OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 19.01.2018 ob 18.00 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. Posnetki so shranjeni na CD v arhivu občine.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017,
16.06.2017 in 30.06.2017,
4. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.09.2017,
5. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.09.2017,
6. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 12.10.2017,
7. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.10.2017,
8. Poročilo o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.10.2017,
9. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.12.2017,
10. Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predstavitev in obravnava,
11. Priprava novih ustanovitvenih aktov javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota - predlog za
obravnavo in sprejem,
12. PREDLOG Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci – I.
obravnava,
13. Saubermacher – Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 – predlog za
obravnavo in sprejem,
14. Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona – program Lučka – predlog za obravnavo in
sprejem,
15. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota – prošnja za sofinanciranje delovanja predlog za obravnavo in sprejem,
16. Združenje multiple skleroze, prekmurska podružnica – prošnja za sofinanciranje delovanja - predlog za
obravnavo in sprejem,
17. Gimnazija Murska Sobota – prošnja za donatorstvo - predlog za obravnavo in sprejem,
18. Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije – prošnja za sofinanciranje – predlog za obravnavo in
sprejem,
19. DZŽ Pomurja – prošnja za sofinanciranje zaposlitev oseb - predlog za obravnavo in sprejem,
20. Predlog za trajno obeleženje spomina na Milana Vincetiča – predlog za obravnavo in sprejem,
21. Poročilo in delovni program:
- OŠ Gornji Petrovci,
- Škofijska karitas Murska Sobota, Materinski dom,
22. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
23. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kozar Anton, Kučan Silvester,
Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago, Drago Škerlak in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsoten je bil Kuhar Štefan.
Na seji je bil prisoten tudi član Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Žiško Štefan in člani občinske uprave:
Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko in Kutoš Breda.
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Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 12 članov občinskega sveta. Odstoten je bil 1 član. Iz tega izhaja, da je
občinski svet sklepčen, zato je župan nadaljeval z delom.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je predlagani dnevni red dal v razpravo.
Balek Jože je podal mnenje, da se mu zdi obravnava točke 10 - Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za
leto 2018 – predstavitev in obravnava preuranjena, saj imamo proračun za leto 2018 sprejetega. Pravilno bi bilo,
da se prej potrdi Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017, pridobiti bi bilo potrebno stališče
nadzornega odbora in pristojnih odborov, šele nato bi naj bil obravnavan rebalans.
Župan je povedal, da bo na tej seji samo predstavitev rebalansa, nato bodo odbori imeli dva tedna časa za
sprejem stališč in nato sledi II. obravnava in sprejem rebalansa.
Ker druge razprave ni bilo je dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože
Habjanič Stanislav
Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X
X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

X
X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 3
Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017, 16.06.2017
in 30.06.2017.
Balek Jože je vprašal, ali je bila realizirana nabava dveh vozil za potrebe režijskega obrata in zakaj je prišlo do
spremembe pri pisanju zapisnikov občinskega sveta?
Župan je odgovoril, da vozil nismo nabavili, zapisniki pa se od 20. redne seje naprej pišejo v skladu s 54.
členom poslovnika, ki pravi:
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov občinskega sveta na seji
in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o sprejetem dnevnem redu, o izidih
glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 1/2018:
1. Sprejme se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017,
16.06.2017 in 30.06.2017.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 4
Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.09.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 2/2018:
1. Sprejme se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.09.2017.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

X
X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 5
Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.09.2017.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 6
Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 12.10.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 3/2018:
1. Sprejme se zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
12.10.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 7
Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.10.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
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S K L E P št. 4/2018:
1. Sprejme se zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.10.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 8
Poročilo o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.10.2017.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 9
Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.12.2017.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 5/2018:
1. Sprejme se zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
19.12.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 10
Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predstavitev in obravnava.
Župan je podal obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018.
Pri razpravi sta sodelovala Luthar Karel in Balek Jože.
Po obrazložitvi je župan predlagal sprejem naslednjega
S K L E P št. 6/2018:
1. Delovna telesa občinskega sveta imajo dva tedna časa za obravnavo predloga Rebalansa proračuna
Občine Gornji Petrovci za leto 2018. Rebalans bo obravnavan na seji občinskega sveta 07.02.2018.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

X
X
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 1 NEOPREDELJEN od 12 prisotnih) je bilo
ugotovljeno, da je sklep SPREJET.
