OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 21.12.2020 ob 17.00 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, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Upravičeno je bil odsoten Šanca Geza.
Na seji sta bili prisotni članici občinske uprave: Biserka Kuronja in Sonja Kerčmar, odvetnik Pukšič Mitja ter za
obrazložitev točk 2 in 3 dnevnega reda predstavnik podjetja Vodovod sistema B d.o.o., Boštjan Zver.
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 8.
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Luthar Karel je opozoril, da pri točki pobude, vprašanja, predlogi in mnenja ni zajeta celotna razprava g. Šanca
Geze, ki se je nanašala na umiritev prometa pri cerkvi v Križevcih.
Balek Jože je podal pripombo na 8. točko dnevnega reda zapisnika, ki se je nanašala na najem službenih vozil.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 35/2020:
1. Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 10.07.2020.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 5 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.

Župan je dal v razpravo zapisnik 9. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 36/2020:
1. Potrdi se zapisnik 9. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2020.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:
1. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci,
2. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – I.
obravnava,
3. Vodovod sistema B d.o.o. – Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v Občini
Gornji Petrovci,
4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci – I. obravnava,
5. Investicijski program II za investicijo: Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje,
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6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Gornji Petrovci za leto 2021,
7. Saubermacher – Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021,
8. Razvojni center Murska Sobota – poziv k predložitvi predloga kandidatov za umestitev na skupno listo
kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije za novo programsko obdobje 2021-2027,
9. Oblikovanje predloga za imenovanje člana Sveta OI JSKD Murska Sobota,
10. Oček Ladislav, Križevci 115 – soglasje k prodaji nepremičnin,
11. Zbiranje pobud v zvezi z izdelavo gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje
2021-2030,
12. Pokrajine v Sloveniji – informacija,
13. Seznanitev s sprejetjem Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2021,
14. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Dnevni red je dal v razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 1
Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Župan je poročilo dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 37/2020:
1. Potrdi se Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 2
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci
– I. obravnava.
Župan je zaprosil za predstavitev Zver Boštjana, predstavnika podjetja Vodovod sistema B d.o.o. Po zaključeni
predstaviti je točko dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 38/2020:
1. Združita se I. in II. obravnava Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 4 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – II.
obravnava.
Župan je odlok dal v razpravo. Ker ni bilo razprave je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 39/2020:
1. Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Gornji Petrovci.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 4 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 3
Vodovod sistema B d.o.o. – Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v Občini
Gornji Petrovci.
Župan je zaprosil za predstavitev Zver Boštjana, predstavnika podjetja Vodovod sistema B d.o.o. Po zaključeni
predstaviti je točko dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 40/2020:
1. Sprejme se Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci
št. VB 02-2020-12 z dne, 31.08.2020.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 5 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Zver Boštjan je zapustil sejo občinskega sveta.
K tč. 4
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci – I. obravnava.
Župan je zaprosil za predstavitev predstavnici podjetja ZEU d.o.o.: Alenko Šumak in Barbaro Babič, ki sta se vključili
v delo občinskega sveta preko aplikacije Zoom. Po zaključeni predstaviti je točko dal v razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Luthar Karel in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 41/2020:
1. Združita se I. in II. obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci – II. obravnava.
Župan je odlok dal v razpravo. Ker ni bilo razprave je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 42/2020:
1. Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 5
Investicijski program II za investicijo: Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje.
Župan je podal obrazložitev točke. Opozoril je, da je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin, tako se bodo
spremenili tudi viri financiranja investicij. Nato je točko dal v razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Krpič Časar Lidija, Luthar Karel, Svetec Drago in
župan.
Po zaključeni razpravi je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 43/2020:
1. Sprejme se investicijski program II za investicijo: Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 4 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 6
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Gornji Petrovci za leto 2021.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji sklep:
S K L E P št. 44/2020:
1. Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Gornji Petrovci za leto 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 7
Saubermacher – Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji sklep:
S K L E P št. 45/2020:
1. Sprejme se letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 8
Razvojni center Murska Sobota – poziv k predložitvi predloga kandidatov za umestitev na skupno listo
kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije za novo programsko obdobje 2021-2027.
Župan je članom občinskega sveta povedal, da so pred sejo prejeli na mizo dodatno gradivo in sicer poziv k
imenovanju predstavnika v razvojni svet pomurske regije za novo programsko obdobje 2021-2027.
Za razpravo je zaprosil predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Svetec Draga.
Po obrazložitvi je točko dal v razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 46/2020:
1. Občinski svet občine Gornji Petrovci predlaga naslednje kandidate za umestitev na skupno listo kandidatov za
volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije za novo programsko obdobje 2021-2027:
- ga. Cvetka Ficko, županja Občine Grad
- g. Iztok Fartek, župan Občine Šalovci
- g. Marko Virag, župan Občine Beltinci.
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2. Občinski svet občine Gornji Petrovci kot kandidata za predstavnika območnega razvojnega partnerstva ORP
Sinergija predlaga g. Stanislava Sraka, zaposlenega v RA Sinergija.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 9
Oblikovanje predloga za imenovanje člana Sveta OI JSKD Murska Sobota.
