OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 14. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 09.07.2021 ob 19.00 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, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, mag. Čerpnjak Stanko, Lepoša Stanko, Luthar
Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, Svetec Lilijana, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Na seji so bile prisotne članice občinske uprave: Kerčmar Sonja, Abraham Sabina, Kutoš Breda in Kuronja Biserka.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 13.
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Na zapisnik ni bilo pripomb, tako je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 29/2021:
1. Potrdi se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 13.05.2021 in
20.05.2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci,
Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 – predlog za obravnavo in sprejem,
Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2021,
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo
društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpis Občine Gornji Petrovci – II. obravnava,
Nadgradnja vodovodnega sistema B – uskladitev NRP,
Obravnava in potrditev skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027
– izvedba tajnega glasovanja,
Nakup nepremičnin v k.o. Martinje,
Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2021,
Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2021,
Soglasje k programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2021,
Občinski svetnik Jože Balek – vprašanja za župana,
Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji - razprava,
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – odstop s funkcije,
Informacija o spremembi vrednosti točke za izračun najemnin,
Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine – poročilo o delu za leti 2019-2020 – informacija,
Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2021 – informacija,
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.

Dnevni red je dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi 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.
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Župan je prekinil sejo za 5 minut tako, da so se člani občinskega sveta lahko seznanili z zapisnikom Nadzornega
odbora občine Gornji Petrovci, katerega so prejeli na mizo pred sejo.
K tč. 1
Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Župan je dal poročilo v razpravo. Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 2
Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za poročilo predsednika odbora za proračun in finance.
Svetec Drago, predsednik odbora za proračun in finance je podal poročilo in povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu sprejem zaključnega računa.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Luthar Karel, Abraham Sabina in župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 30/2021:
1. Sprejme se Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 3
Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2021.
Župan je zaprosil za razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 31/2021:
1. Sprejme se Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 1 PROTI, 3 NISO GLASOVALI) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 4
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo
društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpis Občine Gornji Petrovci – II. obravnava.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 32/2021:
1. Sprejme se Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki
jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpis Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 5
Nadgradnja vodovodnega sistema B – uskladitev NRP.
Župan je dal točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
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S K L E P št. 33/2021:
1. Potrdi se predlagan Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2021-2024, ki vključuje celotno
vrednost projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B, med viri financiranja pa lastne vire financiranja in
druge vire financiranja.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 6
Obravnava in potrditev skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 20212027 – izvedba tajnega glasovanja.
Župan je na podlagi določil poslovnika občinskega sveta dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 34/2021:
1. Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja sestavljajo: Šlihthuber Franc, predsedujoči in člana: Kerčmar
Ernest in Habjanič Stanislav.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Župan je prekinil sejo občinskega sveta, da se je lahko izvedlo tajno glasovanje. Po izvedbi glasovanja je predstavil
rezultat glasovanja.
K tč. 7
Nakup nepremičnin v k.o. Martinje.
Župan je točko dal v razpravo. V razpravi sta sodelovala Kerčmar Ernest in župan. Po zaključeni razpravi je dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 35/2021:
1. Občina Gornji Petrovci bo uveljavila predkupno pravico in kupila parc. št. 242 in 243 k.o. Martinje.
Kupnina za ti parceli znaša 2.500,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 8
Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2021.
Župan je predstavil prireditve, ki se bodo odvijale v okviru občinskega praznika v letu 2021 in dal točko v razpravo.
V razpravi sta sodelovala Šanca Geza in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 36/2021:
1. V sklopu 24. občinskega praznika Občine Gornji Petrovci se bodo izvajale naslednje prireditve:
-

15. avgust 2021 - Streljanje na glinaste golobe v Križevcih, od 8.00 ure dalje,
18. avgust 2021 - Svečana seja občinskega sveta Občine Gornji Petrovci v Stanjevcih v kulturnem domu,
20. ali 21. avgust 2021 – predstavitev knjige Cirila Kozarja »Boreča – vas pod zavetjem sv. Ane«.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
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K tč. 9
Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2021.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije za nagrade in priznanja, Vukanič Zlatka. Po predstavitvi g.
Vukaniča je župan dal točko v razpravo. V razpravi sta sodelovala mag. Čerpnjak Stanko in župan. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 37/2021:
1. V letu 2021 se podelijo naslednja občinska priznanja:
-

PGD ADRIJANCI – 90 let delovanja na gasilskem področju – SREBRNA PLAKETA
ALEKSANDER BENCIK – oktobra 2020 je prejel priznanje Območno obrtne-podjetniške zbornice Murska
Sobota za 40 let dela v gostinski obrti - DIPLOMA
zahvala župana študentom, ki so uspešno končali visokošolski študij v letu 2020:

Zap. št.

