OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 30.12.2019 ob 17.00 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.
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, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Na seji sta bila prisotna člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Mojca Lenarčič in Štefan Žiško, prisotni
so bili tudi člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja, Kozic Stanko in Zakoč Anita.
Na seji je bila prisotna tudi predstavnica časopisa Vestnik, Tadeja Lepoša.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 6.
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Lidija Krpič Časar je pri 3. točki dnevnega reda povedala, da je podala pripombo tudi na 6. člen pravilnika o
sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki se nanaša na gradbeno dovoljenje za
objekt, na katerega se priključuje čistilna naprava.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da v zapisniku ni zapisano, da je opozoril, da se zapisniki s sej občinskega
sveta vodijo drugače brez predhodnega sklepa občinskega sveta.
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. 64/2019:
1. Potrdi se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 05.12.2019 s
predlaganimi spremembami.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:
1. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 05. decembra 2019,
2. Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2020 – II. obravnava in predlog za sprejem,
- Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci - II.
obravnava,
- Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev
proračuna Občine Gornji Petrovci - I. obravnava,
- Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci s pogoji in merili za
izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ v Občini Gornji Petrovci - II. obravnava,
- Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci – II. obravnava,
- Pravilnik o nagradah dijakov ob zaključku šolanja na poklicnih in srednjih šolah v Občini Gornji Petrovci - I.
obravnava,
- Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
za leto 2020,
- Sprejem sklepa o sofinanciranju materinskega doma s svetovalnico,
- Sprejem sklepa o sofinanciranju iz sredstev - poglavje 33 za leto 2020,
- Sprejem sklepa o enkratnem denarnem prispevku za novorojence,
- Sklep o spremembi sklepa štev. 9/2017,
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- Poglavje 3 KULTURA,
- Poglavje 5 GASILSTVO,
- Poglavje 24 INVESTICIJE,
- Vodovod sistema B - nadgradnja,
3. Soglasje ustanoviteljice k odtujitvi dela nepremičnine,
4. Informacija glede kurjenja trave in komunalnih odpadkov v naravi,
5. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Predlagani dnevni red je dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, Balek Jože in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni
red SPREJET.
Po zaključenem glasovanju je župan vprašal člane občinskega sveta, ki niso glasovali za sprejem dnevnega reda,
ali želijo sodelovati v razpravi točk dnevnega reda?
V razpravi so sodelovali Šanca Geza, Balek Jože in župan.
K tč. 1
Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 05. decembra
2019.
Župan je poročilo dal v razpravo.
Razprave ni bilo.
K tč. 2
Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2020 – II. obravnava in predlog za sprejem.
Župan se je opredelil do dopisa, ki ga je posredoval Horvat Milan in se nanaša na javno razpravo predloga
proračuna ter na dopis mag. Čerpnjak Stanka, ki se je nanašal na sklic 7. redne seje, ki je bila predvidena za
20.12.2019 in nato preklicana.
V razpravi sta sodelovala mag. Čerpnjak Stanko in župan.
V nadaljevanju se je župan opredelil do odhodkov proračuna po poglavjih in predlagal sprejem določenih sklepov.
2 - SOCIALA
Po podani obrazložitvi in ker ni bilo nobene razprave, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 65/2019:
1.
-

Občina Gornji Petrovci bo sofinancira delovanje materinskega doma s svetovalnico in sicer:
v letu 2020 v višini 817,86 EUR
v letu 2021 v višini 817,86 EUR
v letu 2022 v višini 817,86 EUR

Od leta 2023 dalje pa v višini 419,90 EUR oz. do spremembe ali preklica tega sklepa.
Omenjeni sklep je sestavni del proračuna za leto 2020 in naslednjih proračunov, ki jih sprejme občinski svet.
2. V primeru, da plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja prevzame država, se sredstva v višini
10.000,00 EUR prenesejo iz poglavja 2 - SOCIALA v poglavje 5 – GASILSTVO.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
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3 - KULTURA
Župan je predstavil predlog sklepa za kulturo in zaprosil za razpravo.
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. 66/2019:
1. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2020 v proračunu za kulturo zagotovila:
Pomurska turistična zveza-sofinanciranje delovanja

100,00 €

Kulturna društva (javni razpis za kulturo in turizem)

