OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 2. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 01.02.2019 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.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.12.2018,
4. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
17.12.2018,
5. Poročilo o realizaciji sklepov 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
17.12.2018,
6. Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
7. Dom starejših Rakičan – predlog cene storitve pomoči družini na domu z veljavnostjo od 01.02.2019 –
predlog za obravnavo in sprejem,
8. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček OŠ Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
9. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
10. Franc Sukič, Šulinci 18 – prodaja parcel v k.o. Šulinci – predlog za obravnavo in sprejem,
11. Razpored dela za redarja za mesec februar, marec, april in maj 2019 – informacija,
12. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
13. 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, 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.
Opravičeno odsoten je bil Šanca Geza.
Na seji so bili prisotni tudi člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda, Kerčmar Sonja in Kozic Stanko.
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 12 članov občinskega sveta, da je občinski svet sklepčen in zato je
župan nadaljeval z delom.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo.
Balek Jože je opozoril, da na spletni strani občine ni zasledil objave zapisnika 25. redne seje občinskega sveta,
zapisnik 26. redne seje pa ni objavljen, niti ni bil potrjen. Zaprosil ja za obrazložitev, zakaj je temu tako, lahko
tudi po elektronski pošti.
Župan je odgovoril, da bo odgovor dobil v pisni obliki.
Ker drugih pripomb ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.
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GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA

PROTI

NEOPREDELJENO

Balek Jože

X

mag. Čerpnjak Stanko

X

Habjanič Stanislav

X

Kerčmar Ernest

X

Krpič Časar Lidija

X

Lepoša Stanko

X

Luthar Karel

X

Sobjak Dejan

X

Svetec Drago

X

Svetec Lilijana

X

Šanca Geza
Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 NEOPREDELJENI od 12 prisotnih) je bilo
ugotovljeno, da je dnevni red SPREJET.
K tč. 3
Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 22.06.2018.
Župan je dal zapisnik v razpravo.
Krpič Časar Lidija je pripomnila, da na podlagi določil uredbe o upravnem poslovanju zapisnik naj ne bi bil
podpisan prej kot pa je sprejet.
Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 1/2019:
1. Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.12.2018.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 4
Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 17.12.2018.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 2/2019:
1. Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 17.12.2018.

GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA

Balek Jože

X

mag. Čerpnjak Stanko

PROTI

NEOPREDELJENO

X
2

Habjanič Stanislav

X

Kerčmar Ernest

X

Krpič Časar Lidija

X

Lepoša Stanko

X

Luthar Karel

X

Sobjak Dejan

X

Svetec Drago

X

Svetec Lilijana

X

Šanca Geza
Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 2 NEOPREDELJENA od 12 prisotnih) je bilo
ugotovljeno, da je sklep SPREJET.
K tč. 5
Poročilo o realizaciji sklepov 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne,
17.12.2018.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 6
Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da so pred pričetkom seje: Občinska organizacija SD Gornji Petrovci, Občinski odbor N.Si
krščanski demokrati Gornji Petrovci in Občinski odbor SLS Gornji Petrovci predale dopis v katerem, med drugim
navajajo, da v kolikor komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala strokovno
utemeljenih predlogov in ustrezno korigirala predloga za sestavo delovnih teles, preklicujejo svoj predlog in
obveščajo občinski svet, da nosilci mandatov z njihove liste ne bodo sodelovali v stalnih in občasnih delovnih
teles občinskega sveta.
Ko je prebral vse tri dopise je povedal, da so tudi drugi člani občinskega sveta člani teh političnih strank, ampak
njih pri tem dopisu niso upoštevali.
Predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zaprosil, da poda obrazložitev predloga
za imenovanje delovnih teles občinskega sveta, nato pa zaprosil za razpravo.
Svetec Drago je povedal, da se je komisija sestala dne, 11.01.2019 in pregledala predloge za imenovanje
delovnih teles, ki so jih podali: Občinski odbor SLS Gornji Petrovci, Socialni demokrati, Občinska organizacija
Gornji Petrovci, Občinski odbor N.Si, Nova Slovenija – krščanski demokrati in SMC, Stranka modernega centra.
Stranka SMC je podala popolne predloge ostale stranke pa ne. Tudi sam je član stranke SLS, ampak z njihove
strani ni bil predlagan v nobeno delovno telo.
V razpravi so sodelovali: Svetec Drago, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija,
Habjanič Stanislav.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da bi morali sklicati predsednike političnih strank, ki so izvoljene v občinski
svet in bi se morali dogovoriti o predlogih za imenovanje delovnih teles.
Predsednika komisije za mandatna vprašanja je vprašal, kakšen je bil glavni kriterij za pripravo predloga za
imenovanje delovnih teles.
Svetec Drago je odgovoril, da so upoštevali volilne rezultate, kakor tudi kdo kje dela in v kaj se razume.
Balek Jože je povedal, da so tri stranke dale enake predloge, vendar niti en odbor ni bil upoštevan v celoti. Niso
se upoštevale reference.
Župan je povedal, da 112. člen poslovnika dopušča, da glasujejo o kompletnem predlogu mandatne komisije, ali
pa lahko glasujejo posamično za vsako delovno telo. Predlog je dal v razpravo.
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Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da glede na to, da se očitno nočejo dogovoriti, pričakoval je vsaj konstruktivno
razpravo, skupina svetnikov zapušča sejo občinskega sveta.
Kerčmar Ernest je povedal, da še sploh niso prišli do obravnave odborov in da lahko o vsem razpravljajo.
Krpič Časar Lidija je povedala, da so pričakovali, da se to točko dnevnega reda preloži, da se dobijo predsedniki
političnih strank in sestavijo novi predlog.
Ob 18.31 so sejo zapustili: Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Krpič Časar Lidija, Luthar Karel in Svetec Lilijana.
Župan je ugotovil, da je na seji ostalo 7 članov občinskega sveta in da je občinski svet še vedno sklepčen, tako
so nadaljevali z delom in je dal točko v razpravo.
Iz razprave je bilo razvidno, da ni potrebno posamično glasovanje po delovnih telesih, ampak lahko glasujejo o
kompletnem predlogu za imenovanje delovnih teles občinskega sveta.
Župan je predlagal, da se članom občinskega sveta, ki so zapustili sejo in članu, ki je opravičil izostanek s seje,
pošlje izjave v katerih se opredelijo ali želijo oz. ne želijo biti člani delovnih teles občinskega sveta. V kolikor
izjave v določenem roku ne bodo vrnili ali bodo izjavili, da ne želijo biti člani delovnih teles, bo komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja namesto njih v delovna telesa predlagala preostale člane občinskega
sveta.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 3/2019:
1. Potrdi se predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju delovnih teles
občinskega sveta:
Stalna delovna telesa