DIPLOMANTI 2020

1.

MATEJA LEPOŠA, ADRIJANCI 87, 9203 PETROVCI

2.

TINE BARBER, ŠULINCI 51, 9203 PETROVCI

3.

JURE SUKIČ, ŠULINCI 18, 9203 PETROVCI

4.

MELANI SVETEC, ŽENAVLJE 23, 9203 PETROVCI

5.

SANDI SUKIČ, BOREČA 20, 9203 PETROVCI

6.

LEON KUTOŠ, KOŠAROVCI 22, 9206 KRIŽEVCI

7.

ROK HORVAT, NERADNOVCI 50 A, 9203 PETROVCI

8.

PATRIK REBRICA, NERADNOVCI 6, 9203 PETROVCI

9.

ŽAN KUČAN, GORNJI PETROVCI 92, 9203 PETROVCI

10.

ANA WANKMÜLLER, LUCOVA 7, 9203 PETROVCI

11.

ALEKS JOVANOVIČ, GORNJI PETROVCI 92 A, 9203 PETROVCI

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 10
Soglasje k programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2021.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 38/2021:
1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci daje soglasje k Programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in
kadrovskim načrtom za leto 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 11
Občinski svetnik Jože Balek – vprašanja za župana.
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, ki je zahteval, da se mu na vprašanja pisno odgovori, odvetnik Pukšič Mitja,
Svetec Drago in župan.
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K tč. 12
Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji – razprava.
Župan je ugotovil, da se s strani medijske hiše Vestnik nihče ni udeležil seje. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza
Svetec Drago, Habjanič Stanislav, mag. Čerpnjak Stanislav in župan.
K tč. 13
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – odstop s funkcije.
Župan je prisotne seznanil s svojim odstopom s funkcije člana skupščine Javnega podjetja Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. ter člana Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
ter predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 39/2021:
1. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja izvede postopek imenovanja člana skupščine
Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ter člana Sveta ustanoviteljic Javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 14
Informacija o spremembi vrednosti točke za izračun najemnin.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 15
Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine – poročilo o delu za leti 2019-2020 – informacija.
Župan je točko dal v razpravo. V razpravi sta sodelovala mag. Čerpnjak Stanko in župan.
K tč. 16
Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2021 – informacija.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 17
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Balek Jože je povedal, da se zadeva o nezdružljivosti funkcij županov v skupščinah lahko ponovi tudi pri Vodovodu
sistema B, ker je podobna organiziranost.
Te dni poteka 30. obletnica svobodne Slovenije. Kot veteran za svobodo Slovenijo meni, da je prav, da obudijo
spomin. Zadeva še zdaleč ni bila preprosta. Vojna ni trajala le 10 dni, saj so bili angažirani že nekaj mesecev prej.
Poziva vse tiste, ki pri zadevi niso sodelovali, da priznavajo in spoštujejo žrtvovanja udeleženih, ki je prizadelo tudi
njihove družine. Drugo vprašanje je, kaj so pričakovali in kaj dobili od demokracije.
V nadaljevanju je povedal, da v zadnjem času opažamo, da sklad kmetijskih zemljišč na veliko odkupuje kmetijska
in druga zemljišča. Z navedenim prihaja do združevanja manjših parcel v velike površine. Zanima ga, kakšen je
namen tega in kakšni so načrti? Govori se o raznih najemnikih tudi od drugod. Verjetno bo uvedeno intenzivno
