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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
z 10. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 20.02.2021 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, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Sobjak Dejan, 
Svetec Drago, Svetec Lilijana, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Mag. Čerpnjak Stanko se je vključil v delo občinskega sveta pri 1. točki dnevnega reda.  
 
Na seji sta bili prisotni članici občinske uprave: Kuronja Biserka in Kerčmar Sonja ter odvetnik Pukšič Mitja. 
 
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 9. 
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  

Na zapisnik ni bilo pripomb, tako je župan dal na glasovanje naslednji  

S K L E P  št. 1/2021: 

1. Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 10.07.2020.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 4 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:  

1. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 
2. Ukinitev krajevnih skupnosti z volitvami leta 2022, 
3. Statut Občine Gornji Petrovci – I. obravnava, 
4. Poslovnik Občine Gornji Petrovci – I. obravnava, 
5. Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje,  
6. Lokalni program kulture Občine Gornji Petrovci – I. obravnava,   
7. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Dnevni red je dal v razpravo. 
 
V razpravi je sodelovala Krpič Časar Lidija, ki je opozorila, na pravilni naziv poslovnika: Poslovnik Občinskega sveta 
občine Gornji Petrovci.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagani dnevni red s spremembo dal na glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                          dnevni red SPREJET.  
 

K tč. 1 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 
 
Župan je poročilo dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 2/2021: 

1. Potrdi se Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 4 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 2 
 

Ukinitev krajevnih skupnosti z volitvami leta 2022. 
 
Župan je točko dal v razpravo.  
 
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko, Kerčmar Ernest, predsednik komisije za 
statut in pravna vprašanja, Svetec, Drago, Luthar Karel, Krpič Časar Lidija in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 3/2021: 

 
1. Z lokalnim volitvami leta 2022 se ukinejo Krajevne skupnosti: Križevci, Šulinci in Gornji Petrovci. Organi 

ožjih delov občine opravljajo delo do izvolitev članov občinskega sveta na naslednjih rednih volitvah. 
2. V novem Statutu Občine Gornji Petrovci in Poslovniku občinskega sveta Občine Gornji Petrovci se ne 

upoštevajo več določbe, ki se nanašajo na ožje dele občine (krajevne skupnosti). 
 

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

K tč. 3 
 

Statut Občine Gornji Petrovci – I. obravnava. 
 
Župan je zaprosil za predstavitev dr. Brezovnik Boštjana, predstavnika Inštituta za lokalno samoupravo, ki se je 
vključili v delo občinskega sveta preko aplikacije Zoom. Po zaključeni predstavitvi je župan točko dal v razpravo.  
 
V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože, Kerčmar Ernest in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 4/2021: 

1. Osnutek Statuta Občine Gornji Petrovci se poda v 30 dnevno javno razpravo.  
 

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

 
K tč. 4 

 
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – I. obravnava. 
 
Župan je zaprosil za predstavitev dr. Brezovnik Boštjana. Po zaključeni predstaviti je točko 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. 5/2021: 

1. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci se poda v 30 dnevno javno razpravo.  
 

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

Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Ernesta, predsednika komisije za statut in pravna vprašanja. Po podani 
obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 6/2021: 

 
1. Sprejme se Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje.  

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

 
K tč. 6 

 
Lokalni program kulture Občine Gornji Petrovci – I. obravnava. 
 
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Sonjo. Po podani obrazložitvi je točko dal v razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 7/2021: 

 
1. Predlog LPK Občine Gornji Petrovci 2021 – 2025 se da v javno razpravo. Javna razprava bo potekala 30 

dni od objave na spletni strani Občine Gornji Petrovci.    
 

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

 
K tč. 7 

 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Šanca Geza se je zahvalil za posredovane podatke, ki jih je prejel s strani občinske uprave na osnovi prošnje. Julija 
2020 je občinski svet potrdil, da se zberejo ponudbe za 4 službena vozila: vozilo za župana, kombi in dve vozili za 
režijski obrat preko operativnega leasinga. Bil pa je sklenjen en operativni leasing in trije klasični najemi. Prosil je 
za pojasnilo.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je glede strategije razvoja občine povedal, da smo dolgo časa nazaj govorili o skakalnem 
centru v Martinju, sedaj pa se je naša ideja realizirala v Pertoči. Takrat je župan povedal, da bo pri zadevi pomagal, 
ampak do realizacije ni prišlo.  
Večina občin je v lanskem letu izvajala seje, nekatere v fizični obliki, marsikatere pa na daljavo. Če bi OPN sprejeli 
prej in bi bil veljaven do 31.12.2020, bi po prehodnih določbah gradbene zakonodaje, vsi tisti, ki so imeli 
dokumentacijo pripravljeno po starem, lahko dobili gradbeno dovoljenje, sedaj pa lahko samo zadevo ponovijo.     
V Martinju so na omarici zmontirali druga vrata, ključavnice pa še vedno ni.    
Župana je opozoril, da v kolikor želi skupnega sodelovanja je sedaj zadnji čas za to. Občina Šalovci je 10 let nazaj 
bila dosti na slabšem kot mi, sedaj pa imajo TRR sproščen.  
 
