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O B Č I N A  
GORNJI PETROVCI  
  

Z A P I S N I K 
 

z 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 29.04.2022 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, mag. Čerpnjak Stanko, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Luthar Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, 
Svetec Lilijana, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko. 
 
Opravičeno odsotna je bila Krpič Časar Lidija. 
 
Lepoša Stanko se je vključil v delo občinskega sveta pri 5. točki dnevnega reda ob 18.58 uri. 
 
Na seji so bile prisotne članice občinske uprave: Abraham Sabina, Kerčmar Sonja in Kuronja Biserka.  
 
Na seji je bil prisoten tudi novinar Vestnika, Rok Šavel.  
 
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 19. 
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. 37/2022: 

1. Potrdi se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 11.03.2022.  

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 1 PROTI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom: 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 
2. Zaključni račun Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021, 
3. Statut Občine Gornji Petrovci – II. obravnava, 
4. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – II. obravnava, 
5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – I. obravnava, 
6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Murska Sobota – I. obravnava,  
7. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda ZD Murska Sobota – I. obravnava,  
8. Dom starejših Rakičan – predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2022, 
9. Saubermacher – Komunala – elaborat o oblikovanju cene za leto 2022 s poročilom o delu za leto 2021, 
10. Prodaja parcele št. 437/3 k.o. Šulinci, 
11. Prodaja parcele št. 2978/15 k.o. Gornji Petrovci,  
12. Prodaja parcel št. 1049 in 1050 k.o. Ženavlje,  
13. Računsko sodišče – porevizijsko poročilo,  
14. PIŠK Murska Sobota – zaključni račun in poslovno poročilo,  
15. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
Župan je dal dnevni red v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlagani dnevni red. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je 
                          dnevni red SPREJET.  
 

K tč. 1 
 

Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 
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Župan je dal poročilo v razpravo. Pri tej točki ni bilo razprave. 
 

K tč. 2 
 

Zaključni račun Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021. 
 
Župan je zaprosil za poročilo predsednika odbora za proračun in finance.  
 
Svetec Drago, predsednik odbora za proračun in finance je podal poročilo in povedal, da odbor predlaga 
občinskemu svetu sprejem zaključnega računa.  
 
V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Luthar Karel in župan.  
 
Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 38/2022: 

1. Sprejme se Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2021 v predlagani obliki in vsebini. 
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 4 PROTI od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 3 
 

Statut Občine Gornji Petrovci – II. obravnava. 
 
Župan je zaprosil za poročilo predsednika komisije za statutarna in pravna vprašanja, Kerčmar Ernesta. Po 
podanem poročilu je dal župan točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Kerčmar Sonja, mag. Čerpnjak Stanko 
in župan. 
 
Po zaključeni razpravi je župan predlagal sprejem statuta s predlagano spremembo, da se v 2. členu statuta pri 

sedežu občine opravi uskladitev s podatki geodetske uprave in sicer se hišna številka iz 31/d popravi v 31/e. Na 

glasovanje je dal:  

 

S K L E P  št. 39/2022: 

 
1. Sprejme se Statut Občine Gornji Petrovci. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 4 PROTI od 11 prisotnih) je  
                           bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 4 

 
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – II. obravnava. 
 
Predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja je poročilo podal pri točki 3 dnevnega reda, tako je dal 

župan točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji 

 

S K L E P  št. 40/2022: 

 
1. Sprejme se Poslovnik občinskega sveta občine Gornji Petrovci. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 4 PROTI od 11 prisotnih) je  
                           bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.  

 
K tč. 5 

 
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – I. obravnava. 
 
Po podani obrazložitvi predsednika odbora za varstvo okolja, Habjanič Stanislava, je dal župan točko v razpravo. 
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V razpravi so sodelovali: Balek Jože, Šanca Geza in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje 
naslednji  

 

S K L E P  št. 41/2022: 

 
1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za 

ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v I. obravnavi.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  

                                      da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 6 
 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Murska Sobota – I. obravnava. 
 
Po podani obrazložitvi Škerlak Draga, predsednika odbora za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino, je 
župan predlagal spremembo odloka v 8. členu in dal odlok v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
naslednji  

 

S K L E P  št. 42/2022: 

1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci sprejeme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Murska 

Sobota v I. obravnavi z naslednjo spremembo pri 8. členu, 12. alinea: 

-  neprekinjeno nujno zobozdravstveno dejavnost z zagotavljanjem dežurne zobozdravstvene službe, ki bo 
financirana iz proračunov občin ustanoviteljic.  
 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  

                                       da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 7 
 

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda ZD Murska Sobota – I. obravnava. 
 
