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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 3. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 10.05.2019 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. 
  
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:  
  
Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, Lepoša Stanko, 
Luthar Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, Svetec Lilijana, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Na seji so bili prisotni tudi člani nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Perš Simon, predsednik in člana: 
Lenarčič Mojca in Žiško Štefan ter člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda, Kerčmar Sonja in 
Zakoč Anita. 
 
Na seji je bila prisotna tudi novinarka Vestnika Nemeš Damjana.  

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 2. 

redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Krpič Časar Lidija je vprašala, zakaj ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter potrditvi 

zapisnika niso vključeni v dnevni red seje? 

 

Župan je odgovoril, da 32. člen Poslovnika občinskega sveta občine Gornji Petrovci pravi: »Preden svet določi 

dnevni red seje, odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje«. Zapisnik je dal v razpravo.  

 

Šanca Geza je pri 13. točki zapisnika vprašal g. Habjaniča, kaj je mislil s povedanim, da ne smejo dopustiti, da bi 

jih drugi člani občinskega sveta žalili? 

 

Habjanič Stanislav je odgovoril, da se je to nanašalo na žalitev g. Baleka, da niso vredni, sposobni funkcij v 

delovnih telesih občinskega sveta, v katere so bili predlagani. 

  

Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 15/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 01.02.2019.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  

Župan je dal v razpravo zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

28.02.2019. 

Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št. 16/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.02.2019.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  

 

V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:  
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1. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 01.02.2019, 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

28.02.2019, 
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018, 
4. Financiranje investicij po ZFO-1 v letu 2019,  
5. Predlog Rebalansa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019, 
6. Imenovanje nadomestnih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 
7. Predlog Letnega programa športa za leto 2019, 
8. Predlog Letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 

Občini Gornji Petrovci za leto 2019, 
9. Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. – Predlog Letnega programa ravnanja s komunalnimi 

odpadki za leto 2019,  
10. Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. – Elaborat o oblikovanju cene za leto 2019 s 

poročilom o delu v letu 2018 - informacija,  
11. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci,  
12. Oprostitev plačilna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019, 
13. Odobritev plačila telovadnice za telovadbo za ženske,  
14. Letna poročila za leto 2018:  

- Zdravstveni dom Murska Sobota, 
- Medobčinska inšpekcija in redarstvo,  
- OŠ Gornji Petrovci, 
- Waldorfska šola Ljubljana,  

15. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 
16. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Predlagani dnevni red je dal v razpravo. 
 
Mag. Čerpnjak Stanko je predlagal, da se 15. točka umakne z dnevnega reda, ker ji ni bilo priloženo gradivo, v 
skladu s 6. točko 27. člena poslovnika. 
 
Župan je odgovoril, da poročila o dogajanjih v občini podaja ustno. 
 
Ker drugih pripomb ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je dnevni red sprejet.   

 
K tč. 1 

 
Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 01.02.2019. 
 
Župan je poročilo dal v razpravo.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je v poročilu 2. korespondenčne seje zapisano, da je bil 01.03.2019 
Osnovni šoli Gornji Petrovci, Svetu zavoda, posredovan sprejeti sklep občinskega sveta. Sklep se posreduje 
samo Svetu zavoda, osnovni šoli pa ne, ker za to ni zakonske osnove. 
 
Kuronja Biserka je povedala, da je bilo posredovano Svetu zavoda.  
 
Župan je povedal, da se poročilo popravi in, ker ni bilo druge razprave, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 17/2019: 

1. Potrdi se Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 
01.02.2019. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
Župan je opozoril, da 49. člen poslovnika pravi, da se člani občinskega sveta pri glasovanju opredelijo » ZA« ali 
»PROTI«.  Neopredeljen oz. vzdržan ne obstaja.  
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K tč. 2 
 
Poročilo o realizaciji sklepov 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 
28.02.2019. 
 
