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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 5. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 25.10.2019 ob 16.00 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. 
  
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 sta bila prisotna tudi člana nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: 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.  
 
Župan je novinarko Nemeš Damjano opozoril, da je seja zaprtega tipa in jo zaprosil, da sejo zapusti, na kar je ga. 
Nemeš sejo zapustila.  

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 3. 

redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Krpič Časar Lidija in mag. Čerpnjak Stanko sta podala pripombo na način pisanja zapisnikov sej občinskega 

sveta. 

Balek Jože je opozoril, da v zapisniku manjkajo povzetki njegove razprave in zaprosil za dopolnitev zapisnika.  

V razpravi sta sodelovala še Svetec Drago in Luthar Karel.  

Župan je odgovoril, da je v 54. členu poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci točno zapisano, na 

kakšen način se piše zapisnik in način glasovanja članov občinskega sveta.  

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

 

S K L E P  št. 44/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 10.05.2019.  

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 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Balek Jože je podal pripombo na županovo razpravo pri 10. točki dnevnega reda. 

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

 

S K L E P  št. 45/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.07.2019.  

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

Župan je gleda na to, da je bila točka 1 1. izredne seje občinskega sveta zaprtega tipa, prebral besedilo iz 

zapisnika, ki ne gre v objavo in dal zapisnik v razpravo. 
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Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 46/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 12.09.2019.  

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 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 47/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 04.10.2019.  

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:  

1. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.07.2019, 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

04.10.2019, 
3. Prodaja turističnega objekta Pindža in okoliških parcel,  
4. Informacija župana v zvezi s postopki podjetja Pindža d.o.o. v stečaju, 
5. Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci – I. obravnava,  
6. Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila NOVINE za obdobje 2018-2022, 
7. Razpored dela za redarja za mesece: oktober, november, december 2019 in januar 2020 – informacija, 
8. Mala hiša d.o.o. – poročilo o evidenci zapuščenih živali za obdobje 01.01.2019-30.06.2019, 
9. Zdravstveni dom Murska Sobota – polletno poročilo, 
10. OŠ Gornji Petrovci – poročilo o realizaciji letnega delovnega programa, 
11. Ministrstvo za javno upravo – snemanje poteka sej – informacija,  
12. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 
13. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Predlagani dnevni red je dal v razpravo.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je opozoril, da seja ni bila sklicana v skladu s 1. točko 39. člena poslovnika občinskega 
sveta. Točka 12 dnevnega reda pa ni v skladu s 6. točko 27. člena poslovnika. 
 
V razpravi je sodeloval tudi Balek Jože. 
 
Župan je odgovoril, da je seja bila sklicana ob 16.00 uri, ker ima ob 19.30 uri druge obveznosti, kar se pa tiče 12. 
točke je predlagal, da se umakne z dnevnega reda in župan več ne bo podajal poročil na sejah občinskega sveta. 
 
Na glasovanje je dal     

S K L E P  št. 48/2019: 

1. Točka 12 Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini se umakne z 
dnevnega reda. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
 
Tako je točka 13 Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta postala nova tačka 12 
dnevnega reda. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
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                            SPREJET.  
 

K tč. 1 

Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 24.07.2019. 

Župan je poročilo dal v razpravo.  
 
Razprave ni bilo.  

 
K tč. 2 

Poročilo o realizaciji sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

04.10.2019. 

Župan je poročilo dal v razpravo.  
 
Razprave ni bilo.  
 

K tč. 3 
 

Prodaja turističnega objekta Pindža in okoliških parcel. 
 
Pri obravnavi te točke je bila javnost izključena. 
 
Sprejet je bil  
 

S K L E P  št. 49/2019: 

 
 

K tč. 4 
 

Informacija župana v zvezi s postopki podjetja Pindža d.o.o. v stečaju. 
 
Pri obravnavi te točke je bila javnost izključena. 
 
Sprejet ni bil noben sklep.  