Balek Jože je povedal, da je 03.02.2021 srečal na občini sodnega izvršitelja. Zanimajo ga: razlog, v kateri zadevi,  
izvedeni ukrepi oz. posledice izvršilnega postopka.  
 
Šanca Geza je dopolnil prvo vprašanje: zakaj odstop od sklepa občinskega sveta? Poskušali so doseči neke limite 
v ceni nabavljenih vozil, sedaj pa je vrednost županovega vozila 25.000,00 EUR, nabavljen je bil najdražji kombi pri 
Fordovi avto hiši in potem še dva avtomobila v skupni vrednosti skoraj 40.000,00 EUR, kar predstavlja za občino 
21.100,00 EUR/leto stroškov.  
Prejel je tudi kopijo pogodbe z g. Pukšičem in ni zasledil na podlagi katerega člena pogodbe je on prisoten na seji 
občinskega sveta oz. na podlagi katere točke poslovnika je to možno. Prosil je za pojasnilo.  
V letu 2020 je občina nakazala NK Križevci 40.092,00 EUR. Glede na to, da se lansko leto ni izvajalo skoraj nič, 
kar se športa tiče, je zaprosil župana, kot predsednika kluba, za poročilo o delovanju kluba.  



4 
 

Leta 2019 je bilo dogovorjeno s stečajno upraviteljico, da se bo v stečajno maso plačevalo 50.000,00 EUR/leto, v 
letu 2020 pa preko ERAR-ja tega nakazila ni zasledil. Prosil je za pojasnilo. 
 
Župan je povedal, da nima pri sebi podatkov glede vozil in ne more podati točnega odgovora. Misli, da pogodba za 
osebni avto znaša 19.000,00 EUR, kombi je zato, ker vozimo naše otroke. Vse zadeve so opredeljene pri 
obrazložitvi proračuna za leto 2021.  
Kar se tiče skakalnega centra v Martinju, so se vse zadeve vodile v okviru društva. Zadeve so zamrle, skakalnica 
strohnela.  
Kar se tiče OPN-ja so dobili s strani ZEU-ja vse obrazloženo. Sej v lanskem letu nismo sklicevali zaradi COVID-a. 
Glede elektro omarice, določene zadeve so se tu uredile. Tudi pri obravnavi proračuna bo povedano kaj glede 
sproščanja TRR računa, delovanja Pindže, pokrivanja določenih obveznosti. Prav tako o strategiji razvoja 
posameznih vasi.  
Je za sodelovanje, vendar za to morata biti dva. Skoraj vsakodnevno od inšpektorjev, policije dobivamo prijave in 
občinska uprava mora tem organom pripravljati podatke. Kot na zadnjem sestanku, ko je bil prisoten g. Balek, ko 
so govorili o gasilskem domu Križevci, da ta ni bil prijavljen, potem pa smo dobili prijavo za mrliško vežico,  vidrin 
center, športni center. ¾ gasilskih domov v Sloveniji v letu 2019 ni imelo gradbenih dovoljenj.  
Razprave so bile glede drugih nakazil v ERAR-u, tudi druge občine imajo podobna ali večja nakazila pod to 
postavko: Veržej 797.000,00, Šalovci 341.000,00, Puconci 566.000,00, Grad 327.000,00 EUR.  
Na parcelo Šlihthuber Janeza in Fride smo navozili material tudi s ceste, ki bi ga uporabili za navoz gozdnih cest in 
sedaj je prišel dopis z inšpekcije o odstranitvi materiala s parcele v roku 30 dni. Kako to lahko sedaj urediš, v tem 
blatu, material pa bi kasneje potrebovali ob izvedbi vzdrževalnih del na cestah. Drugo ne moremo, da ne bomo spet 
v kazenskem postopku, naj vse to odpelje Pomgrad in plačamo stroške.  
Članici in člani občinskega sveta imajo v času javne razprave proračuna možnost, da občinski upravi postavijo 
vprašanja.  
 
Balek Jože je povedal, da se ga obtožuje za stvari s katerimi nima nič. Ni pa prejel odgovora v zvezi s sodnim 
izvršiteljem, kakor tudi ne g. Šanca glede prisotnosti odvetnika na seji.  
 
Župan je odgovoril, da so seje občinskega sveta javne. Izvršilni postopki pa potekajo po vrstnem redu, oni so svoje 
naredili in postopek poteka. Glede vozil, bomo preverili in podali odgovor na naslednji seji.   
 
Šanca Geza je povedal, da je bilo glede prijav povedano, kot da oni prijavljajo vse povprek, kot da so oni vsega 
krivi. To ni res.  
 
Župan je povedal, da točno vedo za kaj gre. Pri vidrinem centru, od leta 2007, ko so bile težave z lastništvom parcel 
in OPN-jem ni bilo problemov, sedaj pa pride prijava. Sedaj bomo te stroške morali poravnati iz proračuna. Enako 
je bilo z mrliško vežico Križevci. V Neradnovcih smo za gasilski dom ugotovili, da občina ne rabi gradbenega 
dovoljenja, ampak gasilsko društvo.  
Strategija razvoja naše občine gre v dve smeri, eno je enakomeren razvoj vasi, drugo pa reševanje finančne 
situacije.  
 
 
Seja je bila s tem končana ob 20.23 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan   