Župan je poročilo dal v razpravo.  Razprave ni bilo, tako je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 18/2019: 

1. Potrdi se Poročilo o realizaciji sklepov 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci 
z dne, 28.02.2019. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

 
K tč. 3 

 
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018. 
 
Župan je zaključni račun dal v razpravo. 
 
Svetec Drago, predsednik odbora za proračun in finance je podal poročilo odbora. Odbor za proračun in finance 

je predlagal Občinskemu svetu občine Gornji Petrovci sprejem Zaključnega računa proračuna občine Gornji 

Petrovci za leto 2018 v predlagani obliki in vsebini. 

V razpravi sta sodelovala: Šanca Geza in župan. 
 
Šanca Geza je podal predlog, da nadzorni odbor umakne predloženo soglasje k Zaključnemu računu proračuna 
občine Gornji Petrovci za leto 2018, še enkrat prouči poročilo o opravljeni inšpekciji Ministrstva za finance in se 
opredeli, ali je občina izpolnila zaveze, ki jih je dala inšpektorica. Županu pa je predlagal, da to točko in točko za 
rebalans umakne z dnevnega reda seje. 
     
Župan je povedal, da zaključni račun za leto 2018 izhaja iz sprejetega proračuna in rebalansa 2018. V rebalansu 
je točno zapisano komu je občina kaj dolžna, prikazani so bili vsi podatki.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji 
 

S K L E P  št. 19/2019: 

1. Sprejme se Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 ter poročili Nadzornega 
odbora občine Gornji Petrovci in odbora za proračun in finance, v predlagani obliki in vsebini. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
 

K tč. 4 
 
Financiranje investicij po ZFO-1 v letu 2019. 
 
Obrazložitev točke je podal župan. Zaprosil je še za obrazložitev predsednika odbora za urejanje prostora, 
gospodarsko in cestno infrastrukturo. 
 
Habjanič Stanislav, predsednik odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo je povedal, da 
se je odbor sestal in potrdil projekte, ki se bodo v letu 2019 financirali iz ZFO-1.  
 
Župan je zaprosil za razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, Šanca Geza, Balek Jože in župan.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:  
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S K L E P  št.  20/2019 

 
1. Občina Gornji Petrovci odstopa od pogodbe št. C2130-18G300439, ki je bila dne, 24.10.2018 sklenjena 

z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta »Ureditev športnega 
centra Šulinci«. 

 
S K L E P  št.  21/2019 

 
1. Občina Gornji Petrovci odstopa od pogodbe št. C2130-18G300441, ki je bila dne, 24.10.2018 sklenjena 

z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta »Ureditev okolice vaško-
gasilskega doma Ženavlje in Binkoštne cerkve«. 

 
S K L E P  št.  22/2019 

 
1. Potrdi se IP II za projekt: Ureditev igrišča Adrijanci. 
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Ureditev igrišča Adrijanci« črpala s strani nepovratnih sredstev države Republike Slovenije po 
23. členu ZFO–1 v letu 2019 znaša 32.146,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2019 za izvedbo projekta »Ureditev igrišča Adrijanci«  črpala povratna 
sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 34.814,00 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 22.06.2018 in bo trajala do 30.10.2019.  
 

S K L E P  št.  23/2019 
 

1. Potrdi se IP za projekt: Ureditev športnega centra Gornji Petrovci  
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Ureditev športnega centra Gornji Petrovci« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2019 znaša 3.775,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2019 za izvedbo projekta »Ureditev športnega centra Gornji Petrovci«  
črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 100.815,00 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 06.07.2018 in bo trajala do 30.10.2019.  
 

S K L E P  št.  24/2019 
 

1. Potrdi se IP III za projekt: Obnova vaško-gasilskega doma Šulinci. 
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2019 za izvedbo projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Šulinci«  

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 30.10.2019.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je opozoril, da 50. člen poslovnika pravi, da lahko vsak glasuje ZA, PROTI, ali pa ne 
glasuje. 
 
