
O B Č I N A 
GORNJI PETROVCI 

 

Z A P I S N I K 
 

 
z 8. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je potekala v času od 04.05.2020 do 
11.05.2020, do 12.00 ure.  
 
Članom občinskega sveta je bilo 04.05.2020 po navadni pošti posredovano gradivo za korespondenčno 

glasovanje, in sicer o potrditvi Investicijskega programa za investicijo »Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje« 

in Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2020. 

Člani občinskega sveta so bili pozvani, da svojo odločitev sporočijo na naslednji način:  
- pokličejo v upravo Občine Gornji Petrovci – št. tel. 556 90 00 ali 556 90 06, 
- po elektronski pošti: obcina.gpetrovci@siol.net, 
 
Svojo odločitev je sporočilo 7 članov občinskega sveta: Kerčmar Ernest, Habjanič Stanislav, Škerlak Drago, Lepoša 
Stanko, Sobjak Dejan, Vukanič Zlatko in Svetec Drago.  
 
6 članov občinskega sveta: Šanca Geza, Karel Luthar, mag. Čerpnjak Stanko, Krpič Časar Lidija, Balek Jože in 
Svetec Lilijana, so županu posredovali poziv za preklic korespondenčne seje in sklic redne seje za obravnava zgoraj 
navedenega gradiva.  
Župan je tem članom občinskega sveta posredoval odgovor na poziv in seje ni preklical.  
 
Izid glasovanja: 
 

S K L E P št. 5/2020: 

 
1. Potrdi se IP za projekt: Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje z dne, 30.04.2020. 
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. 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 2021 znaša 100.000,00 EUR. 

4. Občina Gornji Petrovci bo za izvedbo investicijskega projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje« 
zagotovila v Proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2021 sredstva v višini  100.000,00 EUR.  

5. Občina Gornji Petrovci bo za izvedbo investicijskega projekta »Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje« 
zagotovila v Proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2022 sredstva v višini  70.000,00 EUR.  

 
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 ni glasovalo) je bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  

 

S K L E P št. 6/2020: 

 
1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2020 in cene zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov z dne, 27.03.2020. 

      
Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 ni glasovalo) je bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Zapisnik zapisala:                       Franc Šlihthuber, 

 Biserka Kuronja                  župan 
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