Po podani obrazložitvi Škerlak Draga, predsednika odbora za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino, je dal 
župan odlok v razpravo. Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 43/2022: 

 
1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci sprejeme predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 

zavoda ZD Murska Sobota v I. obravnavi.  
 

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

 
K tč. 8 

 
Dom starejših Rakičan – predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2022. 
 
Po podani obrazložitvi Škerlak Draga, predsednika odbora za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino, je dal 
župan točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 44/2022: 

1. Sprejme se Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 

storitve pomoči družini na domu z veljavnostjo od 01.04.2022. 

 
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
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K tč. 9 
 

Saubermacher – Komunala – elaborat o oblikovanju cene za leto 2022 s poročilom o delu za leto 2021, 
 
Predsednik odbora za varstvo okolja, Habjanič Stanislav, je poročilo podal pri točki 5 dnevnega reda, tako je dal 
župan točko v razpravo. V razpravi sta sodelovala: Lilijana Svetec in župan. Po zaključeni razpravi je dal župan na 
glasovanje naslednji  
 

S K L E P  št. 45/2022: 

1. Potrdi se predloženi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 2022 s poročilom o delu za 

leto 2021 ter Sklep o novih cenah zbiranja določenih komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci za leto 

2022. 

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

K tč. 10 
 

Prodaja parcele št. 437/3 k.o. Šulinci. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 46/2022: 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 437/3 k.o. Šulinci. 
2. Prodajna cena za navedeno parcelo znaša 233,00 EUR oz. 1,00 EUR za m2. Kupnina se nameni za 

odplačilo hipoteke Republike Slovenije. Kupec nosi vse stroške prepisa parcele, vključno z davkom od 
prometa nepremičnin. 
 

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

K tč. 11 
 

Prodaja parcele št. 2978/15 k.o. Gornji Petrovci. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 47/2022: 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 2978/15 k.o. Gornji Petrovci. 
2. Prodajna cena za navedeno parcelo znaša 147,00 EUR oz. 3,00 EUR za m2. Kupnina se nameni za 

odplačilo hipoteke Republike Slovenije. Kupec nosi vse stroške prepisa parcele, vključno z davkom od 
prometa nepremičnin. 
 

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

K tč. 12 
 
Prodaja parcel št. 1049 in 1050 k.o. Ženavlje. 
 
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: mag. Čerpnjak Stanko, Svetec Drago 
in župan. Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji  

 

S K L E P  št. 48/2022: 

 
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 1049 in 1050 k.o. Ženavlje. 
2. Kupnina za navedeni parceli znaša 5.000,00 EUR. Kupec nosi vse stroške prepisa parcel, vključno z 

davkom od prometa nepremičnin. 
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GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,  
                            da je sklep SPREJET.  
 

K tč. 13 
 
Računsko sodišče – porevizijsko poročilo. 
 
Župan je po obrazložitvi dal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
 

K tč. 14 
 
PIŠK Murska Sobota – zaključni račun in poslovno poročilo. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 

K tč. 15 

Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

Šanca Geza je povedal, da je že lansko leto, ko je dal skopati jarek pri svoji hiši vprašal ali lahko uporabi betonske 
kanalete, ki so zgoraj pri Pojbiču v travi. Povedano je bilo, da se bo to uredilo, vendar se do sedaj še ni. Sedaj je 
dež začel to bankino izpirati in če se to ne bo uredilo v doglednem času, bo asfalt začel pokati. On je pripravljen to 
sam narediti, samo ga zanima ali lahko uporabi kanalete, ki so tam? 
 
Župan je obljubil, da se bo zadevo prioritetno uredilo, na podlagi programa sanacij cest.  
 
Svetec Drago je zaprosil, da se v Ženavljah pri Roganu naroči uradno odmero ceste, ker si vsak tolmači mejo po 
svoje.   
 
Župan je povedal, da je g. Balažic prišel na občino in uradno predstavil ta primer. Zaprosil nas je, da se naj pristopi 
k urejevanju te zadeve, ker ne more dostopati do svoje hiše, saj so z leve in desne strani ceste postavljene neke 
ovire. Tu želi urediti neko infrastrukturo, ki bi bila dobra tudi za občino. Pristopili bomo k reševanju tega primera in 
se na licu mesta poskušali dogovoriti o razrešitvi primera. Je pa takih primerov v občini več.  
 