Župan je odgovoril, da se to nanaša na poimensko glasovanje. Ker druge razprave ni bilo, je sklepe dal na 
glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da so sklepi SPREJETI. 

 
 

K tč. 5 
 
Predlog Rebalansa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019. 
 
Obrazložitev točke je podal župan. Prisotne je seznanil, da so na mizo prejeli tudi dodatno gradivo, poglavje 33 
za druge investicije in 20, ki se nanaša na donacije po sklepu občinskega sveta in župana. Opozoril je na 
napako pri poglavju 33 in sicer pri postavki cesta Stanjevci znaša pravilen znesek 6.855,37 EUR, pri postavki 
plazovi, elementarne nesreče... pa znaša pravilen znesek 35.744,00 EUR.      
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V nadaljevanju je zaprosil za poročili predsednika odbora za proračun in finance in odbora za urejanje prostora, 
gospodarsko in cestno infrastrukturo.  
 
Svetec Drago je podal poročilo in povedal, da odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine 

Gornji Petrovci sprejem Rebalansa Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 v predlagani obliki in vsebini.  

Habjanič Stanislav je podrobneje predstavil manjše projekte, ki jih je odbor za urejanje prostora, gospodarsko in 
cestno infrastrukturo obravnaval na svoji seji. 
 
Župan je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Luthar Karel, Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Abraham Sabina, Perš 
Simon in župan. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 25/2019: 

1. Sprejme se Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 z naslednjimi prilogami: 
- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2019,  
- Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 - splošni in posebni del,  
- Načrt razvojnih programov 2019-2022, 
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2019, 
- Predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2019, 
- poročili odbora za proračun in finance in odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno 

infrastrukturo 

       v predlagani obliki in vsebini.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

 
K tč. 6 

 

Imenovanje nadomestnih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 

 

Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Svetec Drago je povedal, da se je komisija sestala dne, 01.03.2019. Ugotovili so, da člani občinskega sveta: 
Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Krpič Časar Lidija, Luthar Karel, Svetec Lilijana in Šanca Geza niso poslali 
nobenega odgovora na županovo zaprosilo, da se opredelijo ali želijo oz. ne želijo biti člani delovnih teles 
Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, kot jih je predlagala mandatna komisija.  
Tako komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinski svet delno razveljavi sprejete 

sklepe na 2. redni seji občinskega sveta in se namesto zgoraj navedenih članov občinskega sveta v delovna 

telesa imenuje člane izmed preostalih članov občinskega sveta. Predstavil je predlog komisije za sestavo 

delovnih teles.  

 

Župan je točko dnevnega reda dal v razpravo. 

  

V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko, Svetec Drago, Balek Jože, Kerčmar Ernest in 
župan. 
 

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 26/2019: 
 

1. Delno se razveljavijo sprejeti sklepi Občinskega sveta občine Gornji Petrovci:  št. 3/2019, 4/2019,  
6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, sprejeti na 2. redni seji dne, 01.02.2019 in sicer v tistem delu,  ki se 
nanašajo na članstvo Balek Jožeta, mag. Čerpnjak Stanka, Krpič Časar Lidije, Luthar Karela, Svetec 
Lilijane in Šanca Geze v delovnih telesih Občinskega sveta občine Gornji Petrovci in se namesto njih 
imenuje naslednje nadomestne člane: 
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A. STALNA DELOVNA TELESA 

 

Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo 

Člana:   Lepoša Stanko 

 Kerčmar Ernest  

 

Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo 

Predsednik:  Lepoša Stanko 

Član:  Vukanič Zlatko  

  

Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino 

Predsednik:  Škerlak Drago  

Člana:    Svetec Drago  

  Lepoša Stanko   

 

Odbor za varstvo okolja 

Predsednik:   Habjanič Stanislav 

Član:  Sobjak Dejan  

 

 

B. KOMISIJE 

 

Komisija za statutarna in pravna vprašanja 

Predsednik:  Kerčmar Ernest  

Člana:    Vukanič Zlatko  

  Svetec Drago  

 

