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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 05.12.2019 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, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Opravičeno odsotna je bila Svetec Lilijana. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko 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 5. 
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  
Glede na to, da je bila točka 3, 5. redne seje občinskega sveta zaprtega tipa, je prebral besedilo iz zapisnika, ki 
ne gre v objavo. 

Balek Jože je opozoril, da je pri točki 8 zastavil vprašanje glede plačil podjetju Mela hiša. Gre za velik strošek, ki 

se nanaša na evtanazacije, kastracije in sterilizacije živali. 

Abraham Sabina mu je izročila izpisano računovodsko kartico, ki izkazuje plačane račune  Mali hiši v letu 2019. 

Povedala je, da se lahko pregleda tudi izstavljene račune.  

V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Luthar Karel in župan. 

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 52/2019: 

1. Potrdi se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 25.10.2019.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 5 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

Na županovo vprašanje, zakaj nekateri člani občinskega sveta niso glasovali za potrditev zapisnika je mag. 

Čerpnjak Stanko odgovoril, da ga moti, da se pri glasovanju ne piše poimenskega glasovanja članov občinskega 

sveta. 

Pri razpravi sta sodelovala še Balek Jože in Svetec Drago. 

Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 53/2019: 

1. V zapisnike s sej občinskega sveta se pri izidu glasovanja zapiše poimensko glasovanje članov 
občinskega sveta.   

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 7 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                           da SKLEP NI SPREJET.  

 
Mag. Čerpnjak Stanko je opozoril, da se zapisniki sej vodijo drugače brez predhodnega sklepa občinskega sveta.  
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V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:  

1. Financiranje investicij po ZFO-1 – Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za 
investicije, ki se bodo izvajale v letu 2020,  

2. Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2020 – I. obravnava,  
3. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci - I. 

obravnava,  
4. Pravilnik o nagradah študentov v Občini Gornji Petrovci – I. obravnava,  
5. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci,   
6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 

Gornji Petrovci za leto 2020,  
7. Saubermacher-Komunala - Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020, 
8. Zapisnik prve redne seje sveta KS Križevci – informacija,  
9. 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 (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red  
                            SPREJET.  
 

K tč. 1 
 

Financiranje investicij po ZFO-1 – Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program 
za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2020. 
 
Župan je podal obrazložitve DIIP-ov in IP-a, ki se nanašajo na investicije v letu 2020 ter zaprosil za razpravo.  
 
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Šanca Geza, Svetec Drago, Luthar Karel, Kerčmar Ernest, mag. Čerpnjak 
Stanko, Habjanič Stanislav in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:  

 
S K L E P  št.  54/2019: 

 
1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje. 

 
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2020 znaša 220.000,00 EUR.  
 

3. Investicija se je začela s 05.12.2019 in bo trajala do 30.10.2020.  
 

 
S K L E P  št.  55/2019: 

 
1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova mrliške vežice Peskovci. 

 
2. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2020 za izvedbo projekta »Obnova mrliške vežice Peskovci«  črpala 

povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 48.426,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in 
brez EURIBOR. 
 

3. Investicija se je začela s 05.12.2019 in bo trajala do 30.10.2020.  
 
 

S K L E P  št.  56/2019: 
 

1. Potrdi se IP za projekt: Obnova JP 610991 Stanjevci  
 

2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 
projekta »Obnova JP 610991 Stanjevci« črpala s strani nepovratnih sredstev države Republike Slovenije 
po 23. členu ZFO–1 v letu 2020 znaša 28.951,00 EUR.  
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3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2020 za izvedbo projekta »Obnova JP 610991 Stanjevci«  črpala 
povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 76.049,00 EUR. Gre za posojilo Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, posojilo ima 1 letni moratorij in odplačilno dobo 9 let. Obrestna mera je 0,00 % in 
brez EURIBOR. 
 

4. Investicija se je začela s 06.07.2018 in bo trajala do 30.10.2020.  
 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 5 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  

                           da so sklepi SPREJETI.  
 

K tč. 2 
 

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2020 – I. obravnava.  
 
Župan je podal obrazložitev predloga proračuna in ga dal v splošno razpravo.  
 
Svetec Drago, predsednik odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor mnenja, da je predlog proračuna 
primeren za javno razpravo.  
 
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Luthar Karel, Šanca Geza, Krpič Časar Lidija, Abraham 
Sabina in župan.  
 
Lepoša Stanko je zapustil sejo občinskega sveta ob 20.46 uri. 
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 57/2019: 

1. O predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 se opravi javna razprava.  

       GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                                  SPREJET.  
 
Balek Jože je opozoril, da župan ni dal na glasovanje njegovega predloga, da občinski svet sprejme participativni 
proračun za leto 2020 in tako zagotovi sorazmerni delež finančnih sredstev za izvedbo nujnih del po posameznih 
vaških skupnostih.  
 
