
OBČINA HODOŠ - HODOS KÖZSÉG, HODOŠ 52, 9205 HODOŠ - HODOS 

 

ZAPISNIK 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Hodoš, 

ki je bila v četrtek, dne 26. septembra 2019, ob 18 uri v sejni sobi Občine Hodoš 

 

Župan je na 5. redni seji Občinskega sveta pozdravil vse prisotne ter predlagal dnevni red.   

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Ugotovitev prisotnosti 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 30. maja 2019 

3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje, z dne 19. junija 2019 

4. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje, z dne 8. avgusta 2019 

5. Obravnava predloga Rebalans proračuna Občine Hodoš  

6. Sprejem Rebalans proračuna Občine Hodoš 

7. Obravnava predloga pobude za ukinitev LPN Kompas Peskovci in sprejem sklepa  

8. Obravnava predloga za pokritje zbirnega centra in sprejem sklepa  

9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

10. Razno 

 

Župan: Člane sveta je povprašal za morebitne pripombe na dnevni red. Pripomb ni bilo, zato ga je dal na 

glasovanje.  

 

Izid glasovanja je bil naslednji: 6 ZA 0 PROTI (prisotnih 6).  

Člani sveta so potrdili dnevni red 5. redne seje v predlagani obliki.  

 

Pod točko 1 

Ugotovitev prisotnosti:  

Ugotavlja se, da je bilo prisotnih šest (6) članov Občinskega sveta in sicer: Rudolf Bunderla ml., Denis 

Tamaško, Ludvik Nemec ml., Severina Magyar, Erika Könye in Karolina David Laco.  

 

Odsotni: Ede Kerčmar opravičeno odsoten in se bo seji pridružil naknadno.   

Ostali prisotni: Lidija Sever – zapisničarka, Katalin Bunderla - računovodkinja in predstavniki medijev.  

 

Pod točko 2 

Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 30. maja 2019 

Župan: Omenil je sprejete sklepe iz prejšnje seje ter odprl razpravo. Ker se v razpravo ni vključil noben član, 

je dal zapisnik 4. redne seje na glasovanje. 

 

Izid glasovanja je bil naslednji: 6 ZA 0 PROTI (prisotnih 6). 

 

Občinski svet Občine Hodoš je potrdil zapisnik 4. redne seje, z dne 30. maja 2019 v predlagani vsebini. 

 

Pod točko 3 

Občino Hodoš 

Potrditev zapisnika 2. dopisne seje, z dne 19. junija 2019 

 

Župan: Omenil je sprejeti sklep dopisne seje ter odprl razpravo. Ker se v razpravo ni vključil noben član, je 

dal zapisnik 2. dopisne seje na glasovanje. 

 

Izid glasovanja je bil naslednji: 6 ZA 0 PROTI (prisotnih 6). 

 

Občinski svet Občine Hodoš je potrdil zapisnik 2. dopisne seje, z dne 19. junija 2019 v predlagani 

vsebini. 

 

Pod točko 4 

Potrditev zapisnika 3. dopisne seje, z dne 8. avgusta 2019 

 

Župan: Omenil je sprejeti sklep dopisne seje ter odprl razpravo. Ker se v razpravo ni vključil noben član, je 

dal zapisnik 3. dopisne seje na glasovanje. 

 

 

 

 

 



Izid glasovanja je bil naslednji: 6 ZA 0 PROTI (prisotnih 6). 

 

Občinski svet Občine Hodoš je potrdil zapisnik 3. dopisne seje, z dne 8. avgusta 2019 v predlagani 

vsebini. 

 

Pod točko 5 

Obravnava predloga Rebalans proračuna Občine Hodoš  

Katalin Bunderla: Temeljni razlog za predlagani rebalans je vključitev nekaterih novih kontov, ter manjše 

uskladitve na posameznih postavkah in kontih. Prihodki se bodo znižali za 4.324,23 EUR od sprejetega 

proračuna iz meseca marca. Glavni vpliv za zmanjšanje prihodkov je bil iz naslova davčnih, kapitalskih ter 

prejetih donacij. S predlaganim rebalansom proračuna 2019 se znesek planiranih davčnih prihodkov glede na 

veljavni proračun malenkostno zniža. V strukturi vseh z rebalansom načrtovanih prihodkih predstavljajo 

davčni prihodki 47,37% prihodkov oz. 305.663,00 EUR. Nedavčni prihodki so tako z rebalansom planirani v 

višini 98.700,00 EUR in predstavljajo 15,29% delež v  vseh prihodkih predlaganega rebalansa. Kapitalski 

prihodki so bili v proračunu načrtovani v višini 23.300,00 EUR. Z predlaganim rebalansom pa se načrtovana 

sredstva znižajo.  