 

 
Kerčmar Ernest in Lepoša Stanko sta zapustila sejo občinskega sveta ob 18.12 uri. 

 
K tč. 5 

 
Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Sonjo Kerčmar. Po podani obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi sta sodelovala Krpič Časar Lidija in župan. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št.  50/2019 
 

1. Občinska uprava do naslednje seje pripravi merila za izbor programov in področij športa, ki bodo kot 
priloga sestavni del odloka in se opravi II. obravnava odloka.  
 

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

 
K tč. 6 

 
Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila NOVINE za obdobje 2018-2022. 
 
Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
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Razprave ni bilo, tako je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 51/2019: 
 

1. Glavni urednik občinskega glasila Novine za obdobje 2018-2022 je dr. Klaudija Sedar.  
 

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

 
K tč. 7 

 
Razpored dela za redarja za mesece: oktober, november, december 2019 in januar 2020 – informacija. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  

 
K tč. 8 

 
Mala hiša d.o.o. – poročilo o evidenci zapuščenih živali za obdobje 01.01.2019-30.06.2019. 
 
Pri tej točki sta razpravljala Balek Jože in Abraham Sabina. 

 
K tč. 9 

 
Zdravstveni dom Murska Sobota – polletno poročilo. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 10 
 
OŠ Gornji Petrovci – poročilo o realizaciji letnega delovnega programa. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 11 
 
Ministrstvo za javno upravo – snemanje poteka sej – informacija. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
  

K tč. 12 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Luthar Karel je povedal, da so asignacijske pogodbe prišle na podjetje Pindža d.o.o. leta 2010. Na prvi seji, ki jo je 
imel nov nadzorni svet so opozorili na nepravilno poslovanje preko asignacijskih pogodb. Povedano jim je bilo, da 
so preverili na davčni in da lahko poslujejo na ta način.   
Ko se je najemalo kredit, je vse sam podpisal takratni direktor podjetja. Župan je tudi prejel izplačilo nagrade za 
delo in bila so nakazana sponzorska sredstva NK Križevci s strani podjetja.  
 
Župan je povedal, da je bil g. Luthar član nadzornega sveta in naj ne prelaga odgovornosti na druge.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je vprašal Kerčmar Sonjo, ali Letni program športa za letošnje leto objavljen na spletni 
strani? Koliko je v občini vrhunskih športnikov in koliko drugih kategoriziranih športnikov? 
 
Kerčmar Sonja je odgovorila, da je program objavljen na občinski spletni strani. V občini nimamo vrhunskih 
športnikov.  
 
Šanca Geza je opozoril, da na cesti od lovskega doma Križevci v smeri Moščanec na cesti manjkajo obcestni 
odsevniki, tudi ni zarisanih črt in je to lahko v megli zelo nevarno. Podal je pobudo, da se zariše vsaj sredinsko 
črto.  
Na radiu je slišal predstavnika Bistre hiše, ki je povedal, da lahko občine na podlagi prijave na javni razpis 
pridobijo do 85 % sredstev za obnovo vaško gasilskih domov, izgradnjo športnih površin itd. Zanimalo ga je, ali je 
občina na teh razpisih sodelovala?  
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Kakšna je povezava med občino in g. Janezom Kerčmarjem iz Križevec, kakšno pogodbeno razmerje ali kaj 
drugega?  
 
Župan je odgovoril, da g. Kerčmar pomaga pri NK Križevci. Dobiva prejemke od kluba, tako kot vsi ostali v skladu 
s pravili kluba.  
 
Šanca Geza je dalje opozoril, da še ni prejel termina za vpogled v podatke, za katere je zaprosil na 4. redni seji, 
kar se tiče podjemnih pogodb za zaposlene in postavko Druga nakazila.  
 
Župan je povedal, da smo en pisni odgovor posredovali, določene stvari pa se na podlagi zakona o varovanju 
podatkov ne sme posredovati. Bo pa v dokumentaciji zaključnega računa in proračuna vse zapisano.  
 