Župan je odgovoril, da se lahko v času javne razprave poda takšen predlog in bodo o njem razpravljali pri II. 
obravnavi proračuna. 
 

K tč. 3 
 

Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci - 
I. obravnava. 
 
Župan je pravilnik dal v razpravo. 
 
Krpič Časar Lidija je podala pripombo na 4., 6. in 7. člen pravilnika.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 

S K L E P  št. 58/2019: 
 

1. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci se 
da v javno razpravo in se nato pripravi za II. obravnavo na seji občinskega sveta.  
 

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

 
K tč. 4 

 
Pravilnik o nagradah študentov v Občini Gornji Petrovci – I. obravnava. 
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Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je zaprosil za razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Čerpnjak Stanko, Kerčmar Ernest, Kerčmar Sonja in župan. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 59/2019: 
 

1. Občinski upravi se pošlje pismene predloge za spremembo pravilnika o nagradah študentov in se le-ta 
pripravi  za II. obravnavo na seji občinskega sveta.  
 

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

 
K tč. 5 

 
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci. 
 
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. 60/2019: 

1. Sprejme se sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci.  

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

 
K tč. 6 

 
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Gornji Petrovci za leto 2020. 
 
Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
 
Razprave ni bilo, tako je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 61/2019: 
 

1. Sprejeme se Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Gornji Petrovci za leto 2020. 

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

 
K tč. 7 

 
Saubermacher-Komunala - Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020. 
 
Župan je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Luthar Karel, Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko, Kerčmar Sonja in župan.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 

S K L E P  št. 62/2019: 

1. Sprejme se Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.  

 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                            SPREJET.  
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K tč. 8 
 
Zapisnik prve redne seje sveta KS Križevci – informacija. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 

 
K tč. 9 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Mag. Čerpnjak Stanko je opozoril na izobešanje zastav na kandelabre ob zadnjem državnem prazniku. Ponekod je 
visela samo 1, vmes 2 ali pa 3 zastavice. Če nimamo dovolj zastavic naj se jih ne izobeša, če pa so, naj so izobešene 
v skladu s protokolom.  
Dalje je povedal, da imamo povsod po občini lepo urejene cvetlične grede, pri zdravstveni postaji v Gornjih Petrovcih 
bi tudi lahko kakšno zadevo bolj uredili, posodobili: grede, parkirišče in stopnišče. Ostale soudeležence bi bilo 
potrebno pritegniti in zadevo sanirati.  
 
Župan je povedal, da so se skupaj z direktorico in predstavniki Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki je lastnik 
objekta, pogovarjali o sanaciji strehe, oken in ureditvi okolice. Pred leti je občina že uredila okolico zdravstvene 
postaje, tudi sedaj vozimo gramoz na parkirni prostor za navoz jam. Povedano je bilo, da Mestna občina Murska 
Sobota pripravi predlog o sofinanciranju ustanoviteljic za sanacijo te zdravstvene postaje. 
 
Šanca Geza je glede na to, da smo v zadnjem koledarskem mesecu vprašal, kateri dan bo nakazilo v višini 
20.000,00 EUR za PGD Križevci? 
V Križevcih so se izvajale priključitve na širokopasovna omrežja. Najprej je bil obisk s strani komercialista, potem 
pa s strani tehnične ekipe, ki je izvedla samo priključitev in so se čudili, da so ljudje plačali 420,00 EUR za to 
priključitev. Zanima ga, zakaj so morali toliko plačati, če je Telemach imel nalogo izgraditi to omrežje brezplačno? 
Za vse, ki se sedaj priključujejo, je za njih to brezplačno. 
 
Župan je povedal, da smo v skladu s sprejetimi sklepi in dogovori bili dolžni to infrastrukturo spraviti pod zemljo. 
Tako je bilo za vse faze 1 – 4. To je bila edina pot, da smo v sklopu projekta izgradnje vodovodnega omrežja lahko 
prišli do tega. V Križevcih so dela opravljena, sedaj pa se prične s priključevanjem na Kukeču, v Košarovcih in v 
Panovcih. Do konca meseca marca 2020 bi naj bilo vse priključeno.  
Nakazilo za PGD Križevci je načrtovano do 31.12.2019. 
 
Luthar Karel je opozoril na sanacijo telovadnice v OŠ Gornji Petrovci, ker je v slabem stanju.  
 
Župan je povedal, da so se o tem pogovarjali. Potrebna je sanacija stropa. Kurjava na lesno biomaso prinaša 
določen prihranek in predlagal je, da se naj ta prihranek zbira in se nameni za sanacijo stropa.  
 
 
 
Seja je bila s tem končana ob 22.40 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan 