A. ODBORI
1. Odbor za proračun in finance
Predsednik:
Člana:

Svetec Drago
Sobjak Dejan
Habjanič Stanislav

2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predsednik:
Člana:

Vukanič Zlatko
Sobjak Dejan
Kerčmar Ernest

3. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo
Predsednik:
Člana:

Škerlak Drago
mag. Čerpnjak Stanko
Krpič Časar Lidija

4. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo
Predsednik:
Člana:

Habjanič Stanislav
Lepoša Stanko
Škerlak Drago

5. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
Predsednik:
Člana:

Šanca Geza
Sobjak Dejan
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Balek Jože
6. Odbor za šport in rekreacijo
Predsednik:
Člana:

Habjanič Stanislav
Lepoša Stanko
Vukanič Zlatko

7. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino
Predsednik:
Člana:

Balek Jože
Krpič Časar Lidija
Luthar Karel

8. Odbor za varstvo okolja
Predsednik:
Člana:

mag. Čerpnjak Stanko
Kerčmar Ernest
Šanca Geza

9. Odbor za zaščito in reševanje
Predsednik:
Člana:

Svetec Drago
Vukanič Zlatko
Habjanič Stanislav

10. Nadzorni odbor
Člani:

Perš Simon, Gornji Petrovci 91
Lenarčič Mojca, Šulinci 54
Žiško Štefan, Adrijanci 8

B. KOMISIJE
1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja
Predsednik:
Člana:

Krpič Časar Lidija
Balek Jože
Šanca Geza

2. Komisija za nagrade in priznanja
Predsednik:
Člana:

Vukanič Zlatko
Škerlak Drago
Svetec Drago

3. Komisija za mednarodne odnose
Predsednik:
Člana:

Kerčmar Ernest
Svetec Lilijana
Luthar Karel

C. SVETI
1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu
Predsednik:
Člana:

Lepoša Stanko
Svetec Lilijana
Habjanič Stanislav

2. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
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Predsednik:
Člana:

mag. Čerpnjak Stanko
Svetec Lilijana
Balek Jože

Občasna delovna telesa:
1. Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine«
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

član: Šlihthuber Franc, Stanjevci 96
član: Kerčmar Sonja, Gornji Petrovci 93
član: Vukanič Marjana, Kukeč 15
član: Ružič Aleksander, Gornji Petrovci 20 b
član: Andrejek Brigita, Martinje 34
član: Svetec Lilijana, Gornji Petrovci 40 k
član: Šnepf Sandra, Košarovci 26

Lektor: Đekovski Bernarda, Križevci 156 a
2. Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji
Petrovci
Predsednik: Svetec Drago
Člana:
Lepoša Stanko
Vukanič Zlatko
3. Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna
Predsednik:
Člani:

Lepoša Stanko
Krpič Časar Lidija
Škerlak Drago
Svetec Liljana, Ženavlje 23
Habjanič Marta, Peskovci 6
Kuhar Vida, Košarovci 26

4. Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci:
Predsednik:
Člani:

Kerčmar Ernest
Krpič Časar Lidija
Sobjak Dejan
Habjanič Stanislav
Šanca Geza

2. Članom občinskega sveta, ki so zapustili sejo in članu, ki je opravičil izostanek s seje, se pošlje izjave v
katerih se opredelijo ali želijo oz. ne želijo biti člani delovnih teles občinskega sveta v katere jih je predlagala
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V kolikor izjave v določenem roku ne bodo vrnili ali
bodo izjavili, da ne želijo biti člani delovnih teles, bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
delovna telesa občinskega sveta predlagala preostale člane občinskega sveta.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

V nadaljevanje je župan predlagal, da se potrdi sklepe o imenovanju in pristojnostih delovnih teles
občinskega sveta, ki niso posebej opredeljene v poslovniku občinskega sveta in sicer:
S K L E P št. 4/2019:
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1. Potrdi se sklep o imenovanju in pristojnostih Odbora Moja dežela – lepa in gostoljubna.
S K L E P št. 5/2019:
1. Potrdi se sklep o imenovanju in pristojnostih Odbora za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje
celostne podobe Občine Gornji Petrovci.
S K L E P št. 6/2019:
1. Potrdi se sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za varstvo in preventivo v cestnem prometu.
S K L E P št. 7/2019:
1. Potrdi se sklep o imenovanju in pristojnostih Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
S K L E P št. 8/2019:
1. Potrdi se sklep o imenovanju in pristojnostih Odbora za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine
Gornji Petrovci.
S K L E P št. 9/2019:
1. Potrdi se sklep o imenovanju in pristojnostih Uredniškega odbora za izdajanje občinskega glasila Novine.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da so sklepi
SPREJETI.
K tč. 7
Dom starejših Rakičan – predlog cene storitve pomoči družini na domu z veljavnostjo od 01.02.2019 –
predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v
razpravo. Ker razprave ni bilo, je na glasovanje dal naslednji
S K L E P št. 10/2019:
1. Sprejme se Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu z veljavnostjo od 01.02.2019.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 8
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček OŠ Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v
razpravo.
V razpravi je sodeloval Svetec Drago.
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 11/2019:
1. Sprejme se Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
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K tč. 9
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v
razpravo. Ker razprave ni bilo je na glasovanje dal naslednji
S K L E P št. 12/2019:
1. Sprejme se sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 10
Franc Sukič, Šulinci 18 – prodaja parcel v k.o. Šulinci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko. Po podani obrazložitvi, je točko dnevnega reda dal v
razpravo. Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 13/2019:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 297, 527, 853 k.o. Šulinci. Prodajna cena za navedeno
zemljišče znaša 926,50 EUR oz. 0,50 EUR/m2. Kupnina se nameni za odplačilo hipoteke Republike
Slovenije. Kupec nosi vse stroške prepisa parcele, vključno z davkom od prometa nepremičnin.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 11
Razpored dela za redarja za mesec februar, marec, april in maj 2019 – informacija.
Člani občinskega sveta so se seznanili z razporedom dela redarja.
K tč. 12
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan je članom občinskega sveta povedal, da so na mizo prejeli izjave o varstvu osebnih podatkov. Zaprosil je,
da podpisano izjavo vrnejo Biserki Kuronja.
Dalje je povedal, da čakamo na obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o povečanju sredstev
23. člena ZFO za leto 2019. V kolikor pride do spremembe bo potrebno sprejeti rebalans proračuna za leto
2019.
K tč. 13
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Svetec Drago je povedal, da so, razen zadnjega proračuna, vedno vsi svetniki potrdili občinski proračun in
rebalans. Odbor za proračun, v katerem sta bila tudi g. Horvat in g. Luthar, je vedno podal pozitivno mnenje na
proračun in tako ga je tudi potrdil občinski svet. Dobro bi bilo, da se tudi nove člane občinskega sveta seznani o
tem, da ne bodo vsega krivi oni.
Župan je povedal, da sta imenovana gospoda bila tudi v nadzornem svetu podjetja Pindža, odločala sta tudi o
tem, koliko se na letni ravni dodeli sredstev iz občinskega proračuna v podjetje. Kolikokrat je občinski svet
obravnaval zaključni račun podjetja?
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Habjanič Stanislav je povedal, da je glede na razmere pred volitvami, bilo to za pričakovati. Mora se gledati
naprej, delati transparentno. Občinska uprava gradivo pripravi, odbor ga pregleda, odločitve pa tako sprejema
občinski svet. Ne smejo dopustiti, da bi jih drugi člani občinskega sveta žalili.
Župan je povedal, da bo pripravil program za 4-letno obdobje in ga bodo poskušali skupaj uresničiti.
Seja je bila končana ob 19.10 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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