OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 18. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 28.01.2022 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, mag. Čerpnjak Stanko, Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec
Lilijana, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsotni so bili naslednji člani občinskega sveta: Krpič Časar Lidija, Svetec Drago in Sobjak Dejan.
Na seji je bila prisotna tudi novinarka Vestnika, Nemeš Damjana.
V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom, ki je naslednji:
Razveljavitev sklepa občinskega sveta št. 3/2021,
Statut Občine Gornji Petrovci - I. obravnava,
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – I. obravnava,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenje 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,
5. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je dal v razpravo.
Ker ni bilo razprave, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 1
Razveljavitev sklepa občinskega sveta št. 3/2021.
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali Luthar Karel, Balek
Jože, Kerčmar Ernest in župan.
Ob koncu razprave je župan dal na glasovanje naslednji SKLEP št. 5:
1. Razveljavi se sklep Občinskega sveta občine Gornji Petrovci št. 3/2021, sprejet na 10. redni seji dne,
20.02.2021.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 4 PROTI od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 2
Statut Občine Gornji Petrovci – I. obravnava.
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi so sodelovali Habjanič Stanko, Šanca
Geza, mag. Čerpnjak Stanko in župan.
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Ob koncu razprave je župan dal na glasovanje naslednji SKLEP št. 6:
1. Predlog Statuta Občine Gornji Petrovci se poda v 15 dnevno javno razpravo.

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 3
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – I. obravnava.
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji SKLEP št. 7:
1. Predlog Poslovnika Občinskega sveta občine Gornji Petrovci se poda v 15 dnevno javno razpravo.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 4
Pravilnik o spremembi 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 – I. obravnava.
Župan je podal obrazložitev in dal točko dnevnega reda v razpravo. V razpravi sta sodelovala Kerčmar Ernest in
župan. Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji SKLEP št. 8:
1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci potrjuje Pravilnik o spremembi 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.
Sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu RS.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 5
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Šanca Geza pove, da ga je zmotilo, da so določene stvari povedane ali zapisane na način kateri se mu zdi, da ni v
redu. Pove, da je prva takšna zadeva ta, da je v predlogu proračuna za leto 2022 in 2023 zapisano, da imamo
participativni proračun. Pove, da je definicija participativnega proračuna to, da je to sistem razporejanja dela
proračunskega denarja tako, da pri odločanju in pri njegovi uporabi oz. porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci
občine. Povedano drugače je mehanizem vključevanja občanov v odločanje uporabe proračunskih sredstev.
Participativni proračun določa vnaprej določen delež javnih sredstev namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do
njih neposredno opredelijo le občani in občanke tiste občine oz. mestne ali krajevne četrti oz. krajevne skupnosti.
Pove, da je v svojem bistvu participativni proračun način kako lahko člani skupnosti vplivajo na porabo javnih
sredstev v svojem življenjskem okolju. Njegov namen je vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani in
prenesti delež odločanja o uporabi skupnih sredstev na skupnost samo. Poudari, da s participativnim proračun
lahko prebivalci občine, mestne četrti oz. krajevne skupnosti sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, sami
predlagajo rešitve in za tem med podanimi predlogi tudi izbirajo v zavezujočem glasovanju. Pove, da pa pri nas
dobro vemo, da se proračun ne sprejema na takšen način, ampak se zadeve predložijo s strani župana in da potem
tu ni več kaj dosti možnosti za spremembo samega predloga proračuna.
Izpostavil je tudi izjavo župana glede uspešnosti občinske uprave. Pove, da če gledamo uspešnost občine kot celoto
na osnovi podatkov, ki so javno dostopni potem bi se težko strinjal s tem, da je občina tako uspešna kot se trdi.
Pravi, da o tem pričajo tudi podatki kot je blokada, indeks razvitosti in tako dalje, ter da bi bilo lepo, da se te zadeve
pogledajo malenkost z več kritičnosti in se tudi nekatere zadeve poskušajo izboljšati. Pove, da so vsi ti komentarji
oz. vse te pripombe mišljene za to, da se stvari obrnejo na boljše.
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Pove, da je že v mesecu decembru 2021 na seji občinskega sveta podal predlog za dodaten prevoz šolskih otrok,
a odgovora še ni prejel ter da v občinski upravi nihče ni imel v enem mesecu 15 minut časa, da bi zbral te tri
ponudbe. Pove, da so otroci v šoli že eno uro pred pričetkom pouka in da se družijo in šele nato sledi samotestiranje.
Pove, da v Križevcih, ko se pripelješ s strani vasi Domanjševci razpada lesena pozdravna tabla in bi bilo dobro, da
se to uredi oz. popravi.
Prav tako pove, da bi se naj krajevne table v Križevcih zamenjale, ker takšne kot so sedaj kazijo vas.
Pove, da je cesta, ki pelje proti staremu mlinu v Križevcih v slabem stanju in bi jo, ko bodo to vremenske razmere
dopuščale bilo potrebno nasipati z materialom. Bi pa bilo potrebno to storiti čimprej, da se prepreči iznos blata na
asfalt mimo igrišča, ker po tej cesti bodo ljudje vozili na njive in v gozd.
Župan pove, da je beseda participativni proračun v gradivu mišljena kot to, da sledimo enakomernemu razvoju ter
da ves čas tečejo pogovori z vaškimi predsedniki, predsedniki gasilskih in športnih društev o zadevah, ki jih je
potrebno narediti.
Glede dodatnega prevoza šolskih otrok pa pove, da bodo postopki šli v skladu z zakonodajo.
Lutar Karel pove, da bi izpostavil vasi Križevci in Gornji Petrovci, ki imata v občini največ prebivalcev. Pove, da bi
tako njima pripadalo največ od tega. Pove, da v letih 2019, 2020 in 2021 v Križevcih niso dobili skoraj nič, gasilci
so dobili 20.000,00 EUR za cisterno in 10.000,00 EUR za ostalo. Pove, da bi se morale že zdavnaj urediti tudi ceste
in da sta na cesti »pri Šaneku« še vedno dva neasfaltirana prekopa in bi to moralo biti že zdavnaj rešeno. Pove, da
je tako vas Križevci dobila 30.000,00 EUR, bi pa vas Križevci morala dobiti od 120.000,00 EUR do 150.000,00 EUR,
vas Gornji Petrovci pa okrog 15.000,00 EUR do 20.000,00 EUR več, ker imajo več prebivalcev.
Habjanič Stanko člane občinskega sveta seznani, da so ustanovili občinski odbor Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš
stranke Naša dežela, v katerega so trenutno včlanjeni 3 svetniki, sam pa je predsednik občinskega odbora.
Župan pove, da bodo na podlagi javne razprave proračuna za leti 2022 in 2023 in v skladu s termini, ki so določeni,
pristojni odbori te zadeve obravnavali in da prav tako obstaja možnost, da se dajo pripombe.
Pove, da je na portalih in v Vestniku bil zapisan znesek 517.000,00 EUR za poglavje občinska uprava (Proračun
2023) in da bi v takšnih primerih bilo potrebno podrobneje opredeliti kaj vse je zajeto v tem znesku (zaposlitev
tajnika, zaposlitev v okviru programa LAS …). Mnenja je, da preprosti človek ne ve za kaj se gre, je pa na seji
občinskega sveta bilo jasno povedano, zakaj se ta sredstva povečujejo. Pove, da karkoli je napisano in kar koli se
bo prezentiralo se dela v škodo občankam in občanom Občine Gornji Petrovci in ne v škodo županu.
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.

Zapisnik zapisala:
Breda Kutoš

Franc Šlihthuber,
župan
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