Balek Jože je povedal, da bi rad razčistil eno zadevo povezano s prejšnjo sejo občinskega sveta, saj se pojavljajo 
neresnice, namreč nikoli ni v Neradnovcih bilo investicije v vrednosti 300.000 EUR. Nikoli ni nasprotoval investiciji 
pri kateri je tudi sodeloval s prostovoljnim delom, organizacijo zbiranja materiala in še kaj, katerega si je potem tudi 
delno prisvojila občina (les in cestni robniki). Če ni podpiral posameznih proračunov je to jasno argumentiral v svojih 
razpravah, podanih predlogih, pripombah in vloženih amandmajih, nič od tega se ni nanašalo na izvedbo investicij 
in je bilo, kljub argumentom in brez posledic na višino vložka, vse zavrnjeno. S tem je zaključil s to temo in se ne 
bo vračal na njo, saj nima smisla.  
 
Župan je povedal, da vsi vedo, koliko je bilo vloženo v vasi Neradnovci, kaj se je delalo in kdo je delal. Sedaj je 
potrebno rešiti še električno napeljavo.  
 
Habjanič Stanislav je povedal, da se želi dotakniti okolja. V Peskovcih ob republiški cesti sta oba koša za smeti 
prazna, v okolici pa je bilo za dve samokolnici smeti. Morali bomo spet začeti opozarjati gospodinjstva na te zadeve, 
sicer to verjetno domačini ne delajo. Na terenu se pojavlja precej kupov odpadkov. V vsaki vasi imamo ekološke 
otoke, ljudje pa odmetavajo odpadke po cestah, jarkih. Za Gornje Petrovce so že razpravljali in ta ekološki otok pri 
zdravstveni postaji bo potrebo preseliti nekam drugam, ker to sem ne spada. Zagotoviti bi bilo potrebno sredstva 
za zbirni center zgoraj v Gornjih Petrovcih. Potrebne so neke bolj ostre poteze.  
 
Župan je povedal, da je nekdo pripeljal avtomobilske in traktorske gume v gozd v Panovcih. To se bo v skladu z 
dogovorom s Saubermacherjem uredilo. Vsem vaškim predsednikom in ostalim, ki so sodelovali pri izvedbi čistilne 
akcije se je zahvalil za sodelovanje in izvedbo. Na čistilni akciji v Stanjevcih je bila tudi skupina profesorjev iz 
Gimnazije Kranj. Občina bo še naprej pomagala pri izvedbi čistilih akcij.   
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da so tudi v Martinju organizirali čistilno akcijo. Vzpodbudno je, da je bilo letos 
prisotnih precej mladih. Ob cestah je ogromno odpadkov, vrečke tudi s pločevinkami, ogromno pa je tudi 
posameznih pločevink, 80 % od teh je od piva. Marsikje smo imeli že počiščeno, sedaj pa je spet dosti bolj 
onesnaženo, pa se vsako leto čisti. Ljudi je potrebo ponovno izobraževati.  
Danes je bil spet odvoz embalaže in gospodinjstva nastavijo po pol vreče ali eno vrečo za odvoz ve pa, da približno 
½ gospodinjstev kuri odpadke. Tu se ni naredilo dovolj, ne s strani redarstva in ne s strani občine. Dobronamerno 
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opozarja, da je ljudi potrebno ponovno ozaveščati, jih učiti kako pravilno ravnati z odpadki. Naj se razmisli o tem, 
kako k temu pristopiti. Je za to, da se s strani redarstva enkrat opozori, drugič pa mora biti sankcija. Občina je 
vložila ogromno truda in denarja in so se zadeve en čas izboljševale, sedaj pa se poslabšujejo. Glede na to, da je 
sedaj že več let ista cena za pogostitev, je ta letos bila skromna, saj jih je bilo prisotnih 26. S to višino sredstev 
pogostitev več ne gre skozi.  
 
Župan je predlagal, da se dogovorijo, koliko bi naj to bilo za naslednjo čistilno akcijo.  
 
Svetec Drago se je strinjal, da je to premajhen znesek za pogostitev. Je pa res enkrat večja prisotnost na čistilni 
akciji, drugič pa manjša.  
 
Mag. Čerpnjak Stanko je povedal, da na to moramo gledati kot na izobraževanje. Vsaj 30, 40 ali 50 EUR bi bilo 
potrebno dodati glede na zdajšnjo ceno. Za večje vasi bi to moralo biti okrog 100 EUR. 
 
Župan je predlagal, da pristojni odbor pripravi predlog za naslednjo čistilno akcijo. Prisotne je seznanil, da smo v 
skladu s priporočili svetnikov, nakazali znesek sejnin s prejšnje seje na račun humanitarne organizacije za pomoč 
beguncem iz Ukrajine.  
 
 
 
Seja je bila s tem končana ob 19.59 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala:          Franc Šlihthuber,  
Biserka Kuronja         župan   


