OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 26.03.2021 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 na daljavo.
Na seji so bile prisotne članice občinske uprave: Kuronja Biserka, Kerčmar Sonja, Abraham Sabina, Kutoš Breda
in Lebar Jasmina.
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 10.
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. 9/2021:
1. Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.02.2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan dal v razpravo zapisnik 11. 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. 10/2021:
1. Potrdi se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 27.02.2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom in dopolnitev dnevnega reda:
Poročilo o realizaciji sklepov 10. in 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci,
Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021 – II. obravnava in predlog za sprejem,
Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2021,
Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za
leto 2021,
5. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2021,
6. Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2021 z veljavnostjo od 01.04.2021,
1.
2.
3.
4.

DOPOLNITEV:
7. Prodaja parcele v k.o. Panovci,
8. Zdravstveni dom Murska Sobota – vloga za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2020
za plačno skupino B,
9. Zavod za gozdove Slovenije – zbiranje pripomb na osnutek dvoletnega načrta za Pomursko lovsko upravljavsko
območje za leto 2021 in 2022 – informacija,
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10.
11.
12.
13.
14.

ostale točke so se pomaknile naprej:
Podelitev denarnih nagrad dijakom in diplomantom v letu 2020 – informacija,
OŠ Gornji Petrovci – poročilo za leto 2020 - informacija,
Medobčinska inšpekcija in redarstvo – poročilo za leto 2020 - informacija,
ZD Murska Sobota – poročilo za leto 2020 – informacija,
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.

Dnevni red je dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je župan 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
Poročilo o realizaciji sklepov 10. in 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Župan je poročili dal v razpravo. V razpravi je sodelovala Krpič Časar Lidija.
K tč. 2
Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021 – II. obravnava in predlog za sprejem.
Župan je povedal, da sta pripombe na proračun podala Šanca Geza in Balek Jože. Odgovore na te pripombe so
člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo. Amandma ni bil vložen noben. Proračun je dal v razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Balek Jože, Habjanič Stanislav, predsednik odbora za urejanje prostora,
gospodarsko in cestno infrastrukturo in odbora za šport in rekreacijo, Luthar Karel, Svetec Drago, predsednik
odbora za proračun in finance, mag. Čerpnjak Stanko, Škerlak Drago, predsednik odbora za zdravstvo, socialno
varstvo ter dom in družino in odbora za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo, Vukanič Zlatko, predsednik odbora
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 11/2021:
1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2021 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2021,
- splošni in posebni del proračuna za leto 2021,
- načrt razvojnih programov 2021-2024,
- načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2021,
- letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2021,
- obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2021 (splošni del, posebni del in NRP),
- odhodki Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2021 za poglavja od 1 do 33,
- ostali dokumenti, poročila odborov in nadzornega odbora
v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 6 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 3
Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2021.
Župan je zaprosil za razpravo. V razpravi sta sodelovala: Šanca Geza in župan.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 12/2021:
1. Sprejme se Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2021.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 4
Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji
Petrovci za leto 2021.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 13/2021:
1. Sprejme se Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Gornji Petrovci za leto 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 5
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2021.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kerčmar Ernesta, predsednika komisije za oprostitev plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Po podani obrazložitvi je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo je dal na
glasovanje naslednji
S K L E P št. 14/2021:
1. Potrdi se predlog Komisije za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča o oprostitvi
plačila nadomestila za leto 2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 6
Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2021 z veljavnostjo od 01.04.2021.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 15/2021:
1. Sprejme se Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu z veljavnostjo od 01.04.2021.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 7
Prodaja parcele v k.o. Panovci.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednja
S K L E P A št. 16/2021:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 1125 k.o. Panovci.
2. Prodajna cena za navedeno parcelo znaša 3.500,00 EUR. Kupnina se nameni za odplačilo hipoteke
Republike Slovenije. Kupec nosi vse stroške prepisa parcele, vključno z davkom od prometa nepremičnin.
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 8
Zdravstveni dom Murska Sobota – vloga za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto
2020 za plačno skupino B.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 17/2021:
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Občina Gornji Petrovci daje soglasje k izglasovanim sklepom Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota,
sprejetim na 98. redni seji dne, 18.03.2021:
5/1: Svet zavoda določa skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti za plačno skupino B v letu
2020 v višini 1.924,20 EUR, kar predstavlja 5% polletnih sredstev za osnovne plače zaposlenih plačne skupine B.
Plačna skupina B v zavodu predstavljata delovni mesti direktorice in pomočnice direktorice za področje
zdravstvene nege - glavna sestra.
