in
Luthar Karel.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 43/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo vzpostavila stik s KS Kančevci in se dogovori o višini sofinanciranja ureditve
pokopališča, na podlagi števila prebivalcev, ki tangira na to pokopališče.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 14
Najemna pogodba - predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke. Predlagal je, da bi se najemna pogodba sklenila s Pindžo d.o.o. – v stečaju,
nanaša se na oddajo premoženja stečajnega dolžnika v najem.
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Pri razpravi sta sodelovala: Kerčmar Ernest in Luthar Karel.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 44/2018:
1. Potrdi in sprejme se Najemna pogodba, ki sta jo dogovorila in sklenila Pindža, d.o.o. - v stečaju, Gornji
Petrovci 31 d, 9203 Petrovci, ki jo zastopa stečajna upraviteljica Sara Pušenjak, s p. ter Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci.
2. Potrdi in sprejme se Sklep o soglasju za oddajo premoženja stečajnega dolžnika v najem, ki ga je izdalo
Okrožno sodišče v Murski Soboti dne 16.04.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 15
Prodaja dosedanjega in nakup novega fotokopirnega stroja – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke.
Pri razpravi je sodeloval: Balek Jože.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 45/2018:
1. Potrdi se prodaja dosedanjega fotokopirnega stroja Bizhub C224 v višini 100,00 EUR.
2. Potrdi se nakup novega fotokopirnega stroja Bizhub C258 v višini 2.269,63 EUR z DDV.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 16
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan je prisotne seznanil z izvedbo investicij, ki se bodo financirale iz 23. člena ZFO-ja ter s tekočimi
vzdrževalnimi deli na cestah.
Čakalnica v Križevcih pri igrišču se bo postavila nova, izkopi na pokopališču v Križevcih so bili narejeni.
Prisotne je seznanil s tekočimi dogodki v občini.
K tč. 17
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Luthar Karel je vprašal, kdaj se bo v Križevcih uredilo prekope, ki so ostali od izgradnje vodovoda?
Župan je odgovoril, da se bo nabavil material in se bodo zadeve realizirale. Kakor tudi navoz cest, kjer je to
potrebno in ostalo je še nekaj sanacij jarkov.
Kardoš Vlado je opozoril na poškodovan asfalt v Gornjih Petrovcih na relaciji Ružič – Kardoš in na pripombo g.
Jošar Damira, da cesta mimo njegove hiše še ni bila počiščena po zimskem vzdrževanju.
Kučan Silvester je opozoril, da so v Križevcih pri Žlakah bili ob pluženju snega poškodovani trije zaščitni pokrovi
na vodovodnih ventilih.
Vprašal je, kdaj bi naj bile v Križevcih priklopljene širokopasovne povezave?
Župan je odgovoril, da do konca letošnjega leta.
Prisotne je seznanil, da se bo v OŠ Gornji Petrovci pričelo s sanacijo kotlovnice in da pri 18-stanovanjskem
bloku ne dela čistilna naprava in je potrebno pristopiti k sanaciji.
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Luthar Karel je vprašal, ali se v Stanjevcih še planira realizacija projekta farma?
Župan je odgovoril, da se bo projekt Kmetije Stanjevci peljal naprej, kot je bilo planirano, najprej je potrebno
pristopiti k čiščenju zemljišča. Poskušalo se bo pridobiti nepovratna sredstva na razpisih.
Kardoš Vlado je vprašal, ali so bila oddana v najem stanovanja v 18-stanovanjskem bloku?
Kerčmar Sonja je odgovorila, da je eno stanovanje bilo oddano.
Lepoša Stanko je povedal, da bagerska dela v Lucovi še niso zaključena.
Habjanič Stanislav je povedal, da v kolikor bo župan podeljeval priznanje za zasluge študentom, imajo v
Peskovcih tri magistre.
Luthar Karel je povedal, da režijski obrat porabi dosti več goriva, kot pa je prej podjetje Pindža. Ali kdo kontrolira
porabo?
Župan je odgovoril, da se za vsa vozila pišejo potni nalogi in se vodijo tudi evidence tankanja. Ostala goriva za
stroje se nabavlja na bencinskem servisu v Šalovcih.
Seja je bila končana ob 19.54 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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