Tudi odhodki se bodo znižali. Odhodki proračuna so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini 

618.875,06 EUR in se znižajo za 3.133,10 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom. Tekoči odhodki so bili 

s sprejetim proračunom planirani v višini 336.719,84 EUR, s predlaganim rebalansom se ti odhodki povečajo 

na 339.852,94 EUR. V strukturi vseh z rebalansom načrtovanih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 

54,91% delež. Investicijskih odhodkov je bilo s sprejetim proračunom planiranih 146.333,57 EUR, z 

rebalansom jih planiramo v višini 139.076,24, kar je za 7.257,33 EUR manj. Investicijski transferji se v 

primerjavi s sprejetim proračunom ne spremenijo.  

Župan: Odprl je razpravo.  

Rudolf Bunderla: Ali podane spremembe vplivajo tudi na NRP? 

Katalin Bunderla: Če se sredstva znižajo je to tudi znižano pri NRP-ju. 

Dodala je še, da smo v proračunu planirali od Urada za narodnost, da dobimo sredstva v višini 88.000,00 

EUR, prejeli pa smo 90.161,59 EUR ter še dodatnih 1.000,00 EUR za investicije za madžarsko samoupravno 

narodno skupnost. To smo razdelili v razmerju 80:20, kar pomeni 80% sredstev dobi madžarska 

samoupravna narodna skupnost in 20% občina za stroške dvojezičnega poslovanja.  

Župan: Ker drugih vprašanj ni bilo je točko zaključil.  

 

Pod točko 6 

Sprejem Rebalans proračuna Občine Hodoš 

Župan: Na glasovanje je dal predlog Rebalans proračuna. 

 

Izid glasovanja je bil naslednji: 6 ZA 0 PROTI (prisotnih 6). 

 

SKLEP št. 57/2019 

Občinski svet Občine Hodoš je potrdil Rebalans proračuna Občine Hodoš za leto 2019.  

Pri tej točki se je seji pridružil tudi Ede Kerčmar.  

 

Pod točko 7 

Obravnava predloga pobude za ukinitev LPN Kompas Peskovci in sprejem sklepa  

Župan: S strani Civilne iniciative smo prejeli dopis v zvezi z ukinitvijo Lovišča s posebnim namenom v  

Peskovcih. Nato jim je po e-mailu zastavil naslednja vprašanja? Od kod bo novi koncesionar zagotovil 

sredstva za izplačilo škode pridelovalcem, na kakšen način bodo garantirali izplačilo (morda s svojim 

premoženjem članov LD) ter ali se bo tudi takrat skoraj vsako leto menjavala starešina LD Krka, ko so to 

počeli v tem obdobju? Na ta dopis smo prejeli odgovor na desetih straneh z vsemi naštetimi zakoni. O tem je 

malo povprašal tudi sosednji občini Šalovce in Gornje Petrovce in v G. Petrovcih so povedali, da so sprejeli 

sklep, da ni potrebe, da bi se LPN razformiral, dočim v Šalovcih so pa za razformiranje LPN-ja. V zvezi s 

tem je potrebno sprejeti sklep, ali so zato, da se ukine LPN ali ne. Odprl je razpravo.    

Erika Könye: Pri LD Krka so večinoma starejši člani, mladi gredo k drugim družinam. V zadnjem času jih je 

na Kompas prišlo kar sedem. Zanima jo, kako bodo ti starejši člani upravljali z nastalo škodo? Potrebno je 

delati preže in ne predstavlja si, kako bodo to zmogli. Če bodo ravno družina, tudi oni dobijo od države 

koliko morajo odstreliti, vendar škoda bo ista. Omenila je tudi, da kmetje ki imajo res škodo na njivah ne 

dobijo izplačane škode med tem ko dobijo takšni, ki do tega niso upravičeni oziroma sploh nimajo škode. 

Ludvik Nemec: Po njegovem mnenju se bodo s škodo po divjadi še dolgo ubadali.  

Ede Kerčmar: Ni lovec, ni veliki kmet, vendar tudi vse to doživlja sam. Ti dve lovski družini se že dolgo 

med sabo prepirata in se ne moreta nič zmeniti. Moti ga, da so prejeli samo en dopis, kako ukiniti LPN brez 

kakšnega koli finančnega plana, koliko bo odstrela, kako bodo pokrili škodo? Zaščita pred divjadjo je nična. 