5/2: Svet zavoda na podlagi doseženih meril v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21) določi oceno redne delovne
uspešnosti za leto 2020 za direktorico Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. v višini 100 % vrednosti meril.
5/3: Direktorici Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2020
glede na izpolnjevanje 100% vrednosti meril in v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v
višini 1.002,71 EUR.
5/4: Pomočnici direktorice za zdravstveno nego, Renati Gorjan, dipl.m.s. se določi del plače za redno delovno
uspešnost za leto 2020 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 921,49
EUR.
5/5: Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic in pa pridobitvi
soglasja Ministrstva za zdravje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 9
Zavod za gozdove Slovenije – zbiranje pripomb na osnutek dvoletnega načrta za Pomursko lovsko
upravljavsko območje za leto 2021 in 2022 – informacija.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 10
Podelitev denarnih nagrad dijakom in diplomantom v letu 2020 – informacija.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 11
OŠ Gornji Petrovci – poročilo za leto 2020 – informacija.
V razpravi so sodelovali: Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
K tč. 12
Medobčinska inšpekcija in redarstvo – poročilo za leto 2020 – informacija.
Pri tej točki ni bilo razprave.
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K tč. 13
ZD Murska Sobota – poročilo za leto 2020 – informacija.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 14
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Šanca Geza je zaprosil za odgovor na vprašanje, ki ga je postavil dve seji nazaj, ko so se pogovarjali o nakupu
službenih vozil. Zakaj je prišlo do odstopanja od sprejetega sklepa občinskega sveta? Za mrliško vežico v Križevcih
je zaprosil, da se kopija gradbenega dovoljenja posreduje vaškemu predsedniku.
V nadaljevanju je povedal, da ta dva gospodarska subjekta, ki sta med večjimi zaposlovalci ljudi v občini, ni pripeljala
sem občina, ampak sta obstajala že prej. Občina je tista, ki mora zagotoviti pogoje za gospodarstvo in eden od
ukrepov je lahko tudi ta, da jim na začetku nekaj ponudi.
Župan je odgovoril g. Šanci, da mu je na podlagi zaprosila bilo posredovano celotno gradivo glede nabave vozil.
Projekt z gradbenim dovoljenjem za vežico v Križevcih je ostal v vasi Križevci, ker je dokumente sam videl. Se pa
lahko naredi kopija gradbenega dovoljenja.
Gospodarskim družbam, ki delujejo v občini pomagamo pri različnih zadevah.
Šanca Geza je povedal, da je dobil dokumentacijo, ki jo je pregledal in zato sedaj vprašanje, zakaj odstop od
sprejetega sklepa občinskega sveta? Sprejeto je bilo, da se štiri vozila nabavi na operativni leasing, izveden pa je
en operativni leasing in trije najemi vozil.
Župan je odgovoril, da so že na prejšnji seji sami podali odgovor. Torej, občina se z ozirom na to, da si ohranja
osnovna sredstva, lahko odloči le za takšen najem.
Balek Jože je povedal, da je na prejšnji seji, na podlagi zaprosila, prejel podatke o premoženju krajevnih skupnosti.
Podatke mu je izročil pravni zastopnik občine, kljub temu, da je zaprosil za posredovanje podatkov po elektronski
pošti. Prav tako je župan zahteval od njega izjavo, da bo podatke uporabil za lastne namene.
Po pregledu prejetih podatkov je ugotovil, da vse tri krajevne skupnosti razpolagajo, skupaj z denarnimi sredstvi, s
premoženjem v višini 33.405,79 EUR. Če gre sam preverit podatke pa znaša skupno premoženje 444.032,48 EUR.
Aplikacija GURS-a daje podatke z vrednostjo posameznih parcel, s stavbami na njih. Ugotavlja, da so podatki
namerno izpuščeni in ne zajemajo podatkov o vrednosti stavbe v Ženavljah, vaške dvorane v Gornjih Petrovcih,
vežice v Lucovi. V GURS-u manjka podatek o vrednosti parkirišča v Križevcih. Vse to premoženje krajevnih
skupnosti bi prešlo v last Občine Gornji Petrovci.
G. podžupana je zaprosil, da mu izroči njegovo izjavo, da ne želi sodelovati v delovnih telesih občine.
Kerčmar Ernest je povedal, da sta bila na prvi seji dva predloga za mandatno komisijo. Prvi predlog je bil njegov in
potem še en drug, izglasovan pa je bil njegov predlog. Ta mandatna komisija je izdelala predlog odborov in komisij.