Komisija za mednarodne odnose 

Člana:   Lepoša Stanko  

 Svetec Drago 

 

C. SVETI 

 

Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu 

Član:    Kerčmar Ernest  

  

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

Predsednik:  Škerlak Drago  

Člana:    Sobjak Dejan 

  Svetec Drago  
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Č. OBČASNA DELOVNA TELESA:  

 

Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine« 

Član:   Habjanič Stanislav 

 

 Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna 

Član:    Kerčmar Ernest 

  

Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci 

Člana:   Škerlak Drago  

      Vukanič Zlatko  

 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 7 

 

Predlog Letnega programa športa za leto 2019. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo. Po podani obrazložitvi ja župan točko dnevnega reda dal v 
razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, Kerčmar Sonja, Balek Jože in župan.   
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 27/2019: 

1. Sprejme se Letni program športa za leto 2019. 
 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 8 

 
Predlog Letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Gornji Petrovci za leto 2019. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v 
razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je na glasovanje dal naslednji  
 

S K L E P  št. 28/2019: 

 

1. Sprejme se Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Gornji Petrovci za leto 2019.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  

                     SPREJET.  
 

K tč. 9 
 

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. – Predlog Letnega programa ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2019. 
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Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v razpravo. 
Ker razprave ni bilo je na glasovanje dal naslednji  
 

S K L E P  št. 29/2019: 

1. Sprejme se Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2019. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  

                     SPREJET.  
 

K tč. 10 
 

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. – Elaborat o oblikovanju cene za leto 2019 s poročilom 
o delu v letu 2018 – informacija. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v razpravo.  
 
Razprave ni bilo. 

 
K tč. 11 

 
Prodaja parcel v k.o. Stanjevci. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v 
razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Kuronja Biserka, Kerčmar Ernest, Luthar Karel in Lepoša Stanko.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 30/2019: 

 

1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 3450, 3466, 3476, 3477, 3824, 3911, 3929, 3934 k.o. 
Stanjevci. Prodajna cena za navedeno zemljišče znaša 4.260,60 EUR oz. 0,90 EUR/m2. Parcele se 
proda kot celoto. Kupnina se nameni za odplačilo hipoteke Republike Slovenije. Kupec nosi vse stroške 
prepisa parcele, vključno z davkom od prometa nepremičnin. 

 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
Škerlak Drago je povedal, da ni glasoval za sprejem sklepa, glede na to, da ve kakšne so parcele v naravi - 
zaraščene.  

 
K tč. 12 

 
Oprostitev plačilna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Ernesta, predsednika komisije. Po podani obrazložitvi, je točko 
dnevnega reda dal v razpravo. 
 
Razprave ni bilo, tako je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 31/2019: 

 

1. Potrdi se predlog Komisije za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč o oprostitvi 
plačila nadomestila za leto 2019. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  

                     SPREJET.  
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K tč. 13 
 
Odobritev plačila telovadnice za telovadbo za ženske. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v razpravo.  
 
V razpravi sta sodelovala: Luthar Karel in Kerčmar Sonja.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 32/2019: 

 

1. Odobri se financiranje telovadnice pri OŠ Gornji Petrovci za namen telovadbe za ženske, ki ga bo izvajal 
Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota v višini 24,00 EUR/mesec. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  

                     SPREJET.  
 

K tč. 14 
 
Letna poročila za leto 2018: 
 

- Zdravstveni dom Murska Sobota, 
- Medobčinska inšpekcija in redarstvo,  
- OŠ Gornji Petrovci, 
- Waldorfska šola Ljubljana. 

 
Razprave ni bilo. 
 

K tč. 15 
 
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini. 
 
