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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
z 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 10.07.2020 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, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinske uprave: Abraham Sabina, Kutoš Breda in Zakoč Anita, odvetnik Pukšič Mitja 
in s strani Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Žiško Štefan.  
 
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 4. 
korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Balek Jože je opozoril, da v zapisniku manjka njegova pripomba, ki se nanaša na sklic korespondenčne seje. 

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 7/2020: 

1. Potrdi se zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 17.12.2019.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
 

Župan je dal v razpravo zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Balek Jože je opozoril, da v zapisniku manjka njegova pripomba, ki se nanaša na glasovanje o vsakem 

amandmaju posebej. Zapisnik ne vsebuje podatka pri kateri točki je bila seja prekinjena in navaja, da je bila 

končana.  

Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da piše, da je župan na opozorilo g. Lutharja sejo prekinil, kar je v redu, vendar 

potem piše, da je bila seja končana ob 21.14 uri. Seja ni bila končana, ampak je bila ob tej uri prekinjena. Po 

poslovniku bi se morali zmeniti, kdaj bi se naj seja nadaljevala.  

V razpravi je sodeloval tudi Šanca Geza.  

Župan je povedal, da je sejo prekinil na opozorilo g. Lutharja. Po zaključeni razpravi je dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št. 8/2020: 

1. Potrdi se zapisnik 7. redne  seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 30.12.2019.  

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

Župan je dal v razpravo zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Balek Jože je opozoril, da v zapisniku manjka njegova pisna obrazložitev in jo je prebral. Opozoril je tudi na 25. 

člen poslovnika, da se na korespondenčni seji lahko obravnava posamezno (1) zadevo nujnega značaja. 
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Šanca Geza je povedal, da bi bilo potrebno zapisnike dopolniti s pripombami svetnikov, ki so jih podali na sklic 

korespondenčne seje. Prebral je te pripombe. 

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 9/2020: 

1. Potrdi se zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 21.01.2020.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 3 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
 

Župan je dal v razpravo zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Šanca Geza je opozoril, da manjka pripomba svetnikov. Pripombo je prebral.  

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 10/2020: 

1. Potrdi se zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.03.2020.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
 
Župan je dal v razpravo zapisnik 7. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Balek Jože je povedal, da je ob sklicu podal pisno obrazložitev, ki ni zajeta v zapisniku. Obrazložitev je prebral.   

V razpravi sta sodelovala še Šanca Geza in mag. Čerpnjak Stanko. 

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 
S K L E P  št. 11/2020: 

1. Potrdi se zapisnik 7. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.04.2020.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
Župan je dal v razpravo zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  
 
Šanca Geza je prebral dopis skupine svetnikov, ki ni priložen zapisniku. 

V razpravi sta sodelovala župan in Balek Jože.  

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 12/2020: 

1. Potrdi se zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 11.05.2020.  

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 Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 
2. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 - obravnava in predlog za sprejem, 
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3. Obvestilo o dvigu povprečnin in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta,  
4. Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 - obravnava in predlog za sprejem, 
5. Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2020, 
6. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020, 
7. Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2020 z veljavnostjo od 01.04.2020 – popravek,  
8. Najem operativnega leasinga za službena vozila,  
9. Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci – I. obravnava, 
10. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci – I. 

obravnava,  
11. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci,  
12. Menjalna pogodba za nepremičnine v k.o. Kukeč, k.o. Martinje in k.o. Trdkova,   
13. Soglasje k programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020,  
14. Izvedba občinskega praznika Občine Gornji Petrovci v letu 2020 in ostalih prireditev,  
15. Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči – COVID-19, 
16. Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2020 – informacija,  
17. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 
 
Po predstavitvi dnevnega reda je predlagal, da se pod točko 9 in 10 združita I. in II. obravnava pravilnika.  
 
Dnevni red je dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Krpič Časar Lidija, mag. Čerpnjak Stanko in župan. 
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 13/2020: 

1. Združita se I. in II. obravnava Pravilnika o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v 
Občini Gornji Petrovci. 
 

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. 14/2020: 

1. Sklep o uporabi vozila minibus Občine Gornji Petrovci se uvrsti na dnevni red 8. redne seje.  
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 3 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da je sklep SPREJET.  
 

S K L E P  št. 15/2020: 

1. Združita se I. in II. obravnava Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne 
telefonije v Občini Gornji Petrovci. 
 