Župan je za razpravo zaprosil predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Svetec Draga.
Po podani obrazložitvi je točko dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Svetec Drago in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 47/2020:
1. Za članico sveta OI JSKD Murska Sobota, se kot predstavnico Občine Gornji Petrovci imenuje Sonja
Kerčmar.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 10
Oček Ladislav, Križevci 115 – soglasje k prodaji nepremičnin.
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo.
V razpravi sta sodelovala Luthar Karel in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 48/2020:
1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje Oček Ladislavu iz Križevec 115 k prodaji nepremičnin št. 6198,
6203, 6214, 6216 k.o. Križevci.
2. Prodajna cena za navedeno zemljišče znaša 0,70 EUR/m2. Kupnina se nameni za plačilo stroškov
bivanja g. Očka v domu starejših. Kupec nosi vse stroške prepisa parcel, vključno z davkom od prometa
nepremičnin.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 11
Zbiranje pobud v zvezi z izdelavo gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje
2021-2030.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 49/2020:
1. Pobude v zvezi z izdelavo gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje
2021-2030 lahko člani občinskega sveta posredujejo občinski upravi do 28.12.2020 do 12.00 ure.
Občinska uprava jih bo nato posredovala Zavodu za gozdove Slovenije.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
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K tč. 12
Pokrajine v Sloveniji – informacija.
Župan je po podani obrazložitvi dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 50/2020:
1. Člani občinskega sveta so se seznanili z osnutkom pokrajinske zakonodaje, razprava pa bo potekala na
eni od naslednjih sej v letu 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 13
Seznanitev s sprejetjem Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec
2021.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 14
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Karel Luthar je povedal, da imamo v občini 6 hidrantov in 1 stane 1.200,00 EUR. Kaj spada pod ta znesek?
Kar se tiče prometnih znakov imamo občinski odlok iz leta 1999, kar ni v odloku pa je zajeto v republiškem
zakonu, kjer točno piše, kje in kako se lahko postavijo znaki. Za celotno vas Križevci se je najprej postavilo
prometne zanke z omejitvijo hitrosti 30 km/h. Po enem dnevu so bili znaki odstranjeni in so ostali samo pri cerkvi
Križevci. G. Šanca je samo povedal, da se naj postavi nazaj v prvotno stanje table tam kjer jih ni, pri cerkvi pa, da
se naj uredi tempomat ali pa rumena utripajoča luč. Župan pa je dal postaviti prometne znake s hitrostjo 30 km/h.
Od takrat je policija tedensko 4x krat tu preverjala hitrost. Za to so krivili njega in g. Šanco. Nato sta poklicala
inšpektorja, ki je odločil, da je potrebno znake odstraniti.
Tudi v Košarovcih se je postavilo tablo, vendar skoraj 1 km stran od vasi. Po dveh dneh so tablo prestavili skoraj
do Sobjakove hiše.
V Šulincih je najprej bil postavljen znak ob znaku, ki označuje 2,9 km ovinkasto cesto. To pomeni, da moraš 2,9
km voziti 40 km/h. Iz smeri Boreča je bil postavljen znak pod tablo Šulinci. Ta je po zakonu 50, zraven je bil
postavljen znak 40 km/h. V Križevcih je nekaj oseb moralo plačati kazni in so dobili tudi kazenske točke. Kdo bo
sedaj za to odgovarjal?
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da mu je g. Šanca posredoval za župana dve vprašanji, deloma jih je že povedal
g. Luthar. Sprašuje, kako si lahko samovoljno in mimo občinskega sveta dovoli postaviti hitrostne omejitve znotraj
vasi, ki nimajo ne strokovne podlage, nato pa se na osnovi tega še izvajajo policijski predpisi itd.?
G. Šanco tudi zanima, kaj bo z neporabljenimi sredstvi iz proračuna? Za leto 2020 je med drugim bilo predvideno:
sanacija območja pri g. Pojbiču v Križevci – 4.000,00 EUR, sanacija ceste in odvodnjavanje, Špilak–Lucu, Križevci
– 3.000,00 EUR, sanacija ceste Bobič-Hari – 2.000,00 EUR, male čistilne naprave 23.000,00 EUR.
Kaj je s 50.000,00 EUR? Je bilo to letos nakazano, ali je stečaj zaključen in oni za to ne vedo?
Mag. Čerpnjak Stanko je v nadaljevanju povedal, da je na spletni strani ERAR zasledil eno postavko nakazil v višini
cca. 370.000,00 EUR med ostalimi plačili. Prosil je za obrazložitev.
Lansko leto, ko se je razpravljalo o proračunu so bili zavrnjeni vsi njihovi predlogi. On je dal predlog za
prerazporeditev določenih sredstev in mu je bilo obljubljeno, da bo v Martinju popravljen reflektor, vendar to ni bilo
storjeno.