Omenil je tudi, da Kompas daje kmetom žične ograje, med tem ko ostale družine nič. Za njega je ta dopis 

dejansko samo osnutek. Zraven bi mogli priložiti elaborat.  

 

 

 

 



Župan: Glede odstrela je opozoril, da to določi država. Ali bo 100 % odstrel v planu, ali ne je povsem 

njihova stvar. Vendar, če je 100 % odstrel lahko državo prosijo za sofinanciranje. Vsekakor pa se strinja z 

Eriko, da cenitev ni realna.   

Rudolf Bunderla: Omenil je, da je trenutna tema ukinitev LPN, škoda je že druga zadeva. Vsekakor bo 

glasoval proti ukinitvi LPN, saj ni zadostnih argumentov, da bi podprl Civilno iniciativo.  

Župan: Ker ni bilo drugih vprašanj je glede na razpravo svetnikov izoblikoval sklep, da ne podpirajo  

ukinitve LPN brez argumentov in na podlagi podanih informacij s strani Civilne iniciative.   

 

Izid glasovanja je bil naslednji: 7 ZA 0 PROTI (prisotnih 7). 

 

SKLEP št. 58/2019 

Občinski svet Občine Hodoš ne podpira ukinitve LPN brez argumentov in na podlagi podanih 

informacij s strani civilne iniciative. 

 

Pod točko 8 

Obravnava predloga za pokritje zbirnega centra in sprejem sklepa  

 

Župan: Darko Roman vodja odvoza odpadkov na Saubermacher Komunali je organiziral v Šalovcih sestanek 

na temo pokritja zbirnega centra. Namreč, zbirni center v Šalovcih ni pokrit, notri gre dež, sneg, zato ga je 

potrebno pokriti. Nadstrešek mora biti zadosti visok, da notri lahko pride kamion. Pridobili so dve ponudbi za 

izvedbo potrebnih del in sicer ena je bila v višini  8.700,00 EUR, druga pa 6.700,00 EUR. Na sestanku so se 

dogovorili, da bo župan občine Šalovci ponovno pobral ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika in potem 

se znesek razdeli na tri občine, Hodoš, Šalovci in Gornji Petrovci, kot sorazmerni delež na število 

prebivalcev. Omenil je tudi, da bo v glasilu objavljeno obvestilo o zbiranju bioloških odpadkov v zabojnik. 

Zato je prosil člane sveta, da o tem informirajo občanke in občane. Odprl je razpravo.   

Rudolf Bunderla: Zanimalo ga je, ali se bodo za biološke odpadke v zabojniku zbirale prijave? 

Lidija Sever: Na zadnji strani glasila bo torej objavljeno omenjeno obvestilo. Če se gospodinjstvo odloči za 

zabojnik to sporoči na občino in potem občina odda skupno naročilo na Saubermacher. Zabojnik dobi 

posameznik v brezplačno uporabo s tem, da bo okvirni mesečni strošek zbiranja in obdelave bioloških 

odpadkov mesečno znašal od 6 do 12,00 EUR.  

Župan: Ker ni bilo drugih vprašanj je dal sklep o pokritju zbirnega centra na glasovanje. 

 

Izid glasovanja je bil naslednji: 7 ZA 0 PROTI (prisotnih 7). 

 

SKLEP št. 59/2019 

Občinski svet Občine Hodoš pristopa k izgradnji nadstreška zbirnega centra v Šalovcih v 

sorazmernem deležu na število prebivalcev.   

 

Pod točko 9 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

Ede Kerčmar: Zanimalo ga je, kako je z čiščenjem melioracijskih jarkov? Namreč, za vzdrževanje 

melioracijskih jarkov je potrebno letno plačevati, zato hoče informacijo kako je z čiščenjem. 

Župan: Melioracijski jarki spadajo pod Sklad kmetijskih zemljišč. Lansko leto, v mesecu novembru sta si z 

ga. Jasenko Kerec ogledala vse jarke v melioracijskem sistemu na terenu in se dogovorila za čiščenje, vendar 

do sedaj do tega ni prišlo. Takrat je omenila, da je v zvezi s tem objavljen razpis in ko izberejo izvajalca bo le 

ta pričel z deli. Minilo je leto dni in vse je ostalo kot je bilo. Poleg čistilne naprave je zamuljen jarek, vse je 

zaraščeno, gramoza na ceste niso navozili, skratka niti nimamo podatka koliko sredstev se zbere iz tega 

naslova. Koliko se da naši delavci čistijo jarke, vendar pa z 2,5 delavca vsega ne zmoremo. Sedaj se bo še 

enkrat posredoval dopis na Sklad kmetijskih zemljišč in bomo zahtevali, da se to takoj uredi.  

