OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
z 21. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 06.06.2022 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, mag. Čerpnjak Stanko, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, mag., Lepoša Stanko,
Luthar Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsotna je bila Svetec Lilijana.
Na seji sta bili prisotni članici občinske uprave: Kerčmar Sonja in Kuronja Biserka.
Na seji je bil prisoten tudi odvetnik Pukšič Mitja in novinarka Vestnika, Nemeš Damjana in pri točki 2 dnevnega reda
Štefan Kovač, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan dal v razpravo zapisnik 20.
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. 49/2022:
1. Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.04.2022.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan predstavil DNEVNI RED posredovan z vabilom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci,
Ustanovitev lovišča Boreča,
Statut Občine Gornji Petrovci – razveljavitev sklepa in ponovno glasovanje,
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – razveljavitev sklepa in ponovno glasovanje,
Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci – I. obravnava,
Turistični dom Pindža,
Pismo o nameri - predstavitev projekta termične obdelave blata iz čistilnih naprav,
Predlog za zvišanje sofinanciranja občinskih prireditev,
Prodaja parcel št. 2286/1, 2286/2 in 2286/3 k.o. Šulinci,
PIŠK Murska Sobota – podaja soglasja in mnenj k predlogu za imenovanje direktorja Pokrajinske in
študijske knjižnice Murska Sobota,
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci – informacija,
Zdravstveni dom Murska Sobota – seznanitev z mnenjem Računskega sodišča RS,
Medobčinska inšpekcija in redarstvo – letno poročilo o delu za leto 2021 in poročilo o realizaciji
finančnega načrta,
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.

Župan je dal dnevni red v razpravo. V razpravi sta sodelovala mag. Čerpnjak Stanko in župan. Po zaključeni razpravi
je župan dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
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K tč. 1
Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
Župan je dal poročilo v razpravo. Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 2
Ustanovitev lovišča Boreča.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kovač Štefana, direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota. Po
podani obrazložitvi so se v razpravo vključili: Šanca Geza, Kerčmar Ernest, Lepoša Stanko, mag. Čerpnjak Stanko,
Balek Jože, Svetec Drago, Habjanič Stanislav, Sobjak Dejan, Krpič Časar Lidija, mag., in župan.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal, da glasujejo o naslednjem:
S K L E P U št. 50/2022:
1. Člani občinskega sveta bodo o predlogu, da se ustanovi lovišče Boreča glasovali tajno.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan na podlagi določil poslovnika občinskega sveta dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 51/2022:
1. Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja sestavljajo: Šlihthuber Franc, predsedujoči in člana: Krpič Časar
Lidija, mag., in Habjanič Stanislav.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
Župan je prekinil sejo občinskega sveta, da se je lahko izvedlo tajno glasovanje. Po izvedbi glasovanja je predstavil
rezultat glasovanja: od prisotnih 12 članov občinskega sveta je 5 glasovalo ZA ustanovitev lovišča Boreča, 6 je
glasovalo PROTI, 1 glasovnica pa je bila neveljavna.
K tč. 3
Statut Občine Gornji Petrovci – razveljavitev sklepa in ponovno glasovanje.
Župan se je kljub temu, da je bil čas za vložitev amandmajev na prejšnji seji občinskega sveta, ko je bila II.
obravnava statuta in poslovnika, opredelil do amandmajev, ki sta jih vložila Šanca Geza in Krpič Časar Lidija, mag.
Nato je predlagal, da se o sprejemu statuta izvede poimensko glasovanje in dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 52/2022:
1. O razveljavitvi sklepov št. 39/2022 in 40/2022, o sprejemu Statuta Občine Gornji Petrovci in Poslovnika
občinskega sveta občine Gornji Petrovci se izvede poimensko glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja 7 ZA, 5 ni glasovalo od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 53/2022:
1. Sprejme se sklep za razveljavitev sklepov št. 39/2022 in 40/2022 z 20. redne seje občinskega sveta Občine
Gornji Petrovci z dne, 29.04.2022.
GLASOVANJE:
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Ime in priimek

