OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 26. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 12.10.2018 ob 18.00 uri v Vaški dvorani
Gornji Petrovci.
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 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.07.2018,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
06.07.2018,
5. Občina Puconci – stroški glede vodenja proračunskega sklada na Občini Puconci – predlog za
obravnavo in sprejem,
6. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci – predlog za
obravnavo in sprejem,
7. Kristina Kozar – parcele v k.o. Boreča – predlog za obravnavo in sprejem,
8. Kanalizacija in čistilna naprava pri bloku Gornji Petrovci 92 in 92/a ter pri osnovni šoli in bloku Gornji
Petrovci 2/a – predlog za obravnavo in sprejem,
9. Ureditev ceste v Križevcih – predlog za obravnavo in sprejem,
10. Ureditev ceste v Stanjevcih – predlog za obravnavo in sprejem,
11. ŽNK Goričko Stanjevci, Zmagovalke – ureditev souporabe športnih igrišč – predlog za obravnavo in
sprejem,
12. OŠ Gornji Petrovci – financiranje nadstandarda neobveznega izbirnega predmeta angleščina – predlog
za obravnavo in sprejem,
13. Odbor za infrastrukturo – uredite mrliške vežice Kančevci – informacija,
14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v l. polletju 2018 in dopis Ministrstva za finance
glede sprejema poračuna za leto 2019 – informacija,
15. Poročilo Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci o opravljenem nadzoru,
16. Pindža d.o.o. v stečaju – informacija v zvezi s kazensko ovadbo župana in morebitno kazensko
odgovornostjo župana,
17. Polletna poročila:
- Zdravstveni dom Murska Sobota,
- Pomurska turistična zveza,
- OŠ Gornji Petrovci in poročilo za šolsko leto 2017/2018 ter delovni program za šolsko leto
2018/2019,
18. Sončna zadruga, Zelena energija – končno poročilo o projektu mikroDOLB Gornji Petrovci,
19. Reorganizacija centra za socialno delo in vloga lokalnih skupnosti – informacija,
20. Razpored dela za redarja za mesec oktober, november, december 2018 in januar 2019 – informacija,
21. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
22. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Habjanič Stanislav, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Lepoša Stanko, Svetec Drago, Škerlak Drago in Vukanič
Zlatko.
Opravičeno so bili odsotni: Balek Jože, Horvat Milan, Kuhar Štefan, Luthar Karel in Kozar Anton.
Kučan Silvester se je vključil v delo občinskega sveta pri 6. točki dnevnega reda.
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Na seji sta bila prisotna tudi člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan ter
člani občinske uprave: Kutoš Breda, Kerčmar Sonja in Kozic Stanko.
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 7 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.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo razprave je predlagani dnevni red dal na
glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red
SPREJET.
K tč. 3
Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.07.2018.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 75/2018:
1. Sprejme se zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.07.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.07.2018.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Občina Puconci – stroški glede vodenja proračunskega sklada na Občini Puconci – predlog za
obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podal župan. Razprave ni bilo, tako je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 76/2018
1. Občina Gornji Petrovci bo za vodenje proračunskega sklada na občini Puconci, ki se nanaša na Regijski
center za ravnanje z odpadki Pomurje, zagotovila 186,45 EUR/leto.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 6
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci – predlog za
obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podal župan. Razprave ni bilo, tako je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 77/2018
1. Sprejme se Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 7
Kristina Kozar – parcele v k.o. Boreča – predlog za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podala Biserka Kuronja. Razprave ni bilo, tako je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 78/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo od go. Kozar Kristine iz Kanade na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu
prevzela parc. št. 640, 974, 1060, 1065, 1234, 1275, 1276, 1321 v k.o. Boreča.
2. Vse stroške prepisa parcel, vključno z davkom od prometa nepremičnin bo plačala Občina Gornji
Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 8
Kanalizacija in čistilna naprava pri bloku Gornji Petrovci 92 in 92/a ter pri osnovni šoli in bloku Gornji
Petrovci 2/a – predlog za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podal župan.
V razpravi so sodelovali: Škerlak Drago, Svetec Drago, Kerčmar Ernest, Habjanič Stanislav in Vukanič Zlatko.
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 79/2018:
1. Nakup novih čistilnih naprav za potrebe bloka Gornji Petrovci 92 in 92/a ter pri osnovni šoli in bloku
Gornji Petrovci 2/a se odloži na leto 2019. Do nabave novih čistilnih naprav se bo izvajal odvoz iz
obstoječih greznic.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 9
Ureditev ceste v Križevcih – predlog za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podal župan.
V razpravi sta sodelovala Habjanič Stanislav in Kerčmar Ernest.