Župan je člane občinskega sveta seznanil, da je s 01.04.2019 imenoval podžupana in sicer Kerčmar Ernesta. 
Dalje je seznanil prisotne z dopisom mag. Čerpnjak Stanka, ki ga je pozval naj odstopi s funkcije župana in z 
dopisom g. Balek Jožeta, ki se nanaša na podpis peticije vaščanov vasi Neradnovci, za odstop s funkcije 
vaškega predsednika.   
Člane občinskega sveta, ki še niso vrnili izjave o varstvu osebnih podatkov je prosil, da to čim prej storijo. 
Prisotne je seznanil z dopisom ga. Jasne Horvat, zaposlene v PIŠK Murska Sobota.  
 

 
K tč. 16 

 
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 
 
Balek Jože je seznanil občinski svet s stanjem pri Lenarčičevem mlinu v Neradnovcih. Popolnoma so dotrajane 
lesene brvi, ograja in mostiček. Smiselno bi bilo, da se to odstrani oziroma da neko obvestilo – gibanje na lastno 
odgovornost. Potrebno bi bilo odstraniti oglasne panoje in narediti popravek na spletni strani. Zadevo bi se dalo 
po njegovem urediti z malimi stroški, z delavci režijskega obrata. Podobna situacija je z mrzlim studencem.  
 
Župan je odgovoril, da občina na podlagi prijav, ki nenehno sledijo glede nespoštovanja zakonitosti in posega v 
tujo lastnino ne bo več sodelovala pri kakršnih koli obnovah, kjer ni lastnica. Potrebno se je na občinskem svetu 
zmeniti, kako bomo nadaljevali s temi zadevami. 
 
Krpič Časar Lidijo je zanimalo ali si občina pri posameznih projektih poračunava DDV, ker je to dodaten vir 
prihodka.    
 
Abraham Sabina je povedala, da pri izgradnji vodovoda smo, drugače pa ne.  
 
Krpič Časar Lidija je glede sofinanciranja malih čistilnih naprav opozorila, da bi bilo dobro narediti operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in v nadaljevanju sprejeti odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode in da se točno predvidi, kje bi šla kanalizacija, kje bi bile aglomeracije in kje se 
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predvidevajo male čistilne naprave. Na podlagi tega se potem naredi pravilnik v kakšni višini in pod kakšnimi 
pogoji bi se to sofinanciralo in potem sledi razpis.  
 
Župan je povedal, da te zadeve potekajo, Anita to pripravlja. 
 
Šanca Geza je seznanil prisotne, da ga je poklical g. Pojbič glede problematike pri njegovi hiši in mu zadevo 
pokazal. Verjame, da občina mogoče ni tista, ki bi to morala do konca rešiti, ampak nekdo drug. Občina je bila 
na začetku vpletena z odmero ceste, če se soseda ne moreta dogovoriti, občina ni dolžna biti mediator. G. 
Pojbiča bi bilo potrebno usmeriti v tisto smer, da si bo poskusil sam poiskati pot do rešitve.  
 
Župan je povedal, da se je ta zgodba začela že pred leti, ko se je g. Pojbič s priseljenim sosedom pričel 
pogovarjati o menjavi določenega zemljišča. V tisti fazi smo mu poskušali pomagati z razgovori. Skupaj smo 
poklicali lastnike teh parcel, prišel je samo g. Pojbič. Njegov sosed je dal navoziti svoje zemljišče za 3, 4 m, kar 
lahko v primeru padavin, če ni spodaj nobenih zaščitnih pilotov, ogroža hišo g. Pojbiča.  
Tu smo se zmenili z lastniki ostalih parcel in odmerili cesto. Sosed je naročil svojo odmero in je bilo ugotovljeno, 
da je ta geodet naredil napako in si je postavil ograjo po tej meji tako, da je sedaj ta postavljena delno na našem 
zemljišču. 
Tudi na odboru za infrastrukturo smo predlagali, da se naj sedaj neuporabno cesto da v predlog za odkup g. 
Pojbiču in sosedu. Novi člani odbora so si že tudi zadevo pogledali in ena od razprav na naslednji seji 
občinskega sveta bo tudi rešitev te problematike, ki spada v pristojnost občine.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je pri točki 14, pričakoval od tako velikega porabnika proračunskih 
sredstev, kot je OŠ Gornji Petrovci, da ravnatelj poročilo predstavi.   
V Neradnovcih je bilo marsikaj povedano, kaj so nam dale stranke. Župan ve, da sta N.Si in tudi SLS, ogromno 
prispevali v naši občini. 
Še enkrat je zaprosi za približni terminski plan sej, ker mu je težko vse stvari uskladiti.  
V nadaljevanju je povedal, da sta tudi njega dve osebi iz njegove krajevne skupnosti leta 2013 anonimno prijavili 
na policijsko upravo. Kako sami cenimo svoje ljudi, je že tudi sam preizkusil na svoji koži.  
 