Abraham Sabina je povedala, da je na spletu zasledila odgovor občanom ene občine, da pod Druga nakazila 
spadajo tudi nakazila fizičnim osebam.  
 
Šanca Geza je povedal, da ne prosi, da se mu te podatke natisne, tudi jih ne želi izkoristiti, da bi jih posredoval 
naprej, želi samo vpogled v te podatke. Slišal je, da so sedaj spet iste osebe zaposlene na podlagi podjemnih 
pogodb preko občine. Zanima ga ali je to res, koliko je teh oseb in kje v proračunu imamo rezervirana sredstva za 
te osebe?  
Na eni od prejšnjih sej je bilo povedano, da bo nakazilo za PGD Križevci za cisterno v višini 20.000,00 EUR 
opravljeno v tem letu. Zanimalo ga je, kdaj bo to nakazano? 
 
Župan je povedal, da traja proračunsko leto do 31.12.2019. 
 
Šanca Geza je povedal, da je bilo 50.000,00 EUR nakazano v stečajno maso podjetja Pindža d.o.o. v stečaju. S 
kakšnim razlogom?  
Dalje je povedal, da ima poročilo za obdobje 01.01.-31.03.2019, kjer piše v zvezi z vodovodnim omrežjem Gornji 
Petrovci, Šulinci, Ženavlje, Martinje in Boreča, da poteka pravda pred okrožnim sodiščem v Murski Soboti glede 
prijavljene izločitvene pravice. Sklenjena je bila pogojna sodna poravnava, da se občini prizna izločitvena pravica 
in da se v stečajni postopek plača 500.000,00 EUR, v 10. obrokih po 50.000,00 EUR. Je to ista zadeva? 
 
Župan je odgovoril, da je in da je bil sprejeti sklep, da se bo v stečajno maso nakazalo 50.000,00 EUR v 10. 
obrokih. Da se poplača upnike, da ne bi bili v slabšem položaju, na način odkupa terjatev. S tem se je prekinila 
zadeva z Eko skladom. Stečaja upraviteljica na podlagi zakona iz teh sredstev izplačuje upnike.  
 
Šanca Geza je povedal, da so bili s strani predsednika PGD Križevci seznanjeni, da sredstva iz požarnega sklada 
za obdobje 2015-2018 niso bila izplačana. Gasilsko društvo je bilo deležno inšpekcijskega pregleda, med drugim 
je bilo ugotovljeno, da oprema s katero razpolagajo ni v skladu s predpisi. Nekaj let nazaj je bil dogovor, da se 
pripelje uniforme iz Nemčije za 1.000,00 EUR po osebi in da bo občina financirala 50 % od tega zneska. To se ni 
zgodilo in je celotno breme ostalo na gasilskem društvu.  
Od inšpekcije so dobili odločbo, da morajo do 31.12.2019 zagotoviti ustrezno opremo. Zanima ga, kaj se dogaja v 
tem požarnem skladu, kako je z izplačilom sredstev ter nadzorom nad tem? Kdaj lahko pričakujejo gasilska 
društva nakazilo teh sredstev za nazaj? 
 
Župan je odgovoril, da so se na sestanku s poveljniki in predsedniki društev zmenili, da gredo v realizacijo nabave 
opreme iz Nemčije, ker je bila cenejša. Nihče takrat ni razmišljal ali so te obleke po standardih in koliko let se jih 
lahko uporablja. V skladu s finančnimi izhodišči za obdobje 2020-2022 so predsedniki in poveljniki dobili izhodišča 
plačil obveznosti za nazaj in za naprej. Občina ima iz naslova požarnega sklada prihodek v višini cca 9.000,00 
EUR, na podlagi pravilnika pa nakazuje med 13.000,00 – 15.000,00 EUR, ker je toliko potreb iz vlog društev. 
Povedal je, da se nič ne omenja sofinanciranje občine v gasilski dom v Križevcih v zadnjih letih, v obnovo kuhinje 
itd.  
Z odborom za infrastrukturo, Anito Zakoč pripravljajo izhodišča za vzdrževanje in označbo cest v naslednjih letih.  
 