Po končani razpravi, v kateri je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 80/2018:
-

-

Za ureditev problematike okrog ceste v Križevcih se počaka na izdajo odločbe Geodetske uprave RS, ki
se nanaša na parcelacijo parc. št. 6274, v naravi pot v lasti Občine Gornji Petrovci.
Po pravnomočnosti te odločbe, se glede na to, da se ta pot več ne uporablja za dostop do parcel oz. hiš,
Pojbič Zdenku, Križevci 114, Škrlj Eriki, Križevci 113, Korvat Kristini, Križevci 113 in Rituper Branku,
Križevci 110, ponudi odkup dela poti, ki meji na njihove parcele. Predlog kupnine znaša 50,00 EUR/ar +
vsi stroški prepisa parcele.
Po pravnomočnosti te odločbe se pristopi tudi k rešitvi odvodnjavanja ob hišnih št. Križevci 113, 114 in
115.
Občina Gornji Petrovci podpira menjavo parc. št. 6248, last g. Pojbič Zdenka in parc. št. 6280/2 last,
Korvat Kristine z namenom združitve zemljišč zaradi lažje obdelave zemljišča.
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-

V kolikor ne bo možno doseči dogovora med zgoraj navedenimi strankami, se morajo s poti odstraniti
vse zabetonirane sohe, v skrajnem primeru s pomočjo odvetniške pisarne.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 10
Ureditev ceste v Stanjevcih – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je prisotne seznanil, da je za razrešitev problematike okrog ceste v Stanjevcih sklical sestanek s člani
odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo ter lastniki, ki mejijo na to zemljišče. Ker je na
tem sestanku od odbora bil prisoten le en član, Habjanič Stanislav in le nekaj od ostalih povabljenih in niso
uspeli najti rešitve za ureditev ceste je predlagal, da se s to problematiko ukvarjata novi odbor in občinski svet.
V razpravi so sodelovali: Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Svetec Drago, Habjanič Stanislav in Kardoš Vlado.
K tč. 11
ŽNK Goričko Stanjevci, Zmagovalke – ureditev souporabe športnih igrišč – predlog za obravnavo in
sprejem.
Obrazložitev točke sta podala župan in Kerčmar Sonja.
V razpravi so sodelovali: Žiško Štefan, Kerčmar Ernest, Lepoša Stanko, Svetec Drago, Kozic Stanko.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 81/2018:
1. V razpisu za šport za leto 2019 se omogoči sodelovanje na razpisu tudi ŽNK Goričko Stanjevci
Zmagovalke, kajti ta bo deloval eno leto komaj v mescu aprilu 2019, razpis pa je v začetku leta.
2. Upravni odbori ŽNK Goričko Stanjevci Zmagovalke, KMN Stanjevci in NK Križevci se dogovorijo o vseh
zadevah glede tekem, treningov, razdelitvi stroškov, opravljanju del itd. in se nato podpiše ustrezna
pogodba med klubi.
3. Občina bo v okviru svojih zmožnostih zagotovila občinski kombi za potrebe prevoza na tekme. Zaradi
koordinacije pa je potrebno vsaj en teden prej zahtevati prevoz. Vse zahteve se naslovijo na Občino
Gornji Petrovci v tajništvo.
4. KMN Stanjevci bodo na prvo sejo upravnega odbora povabili predsednika ŽNK Goričko Stanjevci
Zmagovalke, Tadeja Šerugo in upravni odbor, da se dogovorijo o vseh zadevah glede uporabe igrišča,
urnika treningov in vse drugo, kar je potrebno za sožitje dveh klubov na enem igrišču.
5. V okviru rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 se bo poskušalo dobiti dodatna
sredstva, da se prostori v ŠC Križevci uredijo tako, da bo omogočeno delovanje obeh klubov.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 12
OŠ Gornji Petrovci – financiranje nadstandarda neobveznega izbirnega predmeta angleščina – predlog
za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podal župan. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 82/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo financirala nadstandard neobveznega izbirnega predmeta angleščina za
učence v drugi triadi OŠ Gornji Petrovci v obdobju do 31.08.2019, v višini 900,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
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K tč. 13
Odbor za infrastrukturo – uredite mrliške vežice Kančevci – informacija.
Prisotni so se seznanili z zapisnikom odbora za infrastrukturo. Razprave ni bilo.
K tč. 14
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v l. polletju 2018 in dopis Ministrstva za finance
glede sprejema poračuna za leto 2019 – informacija.
Obrazložitev točke je podal župan. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 83/2018:
1. Sprejeme se Poročilo o izvrševanju proračuna občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 15
Poročilo Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci o opravljenem nadzoru.