kmetovanje, kjer je vse podvrženo nekim dohodkom, z 2-3 pridelki na leto, kar pomeni intenzivno gnojenje,
škropljenje, promet in vse drugo, možno odlaganje kakih komunalnih odpadkov iz čistilnih naprav. Zato predlaga,
da se občinska uprava in pristojni odbor angažirata in pridobita ustrezne informacije od sklada kmetijskih zemljišč,
ministrstva za kmetijstvo in tudi stališče krajinskega parka in s temi ugotovitvami seznanijo občinski svet na eni od
prihodnjih sej.
Župan meni, da so vsi v Slovenji ponosni na osvoboditvena dogajanja, kakor tudi na proslavo, ki je potekala ob
osamosvojitvi. Občina Gornji Petrovci se je priklonila spominu s spremljanjem proslave in izobešenimi zastavami.
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Sklad kmetijskih zemljišč in slovenski gozdovi sta posebna zgodba in lastniki nepremičnin se odločajo za prodajo
ker jim dobro plačajo. Določene stvari se sanirajo – hiše, druge pa ostanejo. To je na podlagi sprejete zakonodaje,
ki jo je državni zbor sprejel in tu nimamo vpliva.
Svetec Drago je povedal, da je dobil nekaj pritožb od vaščanov, ki se nanašajo na lovske družine, ki krmijo divjad
in se z močnimi avtomobili s štirikolesnim pogonom peljejo tudi po njivi. Pri tem se uničijo ceste, njive in travniki.
Prosil je, če se jim lahko pošlje dopis, naj so v slabem vremenu bolj pazljivi.
Čestital je mag. Čerpnjak Stanku za imenovanje ravnatelja OŠ Črenšovci.
Župan je povedal, da imajo tudi pri njih probleme z jeleni. V zimskem in spomladanskem času tisti, ki hodijo z
velikimi traktorji in prikolicami na ceste, jih uničijo. Trenutno poteka sanacija več cest. Ne spoštuje se pravil oranja,
z delovnimi stroji se poškoduje asfalt itd..
Spoštuje ljudi, ki pridejo v našo občino, kupijo objekt in ga obnavljajo, vendar ti ljudje tukaj niso nič prispevali, niso
plačevali samoprispevka, plačajo samo prispevek za vodovod, uveljavljajo pa vse pravice. Mogoče bi morali uvesti
komunalni prispevek za tiste, ki pridejo v našo občino.
Krpič Časar Lidija je povedala, da opažajo tudi druge občine, da so tisti, ki odkupijo zemljišča in pridejo sem, do
domačih občanov in do občine nesramni.
Svetec Drago je povedal, da kot vaški predsednik sploh ne veš, da je kdo kaj odkupil samo enkrat vidiš, da nekdo
tukaj hodi.
Šanca Geza je povedal, da je vlada zelo malo naredila, da bi ljudi združila, kvečjemu jih je razdelila. V Križevcih
opažajo, da je ogromno obiskovalcev, kolesarjev itd., spodaj ob avtobusnem postajališču, kjer je tudi klop, je nekdo
v zadnjem času pripeljal tja cca 4 prikolice odpada. Če se najde krivca, naj ta to odstrani, ali pa občina to splanira,
ker grdo izgleda. Na isti lokacijo, ko Hozjan Vladimir kosi jarke eno širino vreže, tri metre naprej pa ostanejo koprive.
Dobro bi bilo, če bi to lahko pokosil do dreves.
Ker se sedaj tukaj vozi dosti kolesarjev in motoristov in so se pred kratkim navažale bankine in material ni bil utrjen,
je sedaj gramoz na cesti in to je nevarno. Če se da, naj se počisti ceste ali utrdi material.
Pobuda za naprej – pripravlja vlogo za ribniški sklad in v njej je potrebno navesti iz katere občine prihajaš, med
kriteriji pa je tudi koeficient razvitosti občine. Z oceno 0,28 je ocenjena občina Hodoš, z 0,56 Osilnica in z 0,57
občina Gornji Petrovci. V prihodnje bi mogoče morali vlagati tudi v kakšne druge vsebine, ki bi pomenile nek
konkreten razvoj, ki dejansko izboljšujejo kvaliteto življenja, prispevajo k skupnemu razvoju kraja, da bi potem
počasi po teh kriterijih tudi začeli napredovati.
Župan je povedal, da se bo odpad v Križevcih odstranil. Če se ve kdo je to tja pripeljal, je to za medobčinsko
