OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 27.02.2021 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, 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 bile prisotne članice občinske uprave: Kuronja Biserka, Abraham Sabina in Kutoš Breda, odvetnik Pukšič
Mitja in s strani Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci, Štefan Žiško.
Na seji je bila prisotna tudi novinarka Vestnika, Nemeš Damjana.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan predstavil DNEVNI RED
posredovan z vabilom:
1. Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021 – I. obravnava,
2. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Dnevni red je dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je predlagani dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 1
Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021 – I. obravnava.
Župan je podal obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021. Nato je točko dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Krpič Časar Lidija, Luthar Karel, Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Habjanič
Stanislav, Abraham Sabina in župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 8/2021:
1. O predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 se opravi javna razprava, ki traja od 28.02.2021
do 14.03.2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA, od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 2
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Šanca Geza je povedal, da se želi navezati na zaključek prejšnje seje. Všeč mu je bilo, ko je župan povedal, da se
lahko med sabo kaj dogovorijo, povejo. Ni se mu pa zdelo v redu, ko jih je župan obtožil, da so krivi za vse, kar se
trenutno dogaja v občini.
Osnova za njihovo delovanje sta statut in poslovnik. 14. člen statuta pravi: Občinski svet je najvišji organ odločanja
o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Leta 2019, ko so obravnavali DIIP-e za investicije Gornji Petrovci, Adrijanci in Stanjevci je župan izjavil, da več ne
bo stopil na parcelo, ki ne bo občinska in za katero ne bo celotne dokumentacije. Takrat ga je vprašal ali smo do
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sedaj delali brez gradbenega dovoljenja, od zdaj naprej pa z in je župan temu pritrdil. Istega leta se je v Adrijancih
delalo na parceli, kjer ni bilo gradbenega dovoljenja in ni bila v lasti občine in se je to financiralo iz 23. člena.
Koalicija pa je to potrdila. Bilo je povedano, da je nekdo izgubil licenco. Najbrž nadzornik. Povedal je, da ima
dokument v katerem je nadzornik zapisal, da bi omenjena dela res morala biti dokončana do 30.10.2019, ampak v
kolikor računi ne bi bili izstavljeni bi predvidena sredstva za omenjena dela bila za občino izgubljena in da so se z
županom in občinsko upravo ter z izvajalci del dogovorili, da bodo delali mimo tega.
Šanca Geza je nadaljeval, da če nekdo zaradi tega, ker je delal v nasprotju s predpisi izgubi licenco, to ni njegova
odgovornost. Inženirska zbornica Slovenije, ki podeljuje žige s številkami ima disciplinski kodeks in ta jasno
opredeljuje kaj se sme in kaj ne. Oni so na to opozarjali, prosili so za podatke, pa jih ni bilo. Sedaj, ko so se pa
pojavile posledice tega, pa so za vse krivi. Niso proti temu, da se v občini ne bi delalo, ampak proti načinu dela.
Za prodajo Pindže je bila sklicna izredna seja, zaprta za javnost, brez podatkov in mimo zakona, pa so to potrdili.
Potem pa je bil on kriv, da ni prišlo do prodaje, zaradi objave, ki jo je dal v Vestnik. Letos je spoznal g. Šumaka, ki
ima dobre ideje in ki bi tudi bil pripravljen priti na sejo in zadevo predstaviti.
Ta nesoglasja je enkrat potrebno dati z mize in delati v dobrobit vseh občanov. Oni ne povzročajo dodatnega dela
občinski upravi, ampak je to posledica odločitev, ki so bile sprejete in tudi niso glavni krivci za vse to, kar se v občini
dogaja in če bo potrebno, bo to dokazal tudi kje drugje.
Župan je povedal g. Šanci, da je govoril o določenih stvareh, ki še niso zaključene in vseeno nekoga obtožuje. Za
Adrijance je povedal, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Luthar Karel je povedal, da zgradba ni imela gradbenega dovoljenja.
Župan je odgovoril g. Lutharju, da mu lahko gradbeno dovoljenje pošlje. Videl je že ogromno anonimk, pisanj, to
kar se daje tožilstvu, to vse nekje obstaja. Adrijanci so imeli gradbeno dovoljenje, stekel je postopek prijave na
ministrstvo, ki so nato zadevo predali policiji. G. Šanca in še dve osebi so bili na policiji, sedaj pa pravijo, da niso
bili zraven. To ni bilo za dobrobit te občine in občanov.
Glede prodaje Pindže je g. Šanci povedel, da točno ve kaj se je dogajalo, tudi za drugo osebo s katero se je
pogovarjal.
Šanca Geza je povedal, da je njega glede Pindže vprašal Miha Jakoša in ga je usmeril na župana.
Župan je povedal, da je sedaj bila za Pindžo izvedena uradna cenitev preko sodišča, cena je nekje okrog 130.000,00
EUR in bo šla v postopek prodaje. Kdor da več, naj jo kupi.
Za Adrijance smo že pridobili drugo gradbeno dovoljenja. Cela stavba bi se odpeljala na igrišče, če ne bi pravočasno
ukrepali.
Luthar Karel je povedal, da je župan na Sobotainfo izjavil, da gremo v letu 2021 v sanacijo financ, v proračunu pa
imamo za odplačilo dolga 130.000,00 EUR in za obresti 30.000,00 EUR. Kdaj se bo odplačalo 8 - 9 mio EUR? V
gasilske domove smo delali kuhinje za 25.000,00-30.000,00 EUR, ki jih sedaj nihče ne uporablja. Že davno bi morali
iti v sanacijo financ.
Župan je vprašal, zakaj so šli delat kuhinjo v gasilski dom v Križevcih za katero je občina prispevala ves gradbeni
material? V Gornjih Petrovcih in tudi drugod kuhinje redno uporabljajo. Vedno se govori o 9 mio EUR dolga, kako
so prišli do tega zneska?
Luthar Karel je odgovoril, da pri njih kuhinja še obratuje. Če ima občina skoraj 6 mio dolga in če se vsako leto
prišteje 400.000,00 EUR obresti pridejo do tega zneska.
Župan je povedal, da imajo tudi druge občine kredite, občine v Sloveniji imajo za 1 milijardo EUR kreditov. Tudi Eko
skladu smo preko Pindže odplačevali obresti 4 leta in smo prišli na 350.000,00 EUR.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal županu, da je poleg občinskega sveta osnovni varuh zakonitosti v občini. Kot so
slišali sodelovanja ne bo. Glavni problem je, da je za župana dobro tisto s čemer se on strinja, če kdo ugovarja, ali
je drugačnega mnenja s tistimi več ne sodeluje. Tako je bilo na začetku mandata.
Kjer je bil on zraven se je podpisal, kar je bilo v malo primerih, tam kjer ni bil zraven, za tisto pa prosi, da se ga ne
obtožuje.
Če se je delalo vse v skladu z zakonodajo, potem je vse dobro, če ne, pa je potrebno to priznati in stvari izboljšati.
Sodelujejo lahko samo, če bo volja z županove strani in vsi stopijo korak nazaj, če pa bodo še naprej en drugega
obtoževali, potem sodelovanja ne bo. Vsak mora nekaj popustiti, naj se upošteva tudi njihovo razmišljanje in bodo
lahko sodelovali.
Župan je povedal, da on ni povedal, da ne bo sodelovanja in da je eno kar se pove na seji, drugo pa je kaj se naredi
pozneje.
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Seja je bila s tem končana ob 21.58 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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