Šanca Geza je povedal, da je g. Bobič na sestanku društva vedno povedal, da je občina prispevala sredstva PGD 
Križevci za obnovo gasilskega doma.  
Za teh 20.000,00 EUR, ki jih je občina še dolžna PGD Križevci za potrebne gasilskega vozila, bi si oni lahko 
nabavili kompletno opremo za operativne gasilce.  
Zakaj se ne bi izkoristilo virov, če lahko dobiš nazaj 85 % sredstev za te namene, ki jih občina največ koristi iz 23. 
člena? 
 
Župan je povedal, da lahko te zadeve preverimo za leto 2020.  Je pa za vse projekte potrebno pridobiti gradbena 
dovoljenja, investicijo izpeljati in potem sredstva dobimo nazaj. 
 



6 
 

Luthar Karel je vprašal, kdo so člani komisije za požarni sklad in povedal, da ga moti, da društva še niso prejela 
sredstev za leta 2015, 2016. To bi morala biti prioriteta, ker občina rabi gasilce in mora skrbeti za to, da so 
opremljeni.   
 
Kutoš Breda je odgovorila, da so člani: Ciril Kozar, Zdenko Hari, Danilo Bohar, Boštjan Šlihthuber, Aleksander 
Balek.   
 
Župan je povedal, da zaščitna obleka za gasilca stane čez 1.000,00 EUR, vsako društvo mora imeti 10 
operativcev, z nekaj rezerve je to 150 oblek oz. 150.000,00 EUR. Podal je predlog, da bi morala občina v 
naslednjih letih na letni ravni zagotoviti po 30.000,00 EUR, da nabavi to opremo. Po standardih bi morali te obleke 
nekje na 5 let menjati.    
 
Šanca Geza je povedal, da vsako društvo nima 10 gasilcev, ki bi v primeru intervencije lahko šlo gasit požar. 
Potrebno bi bilo dati poudarek na 3, 4 najbolj opremljena, organizirana društva in ta opremiti, ostala pa počasi.  
   
Habjanič Stanislav je opomnil, da center za aktiviranje požara pokliče najprej domače gasilsko društvo in potem 
sosednja in to ne glede na opremljenost društva.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je na strategijo razvoja opremljanja gasilskih društev že dolgo časa nazaj 
opozarjal tako njihovo društvo kot tudi ostala. Vsakih 5 in 6 let ne moremo menjavati oblek. Realno gledano, če se 
zgodi kaj hudega v Boreči, Martinju, Ženavljah, tudi v Neradnovcih, koliko od teh operativcev je doma? Potrebno 
je narediti načrt, kaj bo kdo imel, povsod kjer je društvo nekaj mora imeti, da bi vsi vse imeli pa misli, da je 
nesmisel. Strmeti bi bilo potrebno k temu, kot imajo nekatere druge občine in nabaviti 500 kg gasilnike, ki ga lahko 
dve osebi pripneta k avtu ali traktorju in se s tem lahko marsikaj naredi. So pa nekateri, ki so tu zaposleni, in niso 
gasilci, tiste pa bi bilo potrebno ustrezno usposobiti.     
 
Župan je povedal, da je tu problem inšpekcije, ki te stvari gleda drugače. Prej je g. Šanca govoril o manjkajočih 
smernikih. Zakaj se odločiti, za smernike ali za nabavo gasilske opreme po določilih inšpekcijske službe?  
V okvirju podjetja Pindža smo imeli tudi štab civilne zaščite, ki je bil takoj na razpolago. Koliko od teh operativcev 
je celi dan v službi? Bolj je pomembno, da ljudje takrat, ko je nekdo potreben pomoči stopijo skupaj.   
 
 
 
Seja je bila s tem končana ob 19.19 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan 
 