Župan je povedal, da je terminski plan sej težko v naprej določiti. Tudi, če plan narediš, se je težko tega držati, 
določene stvari so vezane tudi na obravnavo na odborih. 
G. Bajuk je bil zelo dober človek in odlično so izpeljali zgodbo okrog vrtca, za kar je zelo hvaležen.      
 
Svetec Lilijana je povedala, da delavci režijskega obrata že dolgo niso dobili delavske obleke. Bilo bi lepo, če bi 
se jim to lahko v doglednem času nabavilo.  
 
Župan je povedal, da škoda, da se to vprašanje ni prej postavilo podjetju Pindža, mogoče nadzornemu svetu.  
 
Luthar Karel je povedal, da ko je prišel v nadzorni svet Pindže, je prvi zahteval, da so delavci dobili obleke. To je 
bilo leta 2016. 
 
Svetec Drago je postavil vprašanje g. Baleku, ki je glasoval za potrditev ravnatelja OŠ Gornji Petrovci, zakaj je 
bil proti pri potrditvi zapisnika? 
 
Balek Jože je odgovoril, da zapisnik ne bi smel biti posredovan osnovni šoli.  
 
Svetec Drago je opozoril da, ko se bo drugič pisala kakšna prijava, naj bodo pozorni, saj v vasi Ženavlje nimajo 
igrišča.   
 
Župan je povedal, da je bilo v prijavi, ki je šla na ministrstvo za gospodarski razvoj napisano 6 članov občinskega 
sveta, kontaktna oseba je bil g. Balek. Lahko bi se o teh zadevah pogovorili. To je bila obtožba na občinsko 
upravo, ampak sedaj je bilo vsaj ugotovljeno, da pri tem ni nobenih nepravilnosti. Volitve so končane, sedaj je 
drugo obdobje.  
 
Luthar Karel je povedal, da ga moti pri nakazilih g. Hozjan, ki je dobil v obdobju januar-april nakazano čez 
45.000,00 EUR. 
 
Abraham Sabina je povedala, da je g. Hozjanu bilo dolžno nekaj čez 30.000,00  EUR na dan 31.12.2018. 
 
Lepoša Stanko je povedal, da bi pri hišni številki Lucova 21 bilo potrebno očistiti kanal. Voda gre pod hišo.  
 
Župan je odgovoril, da so v skladu z dogovori drevesa bila odstranjena, zadevo bo obravnaval pristojni odbor in 
takrat se bo šlo v izvedbo del.  
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Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je županu že poslal elektronsko pošto, glede odvodnjavanja pri hišni 
številki Martinje 19 in plaza pri hišni številki 41.  
 
Župan je odgovoril, da je zadeva evidentirana pri odboru. Za plaz se bo speljal postopek, glede zamašenega 
kanala so bili naši delavci tam, kolikor so lahko počistili so, bo pa naročen injektor, da zadevo uredijo do konca.  
Zahvalil se je vsem razpravljavcem, nadzornemu odboru in občinski upravi za prisotnost in zaželel, da delajo 
naprej v duhu našega razvoja.  
           
 
 
Seja je bila s tem končana ob 23.10 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan 


