OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 17.12.2021 ob 18.00 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 sta bili prisotni članici občinske uprave: Abraham Sabina in Kuronja Biserka.
Na seji je bil prisoten tudi odvetnik Pukšič Mitja ter pri točki Štefan Pondelek, Lucova 42 – soglasje k prodaji
nepremičnin, Korelc Darja.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 15.
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Balek Jože je povedal, da v zapisniku 14. redne seje niso navedene njegove pripombe na dopolnitev zapisnika pri
točki 2 in 11, tako je na podlagi 55. člena poslovnika zaprosil, da mu občinska uprava omogoči pregled
magnetograma 15. redne seje, pri potrditvi zapisnika prejšnje seje.
Župan je predlagal, da se pošlje g. Baleku magnetogram domov in dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 54/2021:
1. Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne 22.10.2021.
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 glede na prisotnost go. Korelc
predlagal spremembo dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci,
Štefan Pondelek, Lucova 42 – soglasje k prodaji nepremičnin,
Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021,
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Gornji Petrovci za leto 2022,
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci,
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet šole,
Janez Andrejek, Lucova 30 – soglasje k prodaji nepremičnin,
Ureditev lastništva zemljišča v k.o. Gornji Petrovci,
Potrditev sklepa o Letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022,
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2022,

DOPOLNITEV:
11. Program dela občinskega sveta,
12. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Župan je dal dnevni red v razpravo. V razpravi sta sodelovala Šanca Geza in župan. Po zaključeni razpravi je dal
predlagani dnevni red na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
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K tč. 1
Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Župan je dal poročilo v razpravo. Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 2
Štefan Pondelek, Lucova 42 – soglasje k prodaji nepremičnin.
Župan je za obrazložitev zaprosil Korelc Darjo.
Korelec Darja je predstavila njihov projekt, ki se odvija v Lucovi ter hiši iz konoplje in slame.
Župan je točko dal v razpravo. V razpravi so sodelovali: Luthar Karel, Krpič Časar Lidija, Pukšič Mitja, Balek Jože,
Habjanič Stanislav, Lepoša Stanko in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 55/2021:
1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje Štefanu Pondelku iz Lucove 42, k prodaji nepremičnin št. 527, 528
k.o. Lucova.
2. Prodajna cena za navedene nepremičnine znaša 26.000,00 EUR. Kupnina se nakaže na račun Občine
Gornji Petrovci za poplačilo stroškov bivanja g. Pondelka v domu starejših občanov. Kupec nosi vse
stroške prepisa parcel, vključno z davkom.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 3
Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021.
Župan je po podani obrazložitvi zaprosil za poročilo Svetec Draga, predsednika odbora za proračun in finance.
Svetec Drago je povedal, da odbor predlaga sprejem rebalansa.
Župan je sejo prekinil za 5 minut, da so člani občinskega sveta lahko prebrali zapisnik odbora za proračun in finance,
ki so ga prejeli na mizo.
V nadaljevanju je dal župan rebalans v razpravo. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, mag. Čerpnjak Stanko,
Balek Jože, Abraham Sabina, Luthar Karel in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 56/2021:
1. Sprejme se Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2021 z naslednjimi prilogami:
-

Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2021,
Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2021 - splošni in posebni del,
Načrt razvojnih programov 2021-2024,
Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2021,
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine
Gornji Petrovci za leto 2021,

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. 4
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Gornji Petrovci za leto 2022.
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Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 57/2021:
1. Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Gornji Petrovci za leto 2022.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 5
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci.
Župan je dal točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Luthar Karel, Svetec Drago in župan. Po zaključeni razpravi
je dal župan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 58/2021:
1. Sprejme se Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 6
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet šole.
Župan je dal točko v razpravo. Obrazložitev je podal Svetec Drago, predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. V razpravi so sodelovali: Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 59/2021:
1. V Svet zavoda Osnove šole Gornji Petrovci se s strani ustanovitelja imenuje naslednje člane:
-

Ernest Kerčmar, Adrijanci 23
Drago Škerlak, Stanjevci 65
Stanko Lepoša, Lucova 10