So pa dobili tablo, ki ni nova, samo noge so bile popravljene, za ta namen je bilo predvideno 500,00 EUR, več kot
150,00 EUR pa popravilo ni moglo znašati. Nekdo je prevrnil trikotni pano pri športnem centru, ta je sedaj tudi na
novih nogah. To ne more stati 500,00 EUR. Pričakujejo, da se jim izpolni obljuba in se jim pomaga sanirati
reflektorje.
Župan je povedal, da je bilo 500,00 EUR predvideno, koliko pa je bilo plačano pa bo razvidno iz zaključnega računa
ali rebalansa proračuna. Nihče ni kriv, če je nekdo s kamionom prevrnil trikotni pano, zlomil stekla in ga je bilo
potrebno sanirati. Prebarvan je bil 2-krat, zamenjati je še potrebno stekla. Omarica je bila zamenjana kakor tudi
žarnice na javni razsvetljavi.
G. Šanci je bilo pojasnjeno glede nakazil na spletni strani ERAR.
Pri ureditvi zadeve g. Pojbiča, pa še vedno ni prišlo do dogovora med obema sosedoma.
6

Krpič Časar Lidija je vprašala, koliko je bilo prijav na razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav?
Habjanič Stanislav je odgovoril, da 16, od tega so bile 4 popolne ostale se je pozvalo na dopolnitev.
Krpič Časar Lidija je opozorila, da je na cesti proti Boreči podrto drevo, ki je sicer bilo prežagano, vendar še vedno
predstavlja nevarnost.
Župan je odgovoril, da bodo delavci šli v sredo odpravit podobne probleme.
Svetec Lilijana je vprašala, kako daleč so dela v športnem centru v Gornjih Petrovcih in kdaj se bo delalo naprej?
Župan je odgovoril, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt z nadstreškom, za ureditev okolice ga še
ni. Tu je problem z lastništvom sosednjih parcel. V letu 2021 se predvideva izvedba elektrike, v naslednjih dveh
letih želijo, da bi se notranjost uredila, da bi se objekt lahko uporabljal. Vsako leto bo proračun obravnaval to
investicijo do dokončanja. Ureditev okolice z nadstreškom, parkirnim prostorom in okolico, igrišča ne bo mali
strošek, najmanj 170.000,00 EUR. V letu 2021 je potrebno urediti lastništvo zemljišča, doseči dogovore.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da verjame, da se je g. Šanci vse obrazložilo, vendar je on pregledal nakazila na
spletni strani ERAR za december 2020. Druga plačila znašajo 377.100,07 EUR.
Župan je povedal, da je to plačilo izvajalcem po pogodbah iz sredstev 23. člena ZFO-1.
Mag. Čerpnjak Stanko je dalje povedal, da če se pogleda druge goričke občine, ne dosegajo tako velikih zneskov
pri tej postavki.
Zadnjič so bili v vežici, ker rabijo še nekaj klopi in mizar, ki ima s.p. je še pogledal tisto tablo in on je povedal, da je
to stalo maksimalno 150,00 EUR, lahko pridobi tudi izvedensko mnenje. Isto je povedal tudi za trikotno tablo.
Luthar Karel je vprašal, kako je s stavbami na križevskem igrišču, so črnogradnje ali je to bilo urejeno?
Župan je povedal, da so to gradili marljivi Križevčari, že pokojni g. Kutoš, Kerčmar Janez, Gašpar Drago itd., kasneje
se jim je pridružil še on. Tu je bila izvedena legalizacija.
Luthar Karel je vprašal župana, kako je z vračilom 12.000,00 EUR križevskim športnikom?
Župan se je zahvalil za vprašanje in povedal, da upa da se bosta srečala ob razrešitvi te zgodbe.
Svetec Drago je povedal da, ko bo zaključena obnova vaško-gasilskega doma v Ženavljah, jih bo vse povabi tja,
da bodo videli, kaj vse je bilo namenjeno za obnovo doma in kaj je bilo tu še drugega narejeno tudi pri cerkvi. Lahko
se spomnijo, koliko so v preteklosti dobile evangeličanske in katoliške cerkve. V Ženavlje pride vsako leto v cerkev
200 – 500 mladih ljudi in ti morajo imeti neki prostor. Potrebno se je prepričati, koliko je kaj stalo.
Župan je povedal, da se prizadeva, da bi se vizavi binkoštne cerkve uredil dom starejših. Vaško-gasilski dom bi se
turistično tudi lahko povezal z objektom Pindža in morebitnim investitorjem. Zgodbo o prodaji Pindže poznajo.
Pozneje je izvedel za osebo, ki se je tudi potegovala za odkup objekta, vendar ne za 240.000,00 EUR.
Balek Jože je povedal, da prodaja javne lastnine mora biti uradno ocenjena in moral bi biti razpis. Prodaja najprej
za 50.000,00 potem za 240.000,00 EUR, to ni pravilno.
Prisotne je obvesti, da so v vasi Neradnovci nabaviti defibrilator s pomočjo sponzorjev.
Seja je bila s tem končana ob 20.53 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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