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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
  
s 13. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 13.05.2021 ob 18.00 uri v Kulturnem domu 
občine Gornji Petrovci v Stanjevcih. 
  
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Breda Kutoš. 
Potek seje se je snemal. 
  
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:  
  
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, mag. Čerpnjak Stanko, Lepoša Stanko, Luthar 
Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, Svetec Lilijana, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Na seji so bile prisotne članice in član občinske uprave: Kerčmar Sonja, Abraham Sabina, Kutoš Breda, Lebar 
Jasmina in Kozic Stanko.  
 
Na seji sta bila prisotna tudi odvetnik Pukšič Mitja in novinarka Vestnika, Nemeš Damjana.  
 
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 12. 
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. 18/2021: 

1. Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 26.03.2021.  

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:  

1. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 
 
DOPOLNITEV: 

2. Anonimka za župana – informacija,  
 
ostale točke so se pomaknile naprej: 

3. Informacija o aktivnostih v zvezi z legalizacijo objektov v lasti gasilskih društev – razprava,  
4. Članstvo v delovnih telesih Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – razprava, 
5. Odvetnik Mitja Pukšič – razprava, 
6. Statut Občine Gornji Petrovci in Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – seznanitev s potekom 

javne razprave – razprava, 
7. Predlog za začetek postopka sprejema Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 – razprava, 
8. Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji – razprava, 
9. Lokalni program kulture Občine Gornji Petrovci 2021-2025 – II. obravnava, 
10. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo 

društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci – I. obravnava, 
11. Saubermacher – Komunala Murska Sobota – Elaborat o oblikovanju cene za leto 2021 s poročilom o delu za 

leto 2020, 
12. Zdravstveni dom Murska Sobota – vloga za podajo soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota 

za nabavo osnovnega sredstva,  
13. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota – prošnja za sofinanciranje aktivnosti promocije ponudbe 

vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021,  
14. Prodaja nepremičnin v k.o. Stanjevci,  
15. Janez Andrejek – soglasje k prodaji nepremičnin, 
16. PGD Križevci – zahvala – informacija, 

 
DOPOLNITEV: 

17. Nadgradnja vodovodnega sistema B – predlog za obravnavo in sprejem,  
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naslednja točka se je pomaknila naprej:  
18. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Dnevni red je dal v razpravo.  
 
V razpravi je sodeloval Šanca Geza.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA in 6 PROTI  od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                          dnevni red SPREJET.  
 

K tč. 1 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 
 
Župan je poročilo dal v razpravo. Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 2 
 

Anonimka za župana – informacija.   
 
Župan pove, da bo pri tej točki dnevnega reda podal informacije, ki niso javnega značaja, zato je prosil novinarko 
Nemeš Damjano, da zapusti sejo. Skliceval se je na 30. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornji Petrovci. 
Novinarka Nemeš Damjana je zapustila sejo.  
 
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali: Svetec Drago, mag. 
Čerpnjak Stanko, Luthar Karel, Balek Jože in župan.  
 
 

K tč. 3 
 

Informacija o aktivnostih v zvezi z legalizacijo objektov v lasti gasilskih društev – razprava.  
 
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Luthar 
Karel in župan.  
 
Pri tej točki dnevnega reda se je ponovno priključila k seji občinskega sveta novinarka Damjana Nemeš.  
 

 
K tč. 4 

 
Članstvo v delovnih telesih Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – razprava.  
 
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali: Kerčmar Ernest, Šanca 
Geza, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože, Svetec Drago  in župan.  
 

 
K tč. 5 

 
Odvetnik Mitja Pukšič – razprava.  
 
Župan je podal obrazložitev ter dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, mag. 
Čerpnjak Stanko, Luthar Karel, Balek Jože, odvetnik Pukšič Mitja in župan.  
 
 

K tč. 6 
 

Statut Občine Gornji Petrovci in Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – seznanitev s potekom 
javne razprave – razprava.  
 
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, 
Kerčmar Ernest, Šanca Geza, Svetec Drago, mag. Čerpnjak Stanko, Balek Jože, Kerčmar Sonja in župan.  
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Vsi prisotni so se strinjali, da se v zapisnik zapiše, da se opravijo zbori občanov, nato se to predstavi na občinskem 
svetu in šele nato se bo šlo v II. obravnavo. Glasovanje o tem se ni izvedlo.  
   