5.870,74 €

Kulturna društva (dolg po javnem razpisu za kulturo in turizem 2017 in 2018)

3.731,26 €

Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, Izpostava M.S.-sofinanciranje delovanja
Sofinanciranje. knjižnične dejavnosti PIŠK Murska Sobota

300,00 €
15.906,00 €

Odplačilo dolga do PIŠK Murska Sobota

9.000,00 €

Sofinanciranje nabave knjig PIŠK Murska Sobota

1.000,00 €

Glasbena šola Murska Sobota-sofinanciranje rednega delovanja

1.092,00 €
Skupaj :

37.000,00 €

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
5 - GASILSTVO
Župan je povedal, da se bo v letu 2020 v proračunu zagotovilo 79.000,00 EUR za gasilstvo in prebral dopis PGD
Križevci, ki se nanaša na načrt nabave varovalnih oblek operativnih gasilcev. Zaprosil je za razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko, Svetec Drago, Kerčmar Ernest,
Habjanič Stanislav in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 67/2019:
1.

Občina Gornji Petrovci bo v letu 2020 v proračunu za poglavje GASILSTVO zagotovila:

-

Gasilska zveza se sofinancira v višini 19.000,00 EUR.
V letu 2020 bo izplačan požarni sklad na predlog Odbora požarnega sklada v višini 11.053,22 EUR.
V letu 2020 bomo sofinancirali prvi del v višini 20.000,00 EUR za nabavo novega orodnega vozila za
PGD Košarovci.
Za opremo civilne zaščite bomo v letu 2020 porabili 5.000,00 EUR.
Dolg do gasilskih društev v višini 23.976,78 EUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPAJ:
79.000,00 EUR

-

2.

V primeru, da plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja prevzame država, se iz poglavja 2 SOCIALA sredstva v višini 10.000,00 EUR nameni za poglavje 5 – GASILSTVO in sicer PGD Križevci
za nabavo varovalne obleke za operativne gasilce.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.

6 - KMETIJSTVO
Župan je dal v razpravo Letni programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Gornji Petrovci za leto 2020.
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Ker ni bilo razprave, je predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 68/2019:
1. Sprejme se Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Gornji Petrovci za leto 2020.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 3 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
23 - OBČINSKA UPRAVA
Župan je po podani obrazložitvi dal v razpravo Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence.
V razpravi sta sodelovala: mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 69/2019:
1. Sprejme se Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
V nadaljevanju je župan predstavil predlog sklepa za plačilo omrežnine, okoljske dajatve in porabe vode.
V razpravi so sodelovali: mag. Čerpnjak Stanko, Svetec Drago, Balek Jože in župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 70/2019:
1. Iz proračuna Občine Gornji Petrovci se plačujejo omrežnina, okoljska dajatev in poraba vode za
naslednje objekte:
-

mrliške vežice
športna igrišča
vaško gasilske domove in vaške dvorane
vrtec jurček
kulturni dom
občino

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
24 - INVESTICIJE
Župan je predstavil investicije, ki se bodo v letu 2020 financirale iz 23. člena ZFO-1.
Zaprosil je za razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Balek Jože, Luthar Karel, Svetec Drago in župan.
Glasovanje o investicijah se bo opravilo pri obravnavi amandmajev.
28 - NAGRADE ŠTUDENTOM IN DIJAKOM
Župan je podal v razpravo Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci – II. obravnava.
V razpravi so sodelovali: Svetec Drago, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
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Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 71/2019:
1. Sprejme se Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
Župan je podal v razpravo Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku šolanja na poklicnih in srednjih šolah v
Občini Gornji Petrovci – I. obravnava.
Kerčmar Sonja je prisotnim predstavila spremembe pravilnika.
Župan je glede na to, da ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb na pravilnik predlagal, da se I. in II. obravnava
pravilnika združita in dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 72/2019:
1. Združita se I. in II. obravnava Pravilnika o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja
iz Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
V nadaljevanju je predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 73/2019:
1. Sprejme se Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji
Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
V nadaljevanju je župan dal v razpravo Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Gornji Petrovci - II. obravnava.
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, ki je predlagala dopolnitev 6. člena odloka, Luthar Karel, Habjanič
Stanislav, Kerčmar Ernest in župan.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal, da se v pravilnik vključi del, ki se nanaša na predložitev gradbenega
dovoljenja oz. ustreznega dokumenta za gradnjo stanovanjskega objekta in dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 74/2019:
1. Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini
Gornji Petrovci.
2. V letu 2020 bi v okviru sofinanciranja malih čistilnih naprav uredili manjši operativni program v iskanju
možnosti kakšnega sofinanciranja – v nadgradnji projekta kanalizacija.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
V nadaljevanju je župan dal v razpravo Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci - I. obravnava.
V razpravi sta sodelovala: mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi je župan, glede na to, da ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb na pravilnik predlagal, da se
I. in II. obravnava pravilnika združita in dal na glasovanje naslednji
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S K L E P št. 75/2019:
1. Združita se I. in II. obravnava Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