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 5 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 7
Janez Andrejek, Lucova 30 – soglasje k prodaji nepremičnin.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal župan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 60/2021:
1. Občina Gornji Petrovci daje soglasje Janezu Andejeku iz Lucove 30, k prodaji nepremičnin št. 576, 577
k.o. Lucova.
2. Prodajna cena za navedene nepremičnine znaša 1.650,00 EUR. Kupnina se nakaže na račun Občine
Gornji Petrovci za poplačilo dela stroškov bivanja g. Andrejeka v domu starejših občanov. Kupec nosi vse
stroške prepisa parcel, vključno z davkom.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 8
Ureditev lastništva zemljišča v k.o. Gornji Petrovci.
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Župan je dal točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Kuronja Biserka, Krpič Časar Lidija, Kerčmar Ernest, Svetec
Drago in župan. Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 61/2021:
1. Občina Gornji Petrovci in Tanja Bagar, Gornji Petrovci 16 bosta s kupoprodajno pogodbo uredili lastništvo
zemljišča, tako da bo Občina Gornji Petrovci Tanji Bagar prodala parc. št. 2986/1 k.o. Gornji Petrovci, Tanja
Bagar pa bo Občini Gornji Petrovci, v zameno za to parcelo, prodala parc. št. 807/2 k.o. Gornji Petrovci.
Kupnina za posamezno parcelo znaša 100,00 EUR. Vse stroške prepisa parcel krije, vključno z davkom,
Tanja Bagar.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 9
Potrditev sklepa o Letnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022.
Župan je dal točko v razpravo. V razpravi so sodeloval: Habjanič Stanislav, mag. Čerpnjak Stanko, Luthar Karel in
župan. Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 62/2021:
1. Sprejme se Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki podjetja Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o. za leto 2022.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 10
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2022.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 11
Program dela občinskega sveta.
Župan je točko dal v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 63/2021:
1. Občinski svet občine Gornji Petrovci sprejme program dela Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 12
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Šanca Geza je podal predlog več staršev otrok iz Križevec, ki se navezuje na prevoz otrok v šolo. Otroci so v šoli
eno uro pred pričetkom pouka, kar se jim zdi v teh razmerah nesprejemljivo. Zato starši prosijo, da se to uredi v
sklopu obstoječih prevozov, ali pa se izbere še kakšen dodaten izvajalec, da bi otroci prišli v šolo malo pozneje oz.
tik pred poukom.
Balek Jože je povedal, da se je župan starejšim občanom v informatorju opravičil, da ni možno organizirati
tradicionalnega srečanja starejših občanov. Predlagal je, da se sredstva, ki so bila v preteklosti rezervirana za
tovrstna srečanja, sedaj porabi za nakup bonov in se jih po pošti pošlje starejšim občanom. Vrednost bona se lahko
izračuna glede na porabo v prejšnjih letih, po njegovi oceni bi lahko to bilo med 10,00 – 15,00 EUR.
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Župan je povedal, da trenutno ni pogojev za srečanje, lahko pa razpravljalo o predlogu za razdelitev bonov.
Luthar Karel je povedal, da bi bilo lepo, če bi nekaj imeli za starejše od 70 let, ker tudi druge občine razdeljujejo
bone. Nekatere vasi organizirajo tudi srečanja. Lahko bi dali bone za 10,00 EUR.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da če so finančne možnosti nima nič proti bonom in če se za to odločijo, je bon
za manj kot 20,00 EUR težko dati. Zmeniti se je tudi potrebno v kateri trgovini: Mercator ali Goričanka Kalamar,
torej v tej okolici, kjer se ljudje bolj gibljejo.
Svetec Lilijana je povedala, da je bilo enim bolj pomembno, da so se lahko družili. Predlagala je, da se ne bi vsem
dalo bona, ampak samo tistim, ki so malo šibkejši.
Župan je povedal, da se strinja z boni, v kolikor občinski svet to sprejme. Zmeniti se je potrebno na kakšen način
jih razdeliti, ali po pošti ali pa jih bodo raznosili vaški predsedniki.
Svetec Drago je povedal, da je enim res dosti pomenilo druženje tisti, ki so v postelji bon tudi ne bodo mogli izkoristiti
in ga bo mogoče kdo drugi izkoristil. Mogoče bi malo počakali in če bo stanje boljše se lahko srečanje organizira
prej, ne konec leta.
Krpič Časar Lidija je povedala, da je občina Grad poslala po pošti starejšim bon v vrednosti 10,00 EUR, ki se lahko
izkoristi v trgovini Spar pri Gradu. Z Goričanko so se zmenili, da so natisnili bone. Misli, da starejšim več pomeni,
če prideš k hiši in jim prineseš neki paket in jih pozdraviš, ve pa da je to sedaj težko izvedljivo.
Župan je predlagal, da bi razdelili bone v vrednosti 20,00 EUR. Zmeniti se je potrebno v kateri trgovini, lahko se
izbere g. Kalamarja in se s tem podpre nekoga v domačem okolju. Potem se s čestitko bon pošlje po pošti domov.
Šanca Geza je povedal, da bi se lahko z g. Kalamarom zmenili, da zaračuna bon ob vnovčiti.
Abraham Sabina je predlagala, da se določi rok, do kdaj se bon lahko vnovči.
Šanca Geza je predlagal veljavnost bona 12 mesecev, mesečno pa izstavitev fakture.
Luthar Karel je predlagal, da se njega izvzame od tega.
Župan je odgovoril, da to ne moremo storiti, ker ne bi bilo pošteno.
Kerčmar Ernest je predlagal, da kjer sta dva pri eni hiši, naj se da bona v eno kuverto.
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da je tudi ta možnosti, da občinska uprava to pripravi in potem bone vaški
predsedniki raznosijo.
Balek Jože je povedal, da v trenutni situaciji ni pametno hoditi od hiše do hiše in naj se da bone na pošto.
Krpič Časar Lidija je povedala, da bi bon predala na dvorišču.
Župan je predlagal, da se bone s čestitko odda na pošto. Prisotnim je predlagal sprejem naslednjega:
S K L E P A št. 64/2021:
1. Občanom starejšim nad 70 let, se pošlje skupaj s čestitko vrednosti bon v višini 20,00 EUR, ki ga lahko
vnovčijo v trgovinah Goričanka Kalamar. Mesečni obračun za vnovčene bone se pošlje občini. Veljavnost
bona je 12 mesecev. Bon se pošlje s prednostno pošiljko po pošti.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Najstarejša občana pa se bo obiskalo.
Šanca Geza je župana zaprosil za odgovor glede šolskih prevozov.
Župan je povedal, da smo določene stvari že spreminjali na progah za šolske prevoze.
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Kuronja Biserka je povedala, da z obstoječimi vozili to ni možno izvesti in da je potem potrebno vključiti še eno
vozilo.
Župan je predlagal, da se prouči možnost, da se v proračun za leto 2022 vključi morebiten dodaten prevoz šolskih
otrok. V nadaljevanju je predlagal, da občinska uprava zadeve preveri in o tem razpravlja pristojen odbor ter se pri
I. obravnavi proračuna mogoče že o tem kaj pove.

Seja je bila s tem končana ob 21.10 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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