 
Seja je bila prekinjena ob 22.15 uri in bo na podlagi dogovora nadaljevana v četrtek, 20.05.2021 ob 19.00 
uri.  
 
 
 
Seja se je nadaljevala 20.05.2021 ob 19.00 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, mag. Čerpnjak Stanko, 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: Kerčmar Sonja, Kutoš Breda in Kuronja Biserka.  
 
 

K tč. 7 
 

Predlog za začetek postopka sprejema Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 – razprava. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in dal točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, mag. Čerpnjak 
Stanko, Balek Jože, Luthar Karel, Svetec Drago in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan pozval člane občinskega sveta: Svetec Lilijano, Balek Jožeta in mag. Čerpnjak 
Stanka, da glasujejo o naslednjem  
 

S K L E P  št. 19/2021: 

1. Glasujemo za že sprejeti Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2021. 

GLASOVANJE: Svetec Lilijana je glasovala ZA predlagani sklep, Balek Jože je glasoval PROTI, mag.  
                            Čerpnjak Stanko se je VZDRŽAL. 
 
V nadaljevanju so razpravljali: Svetec Drago, Balek Jože, Šanca Geza in župan. Po zaključeni razpravi je župan  
dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 20/2021: 

1. Izvrševanje Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2021 se nadaljuje, kot je bilo sprejeto na 12. redni 
seji občinskega sveta.   

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

K tč. 8 
 

Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji – razprava. 
 
Župan je povedal, da glede na to, da se s stani medijske hiše Vestnik seje ni nihče udeležil, pri tej točki ne bo  
razprave.   
 
 

K tč. 9 
 

Lokalni program kulture Občine Gornji Petrovci 2021-2025 – II. 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  
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S K L E P  št. 21/2021: 

1. Potrdi se Lokalni program kulture Občine Gornji Petrovci za obdobje 2021-2025. 

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

K tč. 10 
 

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo 
društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci – I. obravnava. 
 
Župan je zaprosil za razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 22/2021: 

1. Člani občinskega sveta lahko občinski upravi do II. obravnave Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso 
opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci, posredujejo svoje pripombe na pravilnik. 

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

K tč. 11 
 

Saubermacher – Komunala Murska Sobota – Elaborat o oblikovanju cene za leto 2021 s poročilom o delu 
za leto 2020. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 23/2021: 

1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2021 in cene zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov.  

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

K tč. 12 
 

Zdravstveni dom Murska Sobota – vloga za podajo soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska 
Sobota za nabavo osnovnega sredstva. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 24/2021: 

1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota za nabavo 
osnovnega sredstva, vozilo Volkswagen GV Caddy 5, 2.0 TDI, na podlagi finančnega najema, za obdobje 
48 mesecev v višini 22.923,36 EUR z DDV.  

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

K tč. 13 
 

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota – prošnja za sofinanciranje aktivnosti promocije ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

 

 



5 
 

S K L E P  št. 25/2021: 

1. Odobri se sofinanciranje aktivnosti promocije ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021 
v višini 400,00 EUR+DDV.  

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

K tč. 14 
 

Prodaja nepremičnin v k.o. Stanjevci. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. V razpravi sta sodelovala Šanca Geza in župan.  
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 26/2021: 

 

1. Občina Gornji Petrovci bo prodala nepremičnine, parc. št. 3331, 3345, 3352/1, 3353 k.o. Stanjevcih. 
2. Prodajna cena za navedene nepremičnine znaša 12.000,00 EUR. Kupec nosi vse stroške prepisa parcel, 

vključno z davkom od prometa nepremičnin. 
 

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

K tč. 15 
 

Janez Andrejek – soglasje k prodaji nepremičnin. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. V razpravi so sodelovali: Lepoša Stanko, Luthar Karel, 
Habjanič Stanislav, Krpič Časar Lidija, Kuronja Biserka in župan.  
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 27/2021: 

1. Ker je več interesentov za nakup nepremičnin, ki so v lasti g. Andrejk Janeza se počaka, da se stranke 
dogovorijo in bo občinski svet takrat odločal o izdaji soglasja k odtujitvi nepremičnin.  