V nadaljevanju je predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 76/2019:
1. Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
Opomba: Šanca Geza je bil v času glasovanja odsoten.
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci s pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in
sofinanciranje LPŠ v Občini Gornji Petrovci - II. obravnava.
V razpravi so sodelovali: Kerčmar Sonja, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 77/2019:
1. Glede na to, ker člani občinskega sveta niso prejeli meril za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ v Občini
Gornji Petrovci se jim odlok z merili posreduje v sprejem na korespondenčni seji.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
VODOVOD SISTEM B – NADGRADNJA
Župan je predstavil predlog sklepa in zaprosil za razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Krpič Časar Lidija in župan.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 78/2019:
1. Za sofinanciranje nadgradnje vodovoda sistem B za leto 2020 se zagotovi 7.834,00 EUR in za leto 2021 v
višini 7.737,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
Župan je v nadaljevanju povedal, da so pripombe na predlog proračuna podali: Luthar Karel, Krpič Časar Lidija,
Šanca Geza, Balek Jože in mag. Čerpnjak Stanko. Župan se je opredelil do pripomb pisno in so jih člani občinskega
sveta prejeli domov v gradivu za sejo. Vse pripombe je kot neutemeljene zavrnil.
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, Abraham Sabina, Luthar Karel, Šanca Geza, Balek Jože, mag.
Čerpnjak Stanko in župan.
Dalje je župan povedal, da so na proračun podali amandmaje naslednji člani občinskega sveta: Balek Jože,
Šanca Geza in mag. Čerpnjak Stanko in se opredelil do njih. Po opredelitvi je predlagatelje amandmajev v skladu
z določili poslovnika vprašal, ali umikajo amandmaje?
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Mag. Čerpnjak Stanko je umaknil en amandma in sicer št. 1, Balek Jože in Šanca Geza pa nista umaknila
nobenega amandmaja, tako je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:
S K L E P št. 79/2019:
1. Zavrne se amandmaje, ki jih je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
S K L E P št. 80/2019:
1. Zavrne se amandmaja, ki ju je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, mag. Čerpnjak
Stanko.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
S K L E P št. 81/2019:
1. Zavrne se amandmaje, ki jih je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Šanca Geza.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
24 – INVESTICIJE
Po zaključeni razpravi je župan predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 82/2019:
1. V letu 2020 se bodo iz 23. člena ZFO-1 financirale naslednje investicije:
Zap.
št.
1.
2.
3.

Investicija
Obnova vaško-gasilskega
doma Ženavlje
Obnova mrliške vežice
Peskovci
Obnova JP 610991
Stanjevci
SKUPAJ:

Nepovratna
sredstva
220.000,00 EUR

Povratna sredstva

Skupaj
220.000,00 EUR

48.426,00 EUR

48.426,00 EUR

28.951,00 EUR

76.049,00 EUR

105.000,00 EUR

248.951,00 EUR

124.475,00 EUR

373.426,00 EUR

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.

33 - DRUGE INVESTICIJE
Po obrazložitvi je župan predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 83/2019:
1. Potrdi se poglavje 33 – DRUGE INVESTICIJE v višini 232.458,50 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 84/2019:
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1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2020 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2020,
- Splošni in posebni del proračuna za leto 2020,
- Načrt razvojnih programov 2020-2023,
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2020,
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2020,
- Obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020,
- Odhodki Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 za poglavja od 1 do 33,
v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Na opozorilo g. Luthar Karela, da seje občinskega sveta naj ne bi trajale več kot 4 ure, je župan sejo prekinil.

Seja je bila s tem končana ob 21.14 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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