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

 

Na predlog mag. Čerpnjak Stanka in Šanca Geze, da se točko 3 dnevnega reda razdeli na dva dela je  

župan dal na glasovanje naslednji 

S K L E P  št. 16/2020: 

1. Obvestilo o dvigu povprečnin in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se obravnavata 
pod isto točko dnevnega reda. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                          dnevni red SPREJET.  
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K tč. 1 
 

Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 
 
Župan je poročilo dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je na glasovanje dal naslednji  

 

S K L E P  št. 17/2020: 

1. Potrdi se Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 2 
 

Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 - obravnava in predlog za sprejem. 
 
Župan je zaprosil za poročilo predsednika odbora za proračun in finance in člana nadzornega odbora občine.  
 
Svetec Drago, predsednik odbora za proračun in finance je podal poročilo in povedal, da odbor predlaga 
občinskemu svetu sprejem zaključnega računa.  
 
Žiško Štefan je podal poročilo nadzornega odbora, ki je podal pozitivno mnenje k zaključnemu računu.  
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože, Krpič Časar Lidija, Luthar Karel, Abraham 
Sabina in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 18/2020: 

1. Sprejme se Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 v predlagani obliki in vsebini. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 3 
 

Obvestilo o dvigu povprečnin in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože in župan.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 19/2020: 

 

1. Potrdi se DIIP za projekt: Obnova občinske stavbe in ureditev okolice.  
2. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova občinske stavbe in ureditev okolice« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2020 znaša 12.560,00 EUR.  

3. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2020 za izvedbo projekta »Obnova občinske stavbe in ureditev okolice«  
črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 6.280,00 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. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2020 za investicijo zagotovila 10.000,00 EUR. 
5. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova občinske stavbe in ureditev okolice« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2021 znaša 20.000,00 EUR.  

6. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2021 za investicijo zagotovila 20.000,00 EUR. 
7. Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Petrovci za izvedbo investicijskega 

projekta »Obnova občinske stavbe in ureditev okolice« črpala s strani nepovratnih sredstev države 
Republike Slovenije po 23. členu ZFO–1 v letu 2022 znaša 20.000,00 EUR.  

8. Občina Gornji Petrovci bo v letu 2022 za investicijo zagotovila 20.000,00 EUR. 
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9. Začetek investicije je 10.07.2020, zaključena pa bo do 30.10.2022.  
  
       GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep  
                                  SPREJET.  
 

 
K tč. 4 

 
Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 - obravnava in predlog za sprejem. 
 
Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je zaprosil za poročilo člana nadzornega odbora in predsednika 
odbora za proračun in finance. 
 
Po podanih poročilih Žiško Štefana, ki je povedal, da je nadzorni odbor podal pozitivno mnenje k rebalansu in 
Svetec Draga, ki je povedal, da odbor predlaga občinskemu svetu sprejem rebalansa proračuna za leto 2020, so 
v razpravi sodelovali: Luthar Karel, Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko in župan. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

S K L E P  št.  20/2020 

1. Sprejme se Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 z naslednjimi prilogami: 

- Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2020,  
- Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 - splošni in posebni del,  
- Načrt razvojnih programov 2020-2023, 

       v predlagani obliki in vsebini.  

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

 
K tč. 5 

 
Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2020. 
 
Pri tej točki razprave ni bilo. 

 
K tč. 6 

 
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020. 
 
Obrazložitev točke je podal Kerčmar Ernest, predsednik komisije za oprostitev plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča.  
 
Po obrazložitvi je župan točko dal v razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval mag. Čerpnjak Stanko.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 21/2020: 
 

1. Potrdi se predlog Komisije za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč o oprostitvi 
plačila nadomestila za leto 2019. 

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

 
K tč. 7 

 
Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2020 z veljavnostjo od 01.04.2020 – popravek. 
 
Župan je točko dal v razpravo. 
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V razpravi je sodeloval Balek Jože.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 

S K L E P  št. 22/2020: 

1. Sprejme se soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 

storitve pomoči družini na domu z veljavnostjo od 01.04.2020, kot je predlagal v svojem dopisu Dom 

starejših Rakičan dne, 23.06.2020 in v popravku dne, 29.06.2020. 

 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                            sklep SPREJET.  

 
K tč. 8 

 
Najem operativnega leasinga za službena vozila. 
 
Župan je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko in župan.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 

S K L E P  št. 23/2020: 

 

1. Občinska uprava občine Gornji Petrovci bo izvedla postopek javnega naročila za poslovni najem novega 
službenega vozila minibus (8+1) in osebnega vozila.    

2. Uprava režijskega obrata občine Gornji Petrovci bo izvedla postopek javnega naročila za poslovni najem 
novega službenega vozila kamionet (dostavno vozilo s kesonom) in osebnega vozila za prevoz delavcev. 
 
 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                            sklep SPREJET.  

 
 

K tč. 9 
 

Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci – I. 
obravnava in Sklep o uporabi vozila minibus Občine Gornji Petrovci.  
 