Rudolf Bunderla: Naj pošljejo realizacijo, koliko sredstev je bilo zbranih in plan dela. Predlagal je, da bi 

lahko bilo javno komunalno podjetje Hodoš podizvajalec in bi lahko še kaj zaslužili.  

Karolina David Laco: Zanima jo, kaj je z cesto pri Takaču na Krplivniku, katera se že vdira v Krko. 

Župan: Tudi to je bilo lansko leto z. g. Kustecom iz direkcije za vode že pogledano, vendar tudi tu ni 

nobenega odziva, zato se bo tudi na direkcijo poslal dopis, saj je omenjena cesta delno zelo uničena in je 

praktično že v sami strugi Velike Krke.  

Za čiščenje melioracijskih jarkov je povedal, da tega z trenutno razpoložljivimi delavci ne more delati. V 

letošnjem letu je že dvakrat odpovedal privatno delo. Potrebno bi bilo narediti ograjo, vendar tega naši 

delavci ne zmorejo sami, on pa tudi ne more biti cele dneve z njimi in jim vse kazati. Vsekakor se strinja z g. 

Bunderla, da bi dodatna sredstva prav prišla, vendar delo je potrebno opraviti kvalitetno in kot je že povedal, 

ne more vedno biti z njimi. Ker ni bilo več vprašanj je točko zaključil.  

 

 

 

 

 

 

 



Pod točko 10 

Razno 

Župan: Od občinskega praznika pa do danes nam je uspelo narediti že nekaj investiciji in sicer: ureditev 

pomožnega igrišča: namakalni sistem je končan, kandelabri so postavljeni, edino ostalo je še nekaj dela na 

strehi. Težava se pojavlja, ker bo počasi potrebno poravnati račun in ni sredstev. Od LAS-a še vedno nismo 

prejeli sredstev, čeprav je bila že opravljena kontrola na terenu in so povedali, da je vse ok, smo dva tedna po 

tistem spet dobili dopolnitev vloge. Pomanjkljivosti smo odpravili, vendar sredstev še vedno ni. Sedaj smo 

končno sprejeli odločbo o izplačilu, vendar nikjer ne piše, kdaj dobimo sredstva. Tudi mrliško vežico smo 

zasteklili. Potrebno je še zakrpati luknje, ker je sedaj velika razlika in če to ne naredimo bo ob vetru vibrirala 

stena. Ker smo imeli v sejni sobi poroko, smo tudi dali preobleči stolce, saj so bili že v zelo slabem stanju. 

Gozdne ceste sproti urejujemo, edino se nam pojavlja težava pri košnji bankin. Le te nam kosi delavec iz 

občine Šalovci in ker imajo stari stroj je dosti v okvari in dela ne potekajo kot bi mogla. Omenil je tudi, da je 

zelo razočaran nad predsednikom Vlade, saj bodo z novim zakonom vzeli dosti sredstev pomurskim 

občinam, dočim Ljubljani pa dajo zraven. Kot bivši župan bi to lahko razumel in se boril za sredstva, on pa 

dela ravno nasprotno. Povedal je tudi, da Madžari dobijo 100 % evropska sredstva za infrastrukturo, med tem 

ko mi nič, ker naši to ne vedo iztržiti.  

   

Ker ni bilo več vprašanj je sejo zaključil. 

 

Seja je bila zaključena ob 19 uri in 02 minut. 

 

Zapisala tajnica župana                 Župan Občine Hodoš 

Lidija SEVER         Ludvik ORBAN                 

    

 

  

  

  

  

  

  

  
SPREJETI SKLEPI: 

SKLEP št. 57/2019 

Občinski svet Občine Hodoš je potrdil Rebalans proračuna Občine Hodoš za leto 2019.  

SKLEP št. 58/2019 

Občinski svet Občine Hodoš ne podpira ukinitve LPN brez argumentov in na podlagi podanih 

informacij s strani civilne iniciative. 

SKLEP št. 59/2019 

Občinski svet Občine Hodoš pristopa k izgradnji nadstreška zbirnega centra v Šalovcih v 

sorazmernem deležu na število prebivalcev.   

 


