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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
 

z 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 11.03.2022 ob 18.30. 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 pri 2. točki dnevnega reda ob 20.09 uri. 
 
Na seji sta bili prisotni članici občinske uprave: Kutoš Breda in Kuronja Biserka.  
 
Na seji je bil prisoten tudi odvetnik Pukšič Mitja in novinarka Vestnika, Nemeš Damjana.  
 
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 17. 
redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.  
 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji   
 

S K L E P  št. 9/2022: 

1. Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne 21.01.2022.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
V nadaljevanju je župan dal v razpravo zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. Ker na 
zapisnik ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji   
 

S K L E P  št. 10/2022: 

1. Potrdi se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne 28.01.2022.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 2 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom: 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 17. in 18. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 
2. Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2022 – II. obravnava in predlog za sprejem, 
3. Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – II. obravnava in predlog za sprejem, 
4. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci – II. obravnava, 
5. Sklep o določitvi višine stroškov uporabe občinskega minibusa,   
6. Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022, 
7. Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji 

Petrovci za leto 2022, 
8. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022,  
9. Zdravstveni dom Murska Sobota – podaja soglasja k sprejetim sklepom sveta zavoda  
10. OŠ Gornji Petrovci letno poročilo za leto 2021, 
11. Zavod ustvarjalno srce – projekt »Slovenija kvačka«, 
12. Razpored dela za redarja za mesece: februar, marec, april in maj 2022, 
13. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Župan je dal dnevni red v razpravo. V razpravi sta sodelovala: Šanca Geza in župan. Na podlagi predloga g. Šance, 
da se naj točko 11 umakne z dnevnega reda, je dal župan na glasovanje naslednji  
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S K L E P  št. 11/2022: 

1. Točka 11. Zavod ustvarjalno srce – projekt »Slovenija kvačka« ostane na dnevnem redu. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 5 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 
 
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlagani dnevni red. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                          dnevni red SPREJET.  
 

K tč. 1 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 17. in 18. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 
 
Župan je dal poročilo v razpravo. Pri tej točki ni bilo razprave. 
 

K tč. 2 
 

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2022 – II. obravnava in predlog za sprejem. 
 
Župan je povedal, da so pripombe na proračun podali: Šanca Geza, Balek Jože, Vaški odbor Neradnovci in Vaški 
odbor Križevci. Prejeli smo tudi dopis Luthar Karela. Odgovore na te pripombe so člani občinskega sveta prejeli z 
gradivom za sejo. Amandmaje sta vložila Šanca Geza in Balek Jože.  
V nadaljevanju se je župan opredelil do dopisa g. Lutharja in vloženih amandmajev ter proračun dal v razpravo.   
 
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Luthar Karel in župan. 
 
Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednje sklepe: 
 

S K L E P  št. 12/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 1, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 7 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA od 13 prisotnih)  
                           je bilo ugotovljeno, da sklep NI SPREJET.  

 
S K L E P  št. 13/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 2, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                       da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 14/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 3, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 7 PROTI, 1 NI GLASOVAL od 13 prisotnih) je bilo  
                           ugotovljeno, da sklep NI SPREJET.  

 
S K L E P  št. 15/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 4, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                       da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 16/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 5, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                       da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 17/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 6, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                       da sklep NI SPREJET.  

 

S K L E P  št. 18/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 7, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET. 
 

S K L E P  št. 19/2022: 
 

1. Sprejme se amandma št. 8, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Šanca Geza. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 20/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 1, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Šanca Geza. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 21/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 2, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Šanca Geza. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 22/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 3, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 
 
Po zaključenem glasovanju so podali poročila predsedniki odborov: Habjanič Stanislav, predsednik odbora za 
urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo in odbora za šport in rekreacijo, Svetec Drago, predsednik 
odbora za proračun in finance, Škerlak Drago, predsednik odbora za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino 
in odbora za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo. 
V razpravi sta še sodelovala: Balek Jože in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji:  
 

S K L E P  št. 23/2022: 

 
1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2022 z naslednjimi prilogami: 

- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2022,  
- splošni in posebni del proračuna za leto 2022,  
- načrt razvojnih programov 2022-2025, 
- letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2022, 
- načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2022, 
- obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2022 (splošni del, posebni del in NRP), 
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- odhodki Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2022 za poglavja od 1 do 34, 

            v predlagani obliki in vsebini.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 5 NI GLASOVALO, od 13 prisotnih) je bilo  
                           ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 3 

 
Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – II. obravnava in predlog za sprejem. 
 
