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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 4. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 24.07.2019 ob 18.30 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, mag. Čerpnjak Stanko, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, Lepoša Stanko, 
Luthar Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, Svetec Lilijana in Šanca Geza. 
 
Svojo odsotnost s seje sta opravičila: Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Na seji sta bila prisotna tudi člana nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Lenarčič Mojca in Žiško Štefan ter 
člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda in Zakoč Anita. 
 
Na seji je bila prisotna tudi novinarka Vestnika Nemeš Damjana.  

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 3. 

redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Balek Jože je opozoril, da v zapisniku manjkajo povzetki razprav in pri izidu glasovanja več ni zapisana 

poimenska odločitev članov občinskega sveta. Zaprosil je za dopolnitev zapisnika.  

Župan je odgovoril, da je v 54. členu poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci točno zapisano, na 

kakšen način se piše zapisnik.  

Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 33/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 10.05.2019.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 6 PROTI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da sklep NI SPREJET.  

V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:  

1. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 10.05.2019, 

2. Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2019, 

3. Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2019, 

4. Nadgradnja vodovoda sistema B – DIIP, 

5. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci za 

izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti, 

6. Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila NOVINE za obdobje 2018-2022, 

7. Pobuda civilne iniciative za ukinitev LPN Kompas Peskovci,  

8. Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 - 

informacija, 

9. Osnovna šola Gornji Petrovci, Svet zavoda – sklep o imenovanju ravnatelja – informacija,  

10. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 

11. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Predlagani dnevni red je dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja ( 11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,                              
                           da je dnevni red sprejet.   
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K tč. 1 

Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 10.05.2019. 

Župan je poročilo dal v razpravo.  
 
Razprave ni bilo.  

 
K tč. 2 

Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2019. 

Župan je predstavil predlog prireditev, ki bi se izvedle v sklopu 22. občinskega praznika Občine Gornji Petrovci in 
zaprosil za razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Čerpnjak Stanko, Svetec Drago, Luthar Karel, Kerčmar Ernest, Habjanič Stanislav, 
Balek Jože, Svetec Lilijana, Šanca Geza, Lepoša Stanko in župan.   
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 34/2019: 

 

1. V  letu 2019, v sklopu 22. občinskega praznika Občine Gornji Petrovci,  se bodo izvedle naslednje prireditve:  

- 11. avgust 2019 - Streljanje na glinaste golobe v Križevcih, od 8.00 ure dalje, 
- 18. avgust 2019 - Svečana seja občinskega sveta Občine Gornji Petrovci in otvoritev prenovljenega 

Vaško-gasilskega doma Neradnovci v Neradnovcih, od 12.00 ure dalje. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja ( 11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
 

K tč. 3 

Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2019. 

Župan je zaprosil za razpravo člana komisije za nagrade in priznanja, Svetec Draga. 
 
Svetec Drago je predstavil predlog komisije za nagrade in priznanja o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019. 

Župan je točko dnevnega reda dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št. 35/2019: 
 

1. V letu 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine Gornji Petrovci: 
 
- ZLATA PLAKETA: Gasilska zveza Gornji Petrovci (za 20 let delovanja), 
- SREBRNA PLAKETA: ŠD Neradnovci (za 20 let delovanja), 
- BRONASTA PLAKETA: PGD Kukeč (za 80 let delovanja),  
- DIPLOMA: PD Miroslav Viher Stanjevci (za 10 let delovanja), 
- NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE GORNJI PETROVCI:  Aleksander Ružič, Gornji Petrovci 20/b.  
 
- Zahvala župana študentom, ki so uspešno končali visokošolski študij: 
 

- Laura Časar, Ženavlje 61 - dr. medicine, 
- Petra Küčan, Križevci 78 – magistrica profesorica razrednega pouka.   

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja ( 11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  
 

 
K tč. 4 

Nadgradnja vodovoda sistema B – DIIP. 
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Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je zaprosil za razpravo. 
 
V razpravi sta sodelovala: Krpič Časar Lidija in župan.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 
S K L E P  št.  36/2019 

 
1. Občinski svet občine Gornji Petrovci potrdi DIIP-Dokument indentifikacije investicijskega projekta za 

nadgradnjo vodovoda sistema B, ki ga je izdelal SL Consult d.o.o., datum izdelave junij 2019.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja ( 11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  

 
K tč. 5 

Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci za 

izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti. 

Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Šanca Geza, Svetec Drago, Luthar Karel, Abraham Sabina in župan.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št.  37/2019 
 

1. Sprejme se Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije občine Gornji 
Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja ( 11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                           SPREJET.  

 
K tč. 6 

Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila NOVINE za obdobje 2018-2022. 

Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je točko dal 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. 38/2019: 
 

1. Glavni urednik občinskega glasila Novine za obdobje 2018-2022 je Franc Šlihthuber.  
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 6 PROTI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da sklep NI SPREJET.  

 
K tč. 7 

Pobuda civilne iniciative za ukinitev LPN Kompas Peskovci. 

Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Kerčmar Ernest, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko, Krpič Časar Lidija in župan.   
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 
S K L E P  št. 39/2019: 
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1. Občinski svet občine Gornji Petrovci podpira predlog Civilne iniciative za ukinitev LPN Kompas Peskovci, 
Šalovci 224, 9204 Šalovci, ki se nanaša na ukinitev LPN Kompas.  

 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 5 PROTI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
Župan je opozoril, da Občina Gornji Petrovci iz proračuna ne bo zagotavljala sredstev za izplačilo škod, ki jo 
povzroči divjad. 

 
K tč. 8 

Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 – 

informacija. 

Župan je povedal, da so člani občinskega sveta prejeli poročilo v informacijo in vprašal, ali želi kdo o tej točki 
razpravljati? 
 
V razpravi sta sodelovali: Krpič Časar Lidija in Abraham Sabina. 

 
K tč. 9 

Osnovna šola Gornji Petrovci, Svet zavoda – sklep o imenovanju ravnatelja – informacija. 

Župan je povedal, da so člani občinskega sveta prejeli sklep v informacijo. 
Razprave ni bilo.  
 

K tč. 10 

Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini. 

Župan je opozoril, da se širijo razne govorice, kako so člani občinskega sveta podprli investicije, recimo za športni 
center Gornji Petrovci in investicijo v Neradnovcih. Člana občinskega sveta iz teh vasi investicij nista podprla. S 
sprejemom DIIP-a sredstva za investicijo še niso zagotovljena.   
V nadaljevanju je prebral zapisnik 2. redne seje Sveta KS Šulinci, ki je bila 31.05.2019, prisotne seznanil s 
potekom investicij, ki se bodo v letu 2019 financirale iz ZFO-1 in predstavil opravljena dela režijskega obrata v prvi 
polovici leta 2019.  
 
V razpravi so sodelovali: Svetec Lilijana, Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože, Luthar Karel, Svetec 
Drago in župan.   
 
 
Lepoša Stanko je zapustil sejo občinskega sveta ob 20.55 uri. 
 
  

K tč. 11 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Kerčmar Ernest je opozoril, da v Adrijancih še ni do konca urejena cesta, potrebno je položiti še nekaj kanalet in 
urediti bankine.  
 
Svetec Drago je opozoril, da ne pozabiti na plaz in ureditev škarpe v Ženavljah in da bo 25.09.2019 najstarejša 
občanka naše občine dopolnila 100 let.  
     
Krpič Časar Lidija je opozorila na ureditev škarpe v Boreči ob cesti pri  h. št. 42. 
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je v Martinju pri h.št. 41 in 42, tri leta nazaj bil opravljen izrez asfalta, ampak 
to še vedno ni bilo zakrpano. 
Glede zalivanja nogometnih igrišč ga je zanimalo, ali to plačujejo društva sama oz. koliko k temu prispeva občina 
in ali je to za vsa društva enako? 
Za javno razsvetljavo je v mandatu, ko je tudi sam bil član občinskega sveta, bil sprejet sklep, da se luči ugasnejo 
ob 23.00 uri in spet prižgejo ob 05.00 uri. Ugotavlja, da to več ne drži in se ugašajo ob različnih urah. Prav tako 
nekatere luči ne gorijo.  
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Glede javnega razpisa za šport, razdelilnik sredstev bi moral biti v 14. dneh objavljen na spletni strani občine, on 
ni zasledil, da bi bil objavljen. 
V športnem centru v Martinju, ko je imel g. Kalamar prireditev, so ugotovili, da elektrika ni bila pravilno nazaj 
zvezana in niso mogli priklopiti hladilnika.  
 