Župan je prisotne seznanil s poročilom Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci, ki se nanaša na opravljeni
nadzor na podlagi zaprosila Komisije za preprečevanje korupcije. Nadzorni odbor v postopku nadzora ni ugotovil
nobenih nepravilnosti.
V razpravi je sodelovala Zrinski Majda.
K tč. 16
Pindža d.o.o. v stečaju – informacija v zvezi s kazensko ovadbo župana in morebitno kazensko
odgovornostjo župana.
Župan je prisotne seznanil s pravnim mnenjem, ki se nanaša na kazensko ovadbo in morebitno kazensko
odgovornost župana.
V razpravi je sodeloval Svetec Drago.
K tč. 17
Polletna poročila:
- Zdravstveni dom Murska Sobota,
- Pomurska turistična zveza,
- OŠ Gornji Petrovci in poročilo za šolsko leto 2017/2018 ter delovni program za šolsko leto
2018/2019,
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 18
Sončna zadruga, Zelena energija – končno poročilo o projektu mikroDOLB Gornji Petrovci.
Župan je prisotne seznanil s poročilom Sončne zadruge in povedal, da se je z ogrevanjem na lesno biomaso
pričelo 05.10.2018.
V razpravi je sodeloval Škerlak Drago.
K tč. 19
Reorganizacija centra za socialno delo in vloga lokalnih skupnosti – informacija.
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Obrazložitev točke je podal župan in povedal, da smo dne, 05.10.2018 od Centra za socialno delo Pomurje
prejeli dopis, s katerim so nas zaprosili za imenovanje predstavnika občine v Svet lokalnih skupnosti. Predlagal
je, da je predstavnik občine v tem svetu župan občine.
Obrazložitev točke je podal župan. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 84/2018:
1. Predstavnik Občine Gornji Petrovci v Svetu lokalnih skupnosti v okviru Centra za socialno delo Pomurja
je župan Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 20
Razpored dela za redarja za mesec oktober, november, december 2018 in januar 2019 – informacija.
Prisotni so se seznanili z razporedom dela redarja.
K tč. 21
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan je prisotne seznanil, da je Telemach na začetku vpihavanja optičnega omrežja na območju vasi Križevci,
Košarovci, Kukeč in Panovci. Program gozdnih cest se izvaja.
Prisotne je seznanil tudi z izvedbo investicij financiranih iz ZFO.
Članom občinskega sveta in občinske uprave se je zahvalil za sodelovanje, članom nadzornega odbora pa za
prisotnost na sejah občinskega sveta v tem mandatnem obdobju. Povedal je tudi, da namerava na prihajajočih
volitvah kandidirati za župana.
Prisotne je še seznanil z dopisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se nanaša na obrambo
pred točo v letu 2019 in oblikovanje ožje delovne skupine.
Pri razpravi je sodeloval Kučan Silvester.
Kerčmar Ernest je predlagal, da se s to zadevo ukvarja novi občinski svet. Habjanič Stanislav in Lepoša Stanko
se strinjata s tem predlogom.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 85/2018:
1. Odločitev o letalski obrambi pred točo za območje Občine Gornji Petrovci se pušča v presojo novi
sestavni občinskega sveta.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, od 8 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 22
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Svetec Drago se je zanimal za investicijo v Ženavljah.
Župan je povedal, da se bodo zmontirala vrata na zadružnem domu, opravili se bodo tudi tlaki in pleskanje.
Namerava opraviti sestanke z vaščani in predstavniki binkoštne cerkve.
Kardoš Vlado je povedal, da več ne bo kandidiral za občinski svet in se je vsem prisotnim zahvalil za
sodelovanje ter se opravičil za morebitne nevšečnosti. Za ureditev ceste v Gornjih Petrovcih je še enkrat
poudaril, da je bila napaka, da se to ni potrdilo.
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Dalje je povedal, da je lepo, da se urejujejo vaško-gasilski domovi po vaseh, bi pa bilo potrebno tudi pristopiti k
obnovi občinske stavbe.
Škerlak Drago je vprašal ali se v vasi Gornji Petrovci res pobira 200,00 EUR za zunanje uporabnike za
koriščenje vaške dvorane?
Kardoš Vlado je odgovoril, da je res bilo tako, isto imajo tudi v vasi Križevci, so pa sedaj zmanjšali znesek na
50,00 EUR.
Župan se je članom občinskega sveta, ki več ne bodo kandidirali za to funkcijo zahvalil za sodelovanje, vsem
tistim, ki pa bodo kandidirali pa je zaželel dosti uspeha pri volitvah.
Seja je bila končana ob 20.40 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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