Horvat Milan je predlagal, da naj poda mnenje na rebalans proračuna tudi nadzorni odbor občine.
K tč. 11
Priprava novih ustanovitvenih aktov javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota - predlog za
obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da o tej zadevi lahko razpravlja odbor za proračun in finance ali še kateri drugi odbor in
sprejmejo stališče na naslednji seji občinskega sveta. Občinska uprava lahko preveri pri sosednjih občinah, kako
so se one odločile glede tega.
Pri razpravi sta sodelovala Horvat Milan in Habjanič Stanislav.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 7/2018:
1. Občinska uprava bo preverila pri sosednjih občinah ali bodo še naprej soustanoviteljice javnega zavoda
Pomurske lekarne Murska Sobota in bo občinski svet sprejel stališče na eni od naslednjih sej.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 12
PREDLOG Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci – I.
obravnava.
Obrazložitev je podala Kuronja Biserka.
V razpravi je sodeloval Horvat Milan.
Po razpravi je župan glede na to, da ni bilo nobenih pripomb na I. obravnavo PREDLOGA Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 8/2018:
1. Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 13
Saubermacher – Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 – predlog za
obravnavo in sprejem.
Obrazložitev je podala Sonja Kerčmar.
Razprave ni bilo. Tako je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 9/2018:
1. Občina Gornji Petrovci potrjuje podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. Letni program
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2018 z dne, 13.11.2017.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
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K tč. 14
Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona – program Lučka – predlog za obravnavo in
sprejem.
Župan je predlagal, da se odobri vloga zavoda in jim nakažemo 124,75 EUR.
Balek Jože je glede na finančno situacijo občine predlagal, da se podpre le tista društva in zavode v našem
okolju, ki izvajajo konkretne dejavnosti in kjer so vključeni naši občani.
Horvat Milan, Svetec Drago in Luthar Karel so podprli mnenje g. Baleka.
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 10/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 sofinancirala program Zavoda za pomoč družini na domu Vitica,
Gornja Radgona: program Lučka – skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad starejšimi v višini 124,75
EUR.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav
Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton
Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X
X
X
X
X
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (2 ZA, 8 PROTI in 2 NEOPREDELJENA od 12 prisotnih) je
bilo ugotovljeno, da sklep NI SPREJET.
K tč. 15
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota – prošnja za sofinanciranje delovanja predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je predlagal, da se odobri vloga društva in jim nakažemo 65,32 EUR.
Balek Jože je predlagal, da se vlogo odobri, ker je naš občan njihov član.
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 11/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 sofinancirala delovanje Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Murska Sobota v višini 65,32 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
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K tč. 16
Združenje multiple skleroze, prekmurska podružnica – prošnja za sofinanciranje delovanja - predlog za
obravnavo in sprejem.
Župan je predlagal, da se odobri vloga združenja in jim nakažemo 146,00 EUR. Ker ni bilo razprave, je dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 12/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 sofinancirala delovanje Združenja multiple skleroze, prekmurska
podružnica v višini 146,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 17
Gimnazija Murska Sobota – prošnja za donatorstvo - predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je predlagal, da se odobri vloga šole in jim nakažemo 50,00 EUR. Ker ni bilo razprave, je dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 13/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2018 Gimnaziji Murska Sobota nakazala donacijo za promocijo
uspehov dijakov njihove šole in stroške aktivnosti v zvezi s 100-letnico GMS v višini 50,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 18
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije – prošnja za sofinanciranje – predlog za obravnavo in
sprejem.
Župan je predlagal, da se odobri vloga društva s prevozom članov društva na izlet. Ker ni bilo razprave, je dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 14/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije pomagala s prevozom s kombijem
na izlet članov društva.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 19
DZŽ Pomurja – prošnja za sofinanciranje zaposlitev oseb - predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je predlagal, da se prošnja društva odobri in jim mesečno nakažemo 44,63 EUR.
V razpravi so sodelovali: Svetec Drago, Balek Jože, Horvat Milan, Kerčmar Ernest, Kardoš Vlado, Habjanič
Stanislav in Kerčmar Sonja.