Župan je povedal glede javne razsvetljave, da smo prejeli od Direkcije za ceste odločbo, da mora biti ob republišk i 
cesti Stanjevci, Gornji Petrovci javna razsvetljava prižgana celo noč. Možno, je da se v določenih primerih kasneje 
ugasnejo luči. Bomo preverili. 
    
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da porabil ogromno časa in truda, da je prišel do vseh informacij glede OPN-ja. 
Ta je bil v takšni fazi, da bi lahko bil najkasneje meseca septembra sprejet. Prosil je za obrazložitev župana.  
 
Župan je odgovoril, da smo imeli več razgrnitev osnutka OPN-ja in pozivali lastnike, naj pridejo in povejo svoje 
mnenje glede prostorskega plana, marsikateri tega niso storili. Ko so v stiski pa pridejo na občino in moramo spet 
dodatne stvari spreminjati. Z ministrstvom imamo stvari usklajene. Zraven je spet prišla Kema Puconci zaradi 
izkoriščenja rudnin, potrebno je dopolniti okoljsko poročilo zaradi zahtev zavoda za varstvo narave. Sam nima 
nobenih zadržkov glede sprejema OPN-ja. 
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da v kolikor bo šel v to zadevo tudi peskokop, OPN ne bo zaključen še dve leti. 
 
Župan je odgovoril, da pričakuje, da bo ta zadeva rešena dokaj hitro.  
 
Šanca Geza je vprašal glede propusta v Križevcih pri Böröšu, kdo je za to zaprosil, ali se je občina sama odločila, 
da to naredi in kdo bo kril stroške izdelave? 
 
Župan je odgovoril, da propuste ob lokalnih cestah, zaradi dostopa do zemljišč zagotavlja občina.  
       
Šanca Geza je vprašal, ali to velja za vse občane, ker tudi, ko je on gradil hišo, si je moral propust narediti sam.  
 
Župan je povedal, da tudi, ko se gradi nova cesta, se mora propuste vgraditi, pa tudi lastniki za to nekaj 
prispevajo.  
 
Šanca Geza je glede na to, da so se okrepile ekipe za vzdrževanje cvetličnih gred vprašal, ali so ti ljudje finančno 
nagrajeni za to delo in na osnovi kakšnih pogodb?  
 
Župan je povedal, da po podjemni pogodbi, ker vseh del v okviru režijskega obrata ne moremo izvesti.  
 
Šanca Geza je imel še vprašanje za računovodstvo. Na spletni strani Erar.si se vidijo določene transakcije, ki jih 
občina opravi in ena postavka je Druga plačila. V mesecu juniju je bilo izstopanje 19.000,00 EUR. Zanimalo ga je, 
kaj spada sem oz. kaj se pod to postavko nakazuje?  
 
Abraham Sabina je povedala, da tega ne ve in bi morali vprašanje nasloviti na upravljavca te spletne strani. Če so 
to plače, prispevki? Lahko pa po izpiskih točno preveri, kaj je bilo nakazano in primerja z njihovim seznamom.  
 
Šanca Geza je vprašal, kdaj bo prišlo na vrsto nakazalo v višini 20.000,00 EUR za PGD Križevci? 
 
Župan je odgovoril, da do konca leta, znesek je bil potrjen v rebalansu proračuna za leto 2019. 
 
Luthar Karel je vprašal za gozdno cesto v Križevcih, više igrišča. Posek je bil opravljen, drugo se še ni opravilo. 
Za cisterno, ko so sprejemali sklep leta 2014, so povedali, da se lahko znesek odplača v 4 letih.  
 
Župan je povedal, da je občina PGD Križevci za cisterno že nakazala 50.000,00 EUR, ostala je še razlika. 
Vse člane svetov krajevnih skupnosti je zaprosil, da si uredijo zadeve s Komisijo za preprečevanje korupcije, 
glede dostopa do informacij javnega značaja. Prejeli bodo obvestilo in v kolikor bodo rabili kakšno pomoč, naj se 
obrnejo na Sonjo Kerčmar.  
 
Šanca Geza je še vprašal, kakšni kriteriji so bili za izbor teh oseb, ki delajo na gredah, ker delajo upokojenci 
imamo pa v občini ljudi, ki so brez službe. V Križevcih, kolikor ve, sta to dve osebi. 
 
Župan je povedal, da je v Križevcih ena oseba, ena ji pa pomaga. Dosti teh del se opravi tudi na lastno voljo, 
brezplačno.   
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Seja je bila s tem končana ob 22.42 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan 