inšpekcijo. Košnje jarkov se po programu izvajajo: najprej 1. rez, sledita 2. in 3. rez v jesenskem času in 4. rez pred
1. novembrom. V Križevcih se je že večkrat počistilo ceste, ampak se ljudje vozijo po bankinah.
Kar se tiče koeficienta razvitosti občine, so tisti, ki se prijavljajo na razpise z nizkim koeficientom v prednosti. Ali
imajo druge občine, kot Šalovci, toliko obrtnikov kot mi? Gradbena dovoljenja za velnes centre in druge zadeve?
Svetec Lilijana je zapustila sejo ob 21.57 uri.
Luthar Karel je povedal, da so v Križevcih pobarvali črte na cestah na križišču in 10 m v eno in drugo stran, mogoče
100 m proti Gornjim Petrovcem. V jeseni, ko je megla in ne vidiš dobro, bi bilo dobro imeti prekinjene črte. Naj bodo
letos na vrsti ene ceste, drugo leto spet druge.
Cesta Domanjševci-Križevci-Panovci - pozimi so šalovski in moravski posekali veje, mi pa nič. V Križevcih pri
»financu« se sploh ne moreš peljati. Včeraj so delavci nekaj počistili, ampak bi morala biti cela cesta počiščena. V
skladu z zakonom se ob občinski cesti od 0,50 do 1,5 m lahko poreže veje.
O vsem razpravljajo, dolg pa jih sploh ne zanima.
Župan je povedal, da je ponosen na ureditev naselja v Križevcih, od cerkve do gasilskega doma, športni center,
tudi pri Börošu, bo pa pogledal navožen odpad. Z risanjem črt bodo nadaljevali v sklopu programa 2021/2022.
Posek vej – od viadukta Gornji Petrovci smo nekaj porezali, dokler ni prišla pritožba lastnika o motenju posesti,
potem je prišel geodet, da je pokazal potek meje. Od Böroša do cerkve smo poslali dopise lastnikom za soglasje
za posek vej. Šulinci – Boreča smo posekali vse, se dogovorili z lastniki, pa so spet bili klici, da smo odpeljali drva.
Problem je tudi pri izvedbi vzdrževalnih del na cesti Panovci in v Križevcih, kjer bo sedaj geodetska odmera. V
skladu s programom se bodo v naslednjih dveh tednih nadaljevale sečnje in risanje črt. V poročilu pri zaključnem
računu bo vse zavedeno.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da se dopolnjujejo lovsko gojitveni načrti in tisti, ki imajo določene pripombe naj
jim jih posredujejo. Oni že vrsto let na to opozarjajo, cela Slovenija se ukvarja z drugimi zadevami – velike zveri, pri
nas pa nas bodo jeleni in divje svinje uničili.
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Leta 2002, ko je bil prvič izvoljen v občinski svet je bil skeptičen do teh, ki so že takrat na veliko začeli odkupovati
nepremičnine. Žal se je sedaj to pokazalo kot negativno. Ti, ki pridejo sem, se morajo nam prilagoditi. Kot vaški
predsednik sploh ne veš kdo pride sem, samo vidiš, da se nekaj dogaja. Tudi v Martinju se zadnje čase ogromno
prodaja. V občini je kar velika številka domačij, ki bodo v kratkem na javni dražbi, to bodo spet kupili tujci, kar bo
spet dodaten problem za občino, saj hočejo imeti vse zastonj.
Traktorji so čedalje večji, močnejši, ljudje pa čedalje bolj neodzivni, ni jim mar za cesto. Vaškega predsednika pa
itak nihče nič ne vpraša.
Opažajo, da na pokopališče pridejo delat spomenike, del gradbenega materiala pa pustijo tu, potem pa se oni na
vaškem nivoju in občina morajo s tem ukvarjati. Dobro bi bilo razmisliti, kako se v bodoče lotiti teh stvari.
Župan je povedal, da mora gradbeni odpad za nagrobne spomenike kamnoseštvo odpeljati.
Krpič Časar Lidija je povedala, da se to da v pokopališčem redu strogo določiti, se določi tudi globa glede tega in
medobčinski inšpektor mora to nadzorovati.

Seja je bila s tem končana ob 22.25 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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