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

K tč. 16 
 

PGD Križevci – zahvala – informacija. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Habjanič Stanislav,  
Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko in župan.  

 
K tč. 17 

 
Nadgradnja vodovodnega sistema B – predlog za obravnavo in sprejem. 
 
Župan je podal obrazložitev točke in jo dal v razpravo. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Balek Jože, Habjanič 
Stanislav, Luthar Karel, Lepoša Stanko in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 28/2021: 

1. Potrdi se Predinvesticijska zasnova za investicijo Nadgradnja vodovodnega sistema B, ki ga je izdelalo 
podjetje SL CONSULT d.o.o. decembra 2020, 

2. Potrdi se Investicijski program za investicijo Nadgradnja vodovodnega sistema B, ki ga je izdelalo podjetje 
SL CONSULT d.o.o. marca 2021. 
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 18 

 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Balek Jože je povedal, da bo na zahtevo župana na prejšnji seji, podal pojasnilo o njegovem delu, v funkciji vaškega 
predsednika za zadnja tri leta. Kaj je v času svojega predsedovanja naredil za skupnost, vedo tisti, ki so mu pri tem 
pomagali. Nikoli se ni s svojim delom hvalil ali izpostavljal svojih zaslug. Vse bi lahko bilo drugače, če bi bolje 
financirali delovanje vasi in KS. Vsak vaščan vasi Neradnovci prispeva z glavarino 628,20 EUR na leto. 
Kljub zagotovilu, da bo vse zadeve reševala in pokrila občina, moraš za vsako stvar po 3-krat pisati elektronsko 
pošto in pojasnjevati, na koncu pa zadeva še vedno ni urejena.  
Kljub omejitvam zaradi epidemije in drugim težavam, so pretekli petek izvedli predstavitev defibrilatorja  ter 
predavanje in prikaz postopkov oživljanja. V teku je tudi postopek obnove pogodbe s Telemachom za najem 
prostorov in energije. Prvo pogodbo je sklepala občina leta 2013, vendar je ni obnovila. Potekajo tudi aktivnosti za 
legalizacijo gasilskega doma in ostalih objektov. Navedeno smatra za uspehe in pridobitev.  
 
Lidija Krpič Časar je vprašala, zakaj je razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav odprt en mesec,  
odprt bi lahko bil skozi celo leto? Povedala je, da je tudi vas Boreča imela čistilno akcijo.  
 
Habjanič Stanislav je povedal, da je v lanskem letu bilo precej vlog nepopolnih. Če se dobi sedaj cca 17 vlog, se 
razdeli vsa sredstva. Če nekdo prične z investicijo nekje meseca junija in bi morala čistilna naprava obratovati 6 
mesecev, se letos več tako ali tako ne more prijaviti na razpis. 
 
Kerčmar Ernest je povedal, da je tudi v vasi Adrijanci bila čistilna akcija. 
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da se sedaj v covid krizi opaža, da se velike smeti ne povečujejo, malih pa je tu 
pa tam čedalje več. Naj bi se inšpektorja večkrat poslalo na teren pa bo že boljše.  
Ne dolgo nazaj so na seji poslušali predstavnika podjetja vodovod sistema B, da se bo za 1,00 EUR podražilo, ima 
pa pri sebi svojo položnico in podražilo se je za 3,00 EUR, kar je kar nekaj, pri isti porabi.  
Novi vodovodni sistemi ne smejo imeti več kot 15 % izgub, mi že gremo na 20 % pa se predvideva še več. Nekaj 
ni dobro. Problem je, da to na koncu plačamo porabniki.  
 
Župan je povedal, da za televizijo in elektriko plačamo veliko več. S sprejemom novega elaborata se je rahlo 
povečala tudi cena vode in omrežnine. Kar se pa tiče izgub – določeni sistemi so stari.  
Kar se tiče odpadkov na terenu je vprašanje od kod se to vozi in tukaj odvrže. Sedaj po čistili akciji so na zbirno 
mesto pripeljali ogromno odpadkov. Podjetje Saubermacher – Komunala nam pri tem ni zaračunalo dodatnih 
prevoznih stroškov.  
 
