OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 22. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 07.02.2018 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 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.01.2018
4. Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.01.2018,
5. Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predlog za obravnavo in sprejem,
6. Roman Zver, Odranci – vloga za odkup parcele v občinski lasti - predlog za obravnavo in sprejem,
7. Dom starejših Rakičan – poročilo službe pomoči družini na domu za leto 2017 – informacija,
8. Dom starejših Rakičan – določitev cene pomoč družini na domu – predlog za obravnavo in sprejem,
9. DZŽ Pomurja – pogodba o zaposlitvi dveh oseb – dopolnitev vloge – predlog za obravnavo in sprejem,
10. Mala hiša zavetišče za živali – poročilo o evidenci zapuščenih živali - informacija,
Dopolnitev dnevnega reda:
11. Center za socialno delo Murska Sobota – zaprosilo za soglasje k višji oprostitvi plačila socialnovarstvene
storitve za Janeza Zavca - predlog za obravnavo in sprejem,
12. Čebelarsko društvo Šalovci – prošnja za dotacijo - predlog za obravnavo in sprejem,
13. Sklep Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na območju SV Slovenije – sodelovanje z združenji občin
– predlog za obravnavo in sprejem,
14. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
15. 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,
Kuhar Štefan, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago, Drago Škerlak in Vukanič Zlatko.
Na seji so bili prisotni tudi člani Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Perš Simon predsednik in člana
Zrinski Majda ter Žiško Štefan in člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko in Kutoš
Breda.
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih vseh 13 članov občinskega sveta. Iz tega izhaja, da je občinski svet
sklepčen, zato je župan nadaljeval z delom.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na
glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
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K tč. 3
Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.01.2018.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 17/2018:
1. Sprejme se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.01.2018.
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
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Balek Jože je na županovo vprašanje, zakaj je glasoval proti sprejemu zapisnika odgovoril, da se zapisniki
občinskega sveta od 20. redne seje naprej pišejo v drugačni obliki, sklicujoč se na poslovnik občinskega sveta.
Meni, da je s tem okrnjeno obveščanje občanov o njihovem delu.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.01.2018.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da so se po obrazložitvi rebalansa na zadnji seji občinskega sveta sestali: odbor za poračun
in finance, odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo in nadzorni odbor občine.
Predsednike odborov je zaprosil, da podajo poročila o delu odborov.
Poročila so podali Horvat Milan, Luthar Karel in Perš Simon.
Po zaključeni razpravi v kateri so sodelovali: Svetec Drago, Balek Jože in Kuhar Štefan je župan dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 18/2018:
1. Sprejme se Rebalans proračun občine Gornji Petrovci za leto 2018 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2018,
- Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 - splošni in posebni del,
- Načrt razvojnih programov 2018-2021,
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2018,
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-

Odhodki rebalansa proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018 za poglavja od 1 do 27,

v predlagani obliki in vsebini.

GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X

X
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 6
Roman Zver, Odranci – vloga za odkup parcele v občinski lasti - predlog za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev vloge je podala Kuronja Biserka.
Župan je po končani razpravi, v kateri je sodeloval Kerčmar Ernest dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 19/2018:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 4948 k.o. Stanjevci, v velikosti 53 m2. Kupnina za to parcelo
znaša 100,00 EUR.
2. Kupec nosi vse stroške prepisa parcele.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 7
Dom starejših Rakičan – poročilo službe pomoči družini na domu za leto 2017 – informacija.
Prisotni so se seznanili s poročilom. Razprave ni bilo.

K tč. 8
Dom starejših Rakičan – določitev cene pomoč družini na domu – predlog za obravnavo in sprejem.
Obrazložitev točke je podala Kuronja Biserka.
Razprave ni bilo, tako je župan na glasovanje dal naslednji

S K L E P št. 20/2018:
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1. Sprejme se soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoč družini na domu z veljavnostjo od 01.03.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.

K tč. 9
DZŽ Pomurja – pogodba o zaposlitvi dveh oseb – dopolnitev vloge – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da je v skladu s sprejetim sklepom na prejšnji seji občinskega sveta društvo posredovalo
dopolnitev vloge in točko podal v razpravo.
Po končani razpravi, v kateri so sodelovali: Horvat Milan, Balek Jože, Habjanič Stanislav je župan dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 21/2018:
1. Občinski svet občine Gornji Petrovci ne soglaša s sofinanciranjem zaposlitve dveh oseb na Društvu za
zaščito živali Pomurja.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 10
Mala hiša zavetišče za živali – poročilo o evidenci zapuščenih živali – informacija.
Prisotni so se seznanili s poročilom. Razprave ni bilo.
K tč. 11
Center za socialno delo Murska Sobota – zaprosilo za soglasje k višji oprostitvi plačila
socialnovarstvene storitve za Janeza Zavca - predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke in zaprosil za razpravo.
Pri razpravi so sodelovali Habjanič Stanislav, Svetec Drago, Horvat Milan in Balek Jože.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 22/2018:
1. Občinski svet občine Gornji Petrovci ne soglaša z višjo oprostitvijo plačila socialnovarstvene storitve za
Janeza Zavca.
2. Na podlagi ugotovitve, da ima g. Janez Zavec starejši v k.o. Ženavlje nepremičnine se predlaga, da se
te nepremične proda in se iz prejete kupnine plačuje socialnovarstvene storitve.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 12
Čebelarsko društvo Šalovci – prošnja za dotacijo - predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke in zaprosil za razpravo.
Pri razpravi so sodelovali Kardoš Vlado, Luthar Karel, Kerčmar Ernest, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Lepoša
Stanko in Balek Jože.
4

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 23/2018:
1. Na podlagi dejstva, da se Čebelarskemu društvu Šalovci v letu 2018 predajo v brezplačno uporabo
prostori v Vaško-gasilskem domu Peskovci, letos druga oblika sofinanciranja ni mogoča.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 13
Sklep Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na območju SV Slovenije – sodelovanje z združenji občin
– predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je podal obrazložitev točke in zaprosil za razpravo.
Pri razpravi je sodeloval Horvat Milan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 24/2018:
1. Zaradi težke finančne situacije in drugih obveznosti Občina Gornji Petrovci trenutno ne more podpreti
sofinanciranja obrambe pred točo na območju SV Slovenije.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 14
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan je prisotne zaprosil, da uskladijo datum, kdaj bi se v letošnjem letu opravila čistilna akcija.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje
S K L E P št. 25/2018:
1. Čistilna akcija na območju Občine Gornji Petrovci se bo izvedla 07.04.2018.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 15
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Svetec Drago je še enkrat opozoril na sanacijo propusta na občinski cesti v Ženavljah pri požarnem zajetju. V
kolikor občina ne bo pristopila k sanaciji, bodo to storili vaščani sami.

Seja je bila končana ob 19.54 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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