Po podani obrazložitvi je župan povedal, da je amandmaje vloži Balek Jože in se opredelil do amandmajev.  
V nadaljevanju je dal proračun v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 

S K L E P  št. 24/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 1, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 8 PROTI, 1 NI GLASOVAL od 13 prisotnih) je bilo  
                           ugotovljeno, da sklep NI SPREJET.  

 
S K L E P  št. 25/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 2, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 26/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 3, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 8 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 27/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 4, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 

S K L E P  št. 28/2022: 

1. Sprejme se amandma št. 5, ki ga je podal k predlogu proračuna član občinskega sveta, Balek Jože. 
 

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 7 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                                        da sklep NI SPREJET.  
 
   
Ker druge razprave ni bilo, je dal župan na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 29/2022: 

 
1. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2023 z naslednjimi prilogami: 

- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2023,  
- splošni in posebni del proračuna za leto 2023,  
- načrt razvojnih programov 2023-2026, 
- letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2023, 
- načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2023, 
- obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2023 (splošni del, posebni del in NRP), 
- odhodki Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2023 za poglavja od 1 do 34, 
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            v predlagani obliki in vsebini.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (8 ZA, 0 PROTI, 5 NI GLASOVALO od 13 prisotnih) je bilo  
                           ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 4 
 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci – II. obravnava. 
 
Župan je točko dal v razpravo. V razpravi so sodelovali: mag. Čerpnjak Stanko, Krpič Časar Lidija, Svetec Lilijana, 
Kerčmar Ernest in župan. 
 
Po zaključeni razpravi je župan predlagal sprejem pravilnika s predlagano spremembo, da se črta zadnja alinea 7. 

člena. Na glasovanje je dal:  

S K L E P  št. 30/2022: 

 
1. Sprejme se Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL od 13 prisotnih) je  
                           bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 5 

 
Sklep o določitvi višine stroškov uporabe občinskega minibusa. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Habjanič Stanislav, 
Svetec Drago, Krpič Časar Lidija, Luthar Karel, mag. Čerpnjak Stanko, Sobjak Dejan, Kerčmar Ernest in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je župan predlagal sprejem pravilnika s predlagano spremembo, da znaša cena za 

prevožen kilometer namesto 0,14 EUR z DDV, 0,10 EUR z DDV ter da se v 3. členu pripiše, da stroške goriva 

krije Občina Gornji Petrovci iz proračuna. 

 

Na glasovanje je dal:  

S K L E P  št. 31/2022: 

 
1. Sprejme se Sklep o določitvi višine stroškov uporabe občinskega minibusa. 

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

                                      da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 6 
 

Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022. 
 
Po podani obrazložitvi Habjanič Stanislava je dal župan na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 32/2022: 

 
1. Sprejme se Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022. 

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

                                      da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 7 
 

Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji 
Petrovci za leto 2022. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 33/2022: 
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1. Sprejme se Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Gornji Petrovci za leto 2022. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  

                                       da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 8 
 

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022. 
 
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. 34/2022: 

 
1. Potrdi se predlog Komisije za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča o oprostitvi 

plačila nadomestila za leto 2022. 
 

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

 
K tč. 9 

 
Zdravstveni dom Murska Sobota – podaja soglasja k sprejetim sklepom sveta zavoda. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 35/2022: 

 
Občina Gornji Petrovci daje soglasje k izglasovanim sklepom Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota, 
sprejetim na 100. redni seji dne, 23.02.2022: 

SKLEP št. 2: 
2/1: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 2021. 
2/2: Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 znaša 2.683.175 EUR. 
2/3: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in Statutom zavoda se 
kumulativni presežek v višini 3.001.320 EUR nameni za:  

- pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja v višini 1.296.000 EUR 

- pokrivanje stroškov materiala, storitev in dela  v višini 1.000.000 EUR 

- nerazporejeno v višini  705.320 EUR 
 

SKLEP št. 3: 
3/1: Svet zavoda sprejme Program dela in finančni načrt (s kadrovskim načrtom) za leto 2022. 
3/2: 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 2021 za direktorico Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr. med., spec. v višini 100% 
vrednosti meril. 
3/3: Svet zavoda odloča, da obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev 
plačne skupine B po KPJS znaša 3.848,38 EUR, kar predstavlja 5% letnih sredstev za osnovne plače javnih 
uslužbencev plačne skupine B v preteklem letu 2021. 
3/4: Direktorici Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 
2021 glede na izpolnjevanje 100% vrednosti meril in v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor 
(KPJS) v višini 2.112,36 EUR. 
3/5: Pomočnici direktorice za zdravstveno nego, Renati GORJAN, se določi del plače za redno delovno 
uspešnost za leto 2021 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 
1.736,12 EUR. 
3/6: Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic 
 in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
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K tč. 10 
 

OŠ Gornji Petrovci letno poročilo za leto 2021. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 11 
 

Zavod ustvarjalno srce – projekt »Slovenija kvačka«. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, Svetec Drago, 
Balek Jože, Kerčmar Ernest in župan.   
Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 36/2022: 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo za projekt »Slovenija kvačka« zagotovila 150,00 EUR.  