Luthar Karel je povedal, da smo pri čistilnih napravah imeli prvo leto na razpolago 23.000,00 EUR, sedaj pa 
15.000,00 EUR. Ne vemo, če bomo pri nas kdaj delali kanalizacijo. S temi sredstvi imamo letos cca 10 gospodinjstev 
rešeno, v občini pa je okrog 850 gospodinjstev. Torej mi 80 let tega ne moremo narediti. 
 
Habjanič Stanislav je povedal, da je za naslednje leto predvideno 30.000,00 EUR.  
 
Župan je povedal, ali smo v okviru programa pomurske regije zaprosili za sofinanciranje s strani evropskega sklada. 
Posamezniki lahko imajo tudi tri prekatne greznice.    
 
Svetec Drago je povedal, da je tudi v Ženavljah bila čistilna akcija. Izvedel je, da je tudi ena kazenska ovadba za 
njegovo hčerko zaradi stanovanja. Dobro bi bilo, če bi se pred ovadbo pozanimali, kako je do tega prišlo. Stanovanje 
je bilo že dolgo prosto, bila je tik pred porodom in imela je željo, da se vrne v našo občino. Stanovanje plačuje in 
otrok hodi v naš vrtec. Ona je prišla z dobrim namenom v našo občino, ali je to bila tako velika napaka? Potem naj 
njega kazensko ovadijo in bo plačal kazen.  
 
Župan je povedal, da se ve, kdo je prijavitelj in da kazenske ovadbe obravnava policijska uprava v Murski Soboti z 
namenom škoditi županu in občini. V občini nimamo čakalni vrst pri stanovanjih, da bi bil kdo oškodovan. Tudi 
njegov sin se je z družino priselil v stanovanjski blok, nekdo je njega in hčerko g. Sveteca prijavil in poteka preiskava 
na policiji. Sin se sedaj seli iz bloka. Stvari so sedaj znane tudi za anonimko.  
 
Člani občinskega sveta so bili seznanjeni s potekom čistilne akcije, sedaj še ugotavljajo, da je ta potekala v 
Ženavljah, Boreči, Adrijancih in Lucovi.   
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Habjanič Stanislav je povedal, da je pri tem poročilu navedenih ogromno gum. 
 
Kerčmar Sonja je povedala, da smo za gume Saubermacherju poslali naslove določenih oseb tako, da je ta prevoz 
brezplačen, ostalo pa se plača.  
 
Habjanič Stanislav je povedal, da je pri vrtcu in bloku cvetlično korito, s katerim je zaprt dostop do ceste na Pindžo.  
 
Župan je odgovoril, da je krožni promet tu prepovedan zaradi varnosti stanovalcev bloka. Pri šoli in vrtcu bi bilo 
potrebno malo več strpnosti šoferjev. Za šolo in vrtec je izdelano poročilo, ki bo obravnavano skupaj s predstavniki 
šole in pristojnimi odbori.  
Pri vzdrževanju cest, sečnji, so problemi z lastniki zemljišč. V primeru od viadukta Gornji Petrovci do Križevec, do 
Böroša, in naprej do cerkve Križevci so z geodetom ugotavljali meje, ker ko so začeli s sečnjo, so mu zagrozili z 
motenjem posesti. Vsem lastnikom bo poslal dopis za soglasje za sečnjo.  
 
Kerčmar Sonja je prisotne seznanila z akcijo Slovenska bakla na poti v Tokio. V zvezi s tem so imeli sestanek s 
predstavniki vseh športnih društev. To bo 30.06.2021 v Križevcih kjer bo od 50 -70 tekačev. Na sestanku je bilo 
povedano, da se lahko tudi člani občinskega sveta, če to želijo, udeležijo nošenja bakle. Če ima kdo to željo, naj jo 
kontaktira prek elektronske pošte.    
  
 
 
Seja je bila s tem končana ob 22.34 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik zapisali:          Franc Šlihthuber,  
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