Tudi opozicija je podala svoj predlog. Na seji niso dosegli konsenza. Čeprav so jim dali možnost, da se lahko na
sami seji ti predlogi odborov spremenijo, so se dvignili in sejo zapustili. Po tistem so dobili pisno obvestilo strank,
da ne želijo sodelovati v odborih. Ti dokumenti v občinskih arhivih obstajajo in naj se te dokumente poišče. Ga pa
veseli, kot je g. Šanca povedal na prejšnji seji, da ponuja roko sprave. Koalicija je za to, da se usedejo, pogovorijo
in da delajo složno naprej.
Župan je povedal, da se naj spomnijo prejšnjega mandata občinskega sveta. Ali je kdo izmed opozicijskih članov
bil v kakšnem odbori, da ne bi dva člana bila iz koalicije? Pa se ni nihče prepiral.
Ukinitev krajevnih skupnosti je postopek, ki teče in bo o tem tekla razprava. V času javne razprave so bile podane
določene pripombe in o tem se bodo pogovarjali. G. Baleku je povedal, da lahko takrat, tudi kot predsednik vaškega
odbora Neradnovci, poda poročilo kaj je v teh 3 letih naredili, kakšne aktivnosti so potekale v vasi ipd.
So pa vsi zavrnili proračun skupaj z investicijami, mogoče se koalicija odloči, da ga mora spremeniti in bo predlagala
spremembo proračuna.
Luthar Karel je povedal, da še ni prejel gradbenega dovoljenje za Adrijance. Sedaj tudi vidijo, kako lahko pridemo
do avtomobilov. Če ne bi bili tako zadolženi bi lahko avtomobil vzeli na leasing in ga v 4 letih odplačali.
Tudi še ni prejel odgovora glede dolga do NK Križevci.
Župan je g. Lutharju odgovoril, da smo glede gradbenega dovoljenja za Adrijance povedali vse, lahko ga dobi na
občini. Najemne pogodbe za vozila se iztečejo v 4 letih.
Zadeve za NK Križevci so znane, ko bodo zadeve razčiščene, bo o tem obveščen občinski svet. Tudi sam je od
leta 1997 marsikaj plačal iz svojih sredstev in je ponosen na to, kaj so tem otrokom lahko zagotovili v Križevcih.
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G. Lutharju je tudi povedal, da je na prejšnji seji omenil, da je bil član nadzornega sveta podjetja Pindža samo dve
leti. Želel jim je samo povedati, kaj vse je občina morala financirati, nismo pa prejemali ne zapisnikov, ne zaključnih
računov podjetja, čeprav je na to opozarjal. V zapisniku imajo tudi zapisano, da županu ne smejo predati določenih
podatkov.
Podžupan je predlagal na kakšen način bi se naj uskladilo sodelovanje. Glede na to, da konkretnega predloga proti
proračunu občine za leto 2021 ni bilo in so vsebinsko tudi povedali, da se strinjajo s predlogi, je vseh 6 članov
opozicije glasovalo proti. V vseh letih tega mandata se dogaja isto. G. Lutharju je še predlagal, da naj prej, kot pa
se odloči za kakšno telefonsko prijavo, stvari preveri.
G. Baleku je povedal, da je v enem od prejšnjih Vestnikov bila objava glede nelegalne gradnje objektov v
Neradnovcih. Trudilo se je, da se za nepravilnost postopkov okrog gradbenega dovoljenja v Neradnovcih obtoži
župana, na sestanku z gradbenim inšpektorjem pa se je ugotovilo, da je prijavitelj sam sebe prijavil. Tako bo v
postopku gasilsko društvo in ne župan.
Balek Jože je povedal, da inšpektor ni povedal, kdo je bil prijavitelj. On ni bil.
Župan je povedal, da se dobro ve, kako zadeve potekajo in bi bilo dobro, če bi se o vsem pogovorili na kakšnem
internem sestanku. Breme bo nosila vas Neradnovci. V okviru proračuna so tudi sredstva za projektno
dokumentacijo in odkup parcele v Neradnovcih, on pa je glasoval proti.
Balek Jože je povedal, da je pri razpravi proračuna podal obrazložitev. Niti en predlog, ki ga je podal ni bil
sprejemljiv.
Župan je povedal, da govori o zadevah, ki se tičejo vasi Neradnovci, na vsa vprašanja, ki se tičejo proračuna pa je
prejel odgovor.

Seja je bila s tem končana ob 19.31 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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