OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 18.10.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi občine
Gornji Petrovci.
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.
Potek seje se je snemal. Posnetki so shranjeni na CD v arhivu občine.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta,
4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
5. Dom starejših Rakičan – preklic odpovedi pogodbe – informacija,
6. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
7. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Kuhar Štefan, Luthar
Karel, Svetec Drago in Škerlak Drago.
Lepoša Stanko se je vključil v delo občinskega dela pri 3. točki dnevnega reda.
Opravičeno odsotna sta bila: Kozar Anton in Vukanič Zlatko.
Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 10 članov občinskega sveta. Odstotni so bili 3 člani. Iz tega izhaja, da je
občinski svet sklepčen, zato je župan nadaljeval z delom.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (10 ZA, od 10 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 3
Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Balek Jože je podal poročilo o delu komisije in povedal, da je kot kandidat za člana državnega sveta bil predlagan
Maučec Marjan, Gančani 80, za elektorja pa Balek Jože, Neradnovci 44.
V nadaljevanju je župan seznanil člane občinskega sveta, da je zaprosil za podporo kandidature tudi g. Kardinal,
vendar je zamudil rok za vložitev dokumentacije.
Zaprosil je za predloge za tri člansko komisijo, ki bo izvedla tajno glasovanje in dva overovatelja zapisnika.

Balek Jože je predlagal za predsednika komisije Kerčmar Ernesta in člana Horvat Milana ter Kuhar Štefana, za
overovatelja zapisnika pa Lepoša Stanka in Habjanič Stanislava.
Ker drugih predlogov ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP

št. 69/2017:

1. Tajno glasovanje za imenovanje elektorja in določitev kandidata za člana Državnega sveta RS bo izvedla
komisija v sestavi: Kerčmar Ernest, predsednik in člana Horvat Milana ter Kuhar Štefana, za overovatelja
zapisnika pa se imenuje Lepoša Stanka in Habjanič Stanislava.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
Župan je prekinil sejo občinskega sveta in zaprosil komisijo, da izvede tajno glasovanje.
Po izvedbi tajnega glasovanja je Ernest Kerčmar povedal, da je kandidat za elektorja Jože Balek prejel 10 glasov
od 11 članov občinskega sveta, ki so glasovali, kandidat za državni svet, Marjan Maučec pa je prejel 8 glasov od 11
članov občinskega sveta, ki so glasovali.
K tč. 4
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Balek Jože je podal obrazložitev in povedal, da komisija predlaga, da se v svet zavoda imenujejo: Horvat Milan,
Kučan Silvester in Škerlak Drago.
Pri razpravi je sodeloval tudi Horvat Milan.
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP

št. 70/2017:

1. V Svet zavoda Osnove šole Gornji Petrovci se s strani ustanovitelja imenuje naslednje člane: Horvat Milan,
Kučan Silvester in Škerlak Drago.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, od 11 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
sklep SPREJET.
K tč. 5
Dom starejših Rakičan – preklic odpovedi pogodbe – informacija.
Člani občinskega sveta so se seznanili z dopisom doma starejših.
K tč. 6
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan ni podal nobenih poročil in obvestil.
K tč. 7
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Horvat Milan je opozoril na veliko koncentracijo klora v vodi in predlagal, da bi morali okrog oskrbe s pitno vodo
opraviti obširnejšo razpravo na eni od naslednjih sej občinskega sveta.
Kerčmar Ernest je povedal, da ga je direktor Zavoda za gozdove RS, OE Murska Sobota, g. Kovač opozoril, da naj
bomo pozorni, da pravočasno oddamo vlogo za pridobitev sredstev za vzdrževanje gozdnih cest.
Balek Jože je predlagal, da bi za vodo opravili samostojne analize vode.
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Kardoš Vlado je povedal, da se v Gornjih Petrovcih ustanavlja civilna iniciativa zaradi slabe kvalitete vode.
Pri tematiki kvalitete pitne vode so razpravljali še Kuhar Štefan, Luthar Karel in Svetec Drago.
Svetec Drago je povedal, da so prejeli domov seznam otvoritev po vaseh, vendar Ženavelj ni med njimi.
Župan je prisotne seznanil s potekom obnove gozdnih cest. Za Ženavlje je povedal, da niso zajeti, ker se še ne ve,
ali bodo dela do takrat izvedena.
Glede kvalitete vode je povedal, da bo sedaj režijski obrat prevzel upravljanje vodovoda in predlagal, da se tri tedne
počaka in vidi kakšna bo zadeva in se takrat opravi širša razprava na seji občinskega sveta.

S tem je bila seja zaključena ob 19.20 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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