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL od 13 prisotnih) je  
                           bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 12 

 
Razpored dela za redarja za mesece: februar, marec, april in maj 2022. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave.  
 

K tč. 13 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Mag. Čerpnjak Stanko se je v imenu vaščanov vasi Martinje zahvalil županu in občini za vse tisto, kar so naredili v 
vasi Martinje z režijskim obratom.  
Glede na trenutno situacijo, ki se dogaja sorazmerno v naši bližini je predlagal, da vsi člani sveta odstopijo sejnino 
za 19. redno sejo v dobronamerne namene, za Ukrajino. 
 
Svetec Drago je povedal, da se s tem predlogom strinja, vprašal pa je ali se pomaga v finančni obliki ali materialni? 
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da se naj župan in občinska uprava odločijo v kakšni obliki.  
 
Svetec Drago je vprašal g. Lutharja, kdaj bi naj on poniževal g. Baleka? Naj sam pove, če mu je kdaj povedal kakšno 
žalno besedo oz. da njih 7 svetnikov ima slabo mnenje o njem. 
 
Luthar Karel je povedal, da ko je g. Balek imel besedo, mu je večkrat povedal, da govori brez veze. 
 
Svetec Drago mu je odgovoril, da ko je podal poročilo odbora za proračun, je tudi on imel komentarje. On osebno 
nima nič proti g. Baleku. Povedal je tudi, da razume g. Baleka za vas Neradnovci vendar, ko je bila v teku investicija 
v vasi Neradnovci, po drugih vaseh tudi niso prejeli nobenih sredstev. Ve, kako je bilo prej v krajevni skupnosti. 
Eden za vse, vsi za enega.  
 
Balek Jože je povedal, da se strinja, da so njegove razprave dostikrat bile ostre, kritične, misli pa, da ni bil žaljiv, 
tudi ni nikoli nikogar omenjal po imenu. Če je koga opominjal glede sposobnosti, pa je to davek, ki si ga mora vsak 
funkcionar pripisati oz. za to odgovarjati, ko je funkcijo prevzel. V poslovniku jasno piše, da bi moral predsednik 
krajevne skupnosti sklicati svet krajevne skupnosti, pa tega ni naredil.  
Samoprispevek je preživeta stvar, sedaj je drugačno financiranje, boljše, predvsem pa z višjo stopnjo, to je 
glavarina, ki jo prispeva država občini za vsakega prebivalca in trenutno znaša 645.000 EUR. Na 140 prebivalcev 
to znaša 90.000 EUR na leto. Sedaj pa imajo v proračunu 7.000 EUR in potem se pove, da ni podprl proračuna in 
da je bil proti investiciji. Proračun je kompleksna zadeva, v katerem je poskušal narediti nekaj neobremenjujočega, 
pa so zavrnili vse amandmaje.  
 
Župan je g. Baleka vprašal, kdo je glasoval za investicijo v Neradnovcih, ker on o njej ni glasoval? Kdo jo je podprl 
s 300.000 EUR? Podani amandmaji ne prinesejo nobene spremembe pri ničemer. V Stanjevcih so tudi sami uredili 
vaško-gasilski dom in jim nihče ni pomagal s sredstvi, isto mlekarno. Podobno je bilo s športnim centrom, res da 
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jim je tam pomagalo podjetje Primorje v sklopu izgradnje železniške proge. Mrliške vežice pa so vsi delali sami. V 
enem letu ne moreš vsega narediti in vsega izfinancirati.  
Enkrat bo na dnevnem redu posebna točka, glede kazenskih ovadb ipd., kjer se bodo o vsem seznanili.  
 
Svetec Lilijana je povedala, da so ob pogrebu tasta imeli slabe izkušnje z mrliško vežico v Šalovcih. Najprej je bil 
problem najti osebo, ki ima ključ od vežice, v vežici je bilo mrzlo, ni bilo počiščeno kot bi bilo potrebno in ni bilo 
elektrike.  
 
Župan je povedal, da je dobro, da imamo v naši občini te stvari urejeno.  
 
Prisotni so se strinjali, da se sejnina z 19. redne seje nakaže na račun humanitarne organizacije za pomoč 
beguncem iz Ukrajine. 
 
 
Seja je bila s tem končana ob 22.28 uri.  
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan   