Župan je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Balek Jože in župan.  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  

 

S K L E P  št. 24/2020: 

1. Sprejme se Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci 
– I. obravnava. 

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

 

S K L E P  št. 25/2020: 

1. Sprejme se Sklep o uporabi vozila minibus Občine Gornji Petrovci.  
 
 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                            sklep SPREJET.  
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Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci – II. obravnava. 
 
Župan je zaprosil za razpravo. 
 
V razpravi sta sodelovala mag. Čerpnjak Stanko in župan. 
 

S K L E P  št. 26/2020: 

1. Sprejme se Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci. 
 
 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                            sklep SPREJET.  

 
K tč. 10 

 
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci – 
I. obravnava. 
 
Župan 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. 27/2020: 

1. Sprejme se Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji 
Petrovci – I. obravnava. 

 
 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                            sklep SPREJET.  
 
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci – II. 
obravnava. Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 28/2020: 

1. Sprejme se Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji 
Petrovci.  

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

Župan je glede na to, da poslovnik občinskega sveta pravi, da seje sveta praviloma trajajo 4 ure, dal na glasovanje 
naslednji 
 

S K L E P  št. 29/2020: 

1. Občinski svet nadaljuje z delom na seji. 
 

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

Balek Jože je zapustil sejo ob 23.04 uri. 
 
 

K tč. 11 
 
Prodaja parcel v k.o. Stanjevci. 
 
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji 



8 
 

 

S K L E P  št. 30/2020: 

 

1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 2614/2 in 2610/2 k.o. Stanjevci. 
2. Prodajna cena za navedeno zemljišče znaša 377,00 EUR oz.1,00 EUR/m2. Kupnina se nameni za 

odplačilo hipoteke Republike Slovenije. Kupca nosita vse stroške prepisa parcel, vključno z davkom od 
prometa nepremičnin. 

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

 
K tč. 12 

 
Menjalna pogodba za nepremičnine v k.o. Kukeč, k.o. Martinje in k.o. Trdkova. 
 
Župan 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. 31/2020: 

 

1. Potrdi se postopek zamenjave nepremičnin, parc. št. 1633/2 k.o. Kukeč, v lasti Občine Gornji Petrovci in 
parc. št. 551/2, k.o. Kukeč, v lasti go. Erika Groza, Kukeč 18. 

2. Potrdi se postopek zamenjave nepremičnin, parc. št. 108/1 k.o. Martinje, v lasti Občine Gornji Petrovci in 
parc. št. 290/3, k.o. Trdkova, v lasti go. Renate Sukič in Jožeta Sukič, Trdkova 54a. 

3. Stroške za izvedbo ureditve lastništva nepremičnin navedenih v točki 1 in 2 tega sklepa si stranke delijo 
vsaka do ene polovice, plačilo davka pa se izvede v skladu z zakonskimi določili.  

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

 
K tč. 13 

 
Soglasje k programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020. 
 
Župan je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Luthar Karel, Abraham Sabina in župan. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 32/2020: 

1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci daje soglasje k Programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in 

kadrovskim načrtom za leto 2020. 

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

 
K tč. 14 

 
Izvedba občinskega praznika Občine Gornji Petrovci v letu 2020 in ostalih prireditev. 
 
Župan je zaprosil za poročilo predsednika komisije za nagrade in vprašanja.  
 
Vukanič Zlatko je podal predlog komisije za podelitev priznanj občine v letu 2020.  
 
Župan je točko dal v razpravo.  
 
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. 33/2020: 

1. V letu 2020 se podelijo naslednja občinska priznanja:  

DIPLOME: 

- Društvo žena Neradnovci 10 let  

- KTD Vesele vidre Peskovci – 10 let 

 

BRONASTA PLAKETA: 

- Društvo upokojencev Občine Gornji Petrovci 20 let  

  

ZLATA PLAKETA:  

- Ljudski pevci in godci TD Vrtanek 20 let  

 

2. V letu 2020 se podelijo naslednje ZAHVALE ZA ŠTUDENTE: 

- NINA BELEC, Peskovci, 9204 Šalovci – diplomirala po študijskem programu 1. stopnje UN Biologija, 

strokovni naslov diplomirana biologinja (UN) 

- TEJA KODELA, Gornji Petrovci 35 a, 9203 Petrovci - magistrirala po študijskem programu 2. stopnje 

likovna pedagogika, strokovni naslov magistrica profesorica likovne pedagogike 

- ANJA KUČAN, LUCOVA 25,  9203 Petrovci – diplomirana glasbenica pianistka 

 

 GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 2 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je  
                            sklep SPREJET.  