Horvat Milna je predlagal, da se jih zaprosi za dopolnitev vloge s podatki, koliko oseb imajo trenutno zaposlenih,
kaj bodo te delavke delale itd.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 15/2018:
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1. Občina Gornji Petrovci bo DZŽ Pomurja zaprosila za dopolnitev prošnje za sofinanciranje zaposlitev
oseb.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 20
Predlog za trajno obeleženje spomina na Milana Vincetiča – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev gradiva in zaprosil za razpravo.
Horvat Milan je glede na to, da občina nima možnosti za odkup hiše predlagal, da se kontaktira slavistično
društvo in preverimo ali obstaja kakšna možnost pridobitve sofinancerskih sredstev.
V razpravi so sodelovali še: Svetec, Drago, Habjanič Stanislav, Balek Jože, Kerčmar Ernest, Škerlak Drago,
Luthar Karel in Kerčmar Sonja, ki soglašajo, da se v spomin na g. Vincetiča v kulturnem domu občine uredi
spominsko sobo in postavi spominsko ploščo.
Župan je povedal, da z društvom lahko kontaktiramo. Ker nimamo možnosti za odkup hiše je predlagal, da bi se
v kulturnem domu občine uredili spominka soba in spominska plošča. Po končani razpravi, je dal na glasovanje
naslednji
S K L E P št. 16/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo obvestila Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porablja, da trenutno
nimamo finančnih možnosti za odkup hiše pokojnega Milana Vincetiča, razen če se najde kakšna
možnost za sofinanciranje, bo pa v prostorih kulturnega doma Stanjevci v njegov spomin s
sodelovanjem z njihovim društvom uredila spominsko sobo in postavila spominsko ploščo. Aktivnosti bo
vodil občinski odbor za kulturo ali posebej za to imenovani odbor.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 21
Poročilo in delovni program OŠ Gornji Petrovci in Škofijska karitas Murska Sobota, Materinski dom.
Župan je povedal, da si člani občinskega sveta lahko gradivo pregledajo v občinski upravi oz. jim ga uprava na
njihovo željo skopira in pošljemo naknadno.
K tč. 22
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan ni podal nobenih obvestil in poročil.
K tč. 23
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Svetec Drago je povedal, da je obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje sedaj prestavljena na leto 2021. Misli,
da streha do takrat ne bo zdržala. Plaz pri g. Bagarju je spet premaknjen na leto 2019, je pa še en plaz, ki
ogroža vodovodno omrežje.
Kaj, če se upniki ne bodo strinjali s tem predlogom odplačila dolga po letih?
Župan je povedal, da je to predlog, kaj se lahko naredi, v kolikor bodo odbori predlagali kakšne spremembe,
potem naj povedo, od kod se vzame sredstva. Sama streha v Ženavljah bo stala 40.000,00 EUR, potrebno se je
sestati na licu mesta in se dogovoriti o vsem. V kolikor se upniki ne bodo strinjali z obročnim plačilom, lahko
počakajo na izvršilne postopke.
Lepoša Stanko je povedal, da podpira vsako vas, vendar bi bil čas, da se obnova stare šole v Adrijancih enkrat
zaključi, saj že 20 let čakajo na to.
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Kerčmar Ernest je povedal, da osebno podpira rebalans, vendar ga moti, da se je sedaj igrišče v Adrijancih spet
pomaknilo na leto 2019. Prav bi bilo, če bi sedaj drugi gasilski domovi malo počakali in se investicija v Adrijancih
enkrat zaključi.
Luthar Karel je povedal, da se bo sestal odbor za infrastrukturo in si bo pred sprejemom rebalansa pregledal
lanske investicije. Samo za cesto Šulinci je bilo sprejeto 90.000,00 EUR, pa se je vrednost del povečala. Tako
mi dolga ne bomo mogli odplačati. Nikoli niso bile podane zamudne obresti.
Župan je povedal, da se trenutno opravljajo v Adrijancih pleskarska dela, uredila se bo fasada. Poskušalo se bo
čim več narediti v sklopu sredstev, kot je to predvideno v poglavju investicije. V povečanja sredstev pa ne
moremo iti.

Seja je bila končana ob 22.25 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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