ZA

Balek Jože

PROTI

NI GLASOVAL/A

X

mag. Čerpnjak Stanko

X

Habjanič Stanislav

X

Kerčmar Ernest

X

Krpič Časar Lidija, mag.
Lepoša Stanko

X
X

Luthar Karel

X

Sobjak Dejan

X

Svetec Drago

X

Šanca Geza

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 2 PROTI, 3 niso glasovali, od 12 prisotnih) je
bilo ugotovljeno, da je sklep SPREJET.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P A št. 54/2022:
1. Sprejme se Statut Občine Gornji Petrovci.
GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA

Balek Jože

PROTI
X

mag. Čerpnjak Stanko

X

Habjanič Stanislav

X

Kerčmar Ernest

X

Krpič Časar Lidija, mag.
Lepoša Stanko

NI GLASOVAL/A

X
X

Luthar Karel

X

Sobjak Dejan

X

Svetec Drago

X

Šanca Geza

X

Škerlak Drago

X

Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 3 PROTI, 2 nista glasovala, od 12 prisotnih) je
bilo ugotovljeno, da sklep NI SPREJET.
Po zaključenem glasovanju sta v razpravi sodelovala Krpič Časar Lidija, mag. in župan.
K tč. 4
Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – razveljavitev sklepa in ponovno glasovanje.
Župan je povedal, da je glede na to, da statut ni bil sprejet, glasovanje o poslovniku brezpredmetno.
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K tč. 5
Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci – I. obravnava.
Župan je članom občinskega sveta predlagal sprejem naslednjega
S K L E P A št. 55/2022:
1. I. in II. obravnava predloga Odloka o priznanjih Občine Gorenji Petrovci se združita.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 3 PROTI od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
V razpravi so sodelovali: Lepoša Stanko, Vukanič Zlatko, mag. Čerpnjak Stanko, Luthar Karel, Šanca Geza
Kerčmar Sonja in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 56/2022:
1. Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci, ki prične veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 6
Turistični dom Pindža.
Po podani obrazložitvi je župan zaprosil za razpravo. V razpravi so sodelovali: Krpič Časar Lidija, mag., Šanca
Geza, odvetnik Pukšič Mitja, Balek Jože, mag. Čerpnjak Stanko, Luthar Karel in župan.
Sprejet ni bil noben sklep.
K tč. 7
Pismo o nameri - predstavitev projekta termične obdelave blata iz čistilnih naprav.
Po podani obrazložitvi je župan dal točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 57/2022:
1. Občina Gornji Petrovci bo z Mestno občino Ptuj podpisala pismo o nameri za sodelovanje v projektu
termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 8
Predlog za zvišanje sofinanciranja občinskih prireditev.
Po podani obrazložitvi je župan dal točko v razpravo. V razpravi so sodelovali: Svetec Drago, mag. Čerpnjak Stanko
in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 58/2022:
1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci potrjuje predlog zvišanja sofinanciranja občinskih prireditev iz 9,00
EUR/osebo na 11,00 EUR/osebo ter dvig zneska avansa organizatorjem za 200,00 EUR.
2. Občinski svet Občine Gornji Petrovci potrjuje predlog zvišanja sofinanciranja pogostitve po izvedeni
čistilni akciji, ki od leta 2023 naprej znaša: za majhne vasi 100,00 EUR, večje vasi 120,00 EUR in največji
vasi 200,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
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da je sklep SPREJET.
K tč. 9
Prodaja parcel št. 2286/1, 2286/2 in 2286/3 k.o. Šulinci.
Po podani obrazložitvi je župan točko dal v razpravo. V razpravi so sodelovali: Svetec Drago, Krpič Časar Lidija,
mag., Pukšič Mitja in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 59/2022:
1. Občina Gornji Petrovci bo prodala parc. št. 2286/1, 2286/2 in 2286/3 k.o. Šulinci.
2. Prodajna cena za navedene parcele znaša 210,00 EUR oz. 2,00 EUR za m2. Kupec nosi vse stroške
prepisa parcel, vključno z davkom od prometa nepremičnin.
3. Glede na to, da parc. št. 2286/1 k.o. Šulinci služi kot dovozna pot lastnikom objekta na naslovu Šulinci 84
se na navedeni parceli vknjiži brezplačna stvarna služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 10
PIŠK Murska Sobota – podaja soglasja in mnenj k predlogu za imenovanje direktorja Pokrajinske in
študijske knjižnice Murska Sobota.
Po podani obrazložitvi je dal župan točko v razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 60/2022:
1. Občinski svet Občine Gornji Petrovci daje soglasje k imenovanju kandidatke Klaudije Šek Škafar,
Trstenjakova ulica 22a, 9000 Murska Sobota, za direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno,
da je sklep SPREJET.
K tč. 11
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci – informacija.
Po podani obrazložitvi Šanca Geze in Balek Jožeta je v razpravi sodeloval še župan.
K tč. 12
Zdravstveni dom Murska Sobota – seznanitev z mnenjem Računskega sodišča RS.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 13
Medobčinska inšpekcija in redarstvo – letno poročilo o delu za leto 2021 in poročilo o realizaciji
finančnega načrta.
Pri tej točki ni bilo razprave.
K tč. 14
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Balek Jože je dal pobudo za sanacijo gozdne ceste Neradnovci – Martinje.
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Luthar Karel je povedal, da je v Križevcih v dolu pred kakšnima dvema tednoma bila prometna nesreča in zaprosil,
če bi se lahko počistilo steklo, ki je še vedno tam. Zaprosil je tudi, če se lahko na cesti, ki gre mimo lovskega doma
proti Panovcem zakrpa jame na cesti.
Opozoril je tudi na sečnjo vej, nekaj je bilo na spomlad posekano, naj se to stori še drugod, kjer je to potrebno.
Župan je povedal da je od 04. aprila prepovedano rezanje vej zardi gnezdenja ptic, na Facebooku pa so tudi
določene pripombe na sečnjo vej na cesti Križevci - Panovci. Sedaj je vse lepo obraslo in zgleda dobro. Tu so
individualni lastniki, ki lahko to sami posekajo. Ko bo to možno bodo s sečnjo vej nadaljevali, krpanje cest pa se bo
izvedlo v mesecu juliju.
Šanca Geza je vprašal glede izpisa sodišča, ki so ga prejeli na mizo, ali so v njem navedeni tudi bloki in na kateri
lokaciji?
Župan je odgovoril, da se sklep nanaša na Pindžo in parcele v okolici, gozdna in kmetijska zemljišča v Križevcih,
novi blok, občinsko stavbo in blok v Križevcih. To je vpisano kot varovanje, da ne bi drugi posegali v to.
Šanca Geza je vprašal, ali se bo, v kolikor bo izpeljana prodaja Pindže, Brod na Muri umaknil iz vseh teh zadev, ali
samo z Pindže?
Župan je odgovoril, da bomo malo obvarovali naše imetje. Vprašal je odvetnika, kdaj bi se lahko izpeljala prodaja
Pindže?
Pukšič Mitja je odgovoril, da je odvisno od sodišča. Vložili smo prošnjo, da se to čim prej spelje, bo pa zaprosil za
hitrejšo obravnavo. Če bo šlo vse po sreči, lahko pričakujemo v roku enega meseca razpisano dražbo.
Župan je zaprosil odvetnika, da stori kar je možno, da bi čim prej prišlo do realizacije in da se poda občinskemu
svetu podrobno poročilo, ko bo zadeva tako daleč in potem se lahko povabi na sejo investitorja, da predstavi projekt.

Seja je bila s tem končana ob 23.00 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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