 
K tč. 15 

 
Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči – COVID-19. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 16 
 
Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2020 – informacija. 

 
Župan je točko dal v razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, Luthar Karel in župan. 
 

K tč. 17 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Šanca Geza je podal  naslednje pobude: pri Böžini hiši je bil znak za omejitev hitrosti 40. Že nekaj časa ga ni in bi 
bilo dobro, če se namesti novega. Daje pobudo, da bi se razmislilo tudi o umiritvi prometa v okolici cerkve v 
Križevcih, zaradi nepreglednega ovinka.  
Kup odpada med Börošom in avtobusnim postajališčem bi bilo potrebno čim prej odstraniti, saj se tukaj giblje več 
kolesarjev in pohodnikov.  
Režijski obrat je v Križevcih zasipaval bankine z gramozom, vendar ta ni utrjen. Če se dela te stvari naj se jih utrdi. 
Pred nekaj časa je bil preko Böroša izkopan jarek in izkopano zemljo se je zmetalo prek potoka. V kolikor je to 
zemljišče od občine bi bilo dobro, da ko Hozjan kosi, da gre v tistem delu 2x, saj koprive ostanejo, če pa to ni 
občinsko zemljišče najbrž tja tudi ne bi smeli odlagati materiala.     
 
Luthar Karel je povedal, da ga je župan na prejšnji seji dosti omenjal, ker je bil član nadzornega sveta podjetja 
Pindža. Pove, da je bil član 1,5 leta in v tem času ni mogel ustvariti 1,8 mio EUR dolga. Eni so si dali izplačati 
sredstva in dali sponzorstva sredstva križevskemu klubu v višini 2.500,00 EUR. Nad tem se je potrebno zamisliti. 
Dolžni smo tudi 12.000,00 EUR, ne bo omenjal kdo in komu, vendar naj bo pošten in to vrne v najkrajšem možnem 
času.  
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Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je v zvezi z 41. členom, 4. alinea statuta opozoril, da mora nadzorni odbor 
pripraviti poročilo o svojem delu in ga posredovati županu in občinskemu svetu do konca januarja za preteklo leto. 
To ni bilo narejeno in ga zanima, kaj bo župan glede tega naredil? 
Tudi letos je čakal na razpis za podelitev občinskih priznanj, zakaj je bilo letos drugače?  
Kar se tiče razprave o nadzornih svetih podjetja Pindža je zaprosil, da se pripravi seznam, kdo vse je bil član 
nadzornega sveta in koliko časa.  
Povedal je, da je meseca januarja klical župana dvakrat, vendar se ni oglasil, glede električne omarice nasproti 
igrišča pri športnem centru Martinje, potem je  kontaktiral občinsko upravo in se mora zahvaliti, da je hitro dobili 
kontakt, poslal jim je tudi slike. Občinska uprava uporablja telefone in tudi druge medije, kar je zelo pozitivno, ampak 
omarica je še danes odkrita in ni sanirana, notri pa je še električni tok, kar je sam preveril.        
 
Župan je povedal, da je bila v Neradnovcih zaključena investicija v obnovo gasilskega doma, ki je bil grajen pred 
50 leti. Na podlagi prijave je gradbeni inšpektor uvedel postopke za izdajo gradbenega dovoljenja, kjer bo strošek 
od 8.000,00-15.000,00 EUR ali pa še več. Delamo škodo sami sebi, ker je lastnik PGD Neradnovci. Če se občinski 
svet odloči, da ne bo pokril teh stroškov, kdo jih bo? Odločili smo se, da gremo v obnovo in ne delamo odvečnih 
stroškov.  
G. Luthara je zaprosil, da naj ne širi govoric, da je moral za Neradnovce plačati kazen v višini 18.000,00 EUR, ker 
to ni res.  
Prometni znaki po občini so v preverbi. Kup odpada pri Börošu se bo odstranil, bankine jim ni uspelo utrditi, kar se 
ja dalo utrditi s traktorjem so pa naredili. Tudi o odstranitvi materiala, ki je bil izkopan iz zamašenega jarka, so se 
že pogovarjali. 
G. Luthara je opozoril na to, da je bil tudi član odbora za proračun in finance in sicer več mandatov in je bil seznanjen 
z vsemi zadevami. 
Nadzorni odbor je svoj organ, ki piše svoja poročila in zapisnike. G. Čerpnjak je zadevo naslovil na njih in oni so to 
obravnavali. Oni delajo po svojem programu in če je kakšno vprašanje, naj se naslovi na njih.  
Omarico v Martinju se bo poskušalo čim prej sanirati.   
 
 
Seja je bila s tem končana ob 23.57 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan   


