OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 1. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 12.09.2019 ob 19.30 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, mag. Čerpnjak Stanko, Habjanič Stanislav, Kerčmar Ernest, Krpič Časar Lidija, Lepoša Stanko,
Luthar Karel, Sobjak Dejan, Svetec Drago, Svetec Lilijan, Šanca Geza, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Na seji je bil prisoten tudi član nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Žiško Štefan ter člani občinske
uprave: Kerčmar Sonja, Kozic Stanko, Kutoš Breda in Zakoč Anita.
Na seji je bila prisotna tudi novinarka Vestnika Nemeš Damjana.
Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta je župan predstavil DNEVNI RED
posredovan z vabilom:
1.
2.
3.
4.

Prodaja turističnega objekta Pindža in okoliških parcel,
Prvi sklep o prodaji premoženja stečajnega dolžnika – Pindža d.o.o. v stečaju,
Zdenko Pojbič, Križevci 114,
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.

Predlagani dnevni red je dal v razpravo.
V razpravi sta sodelovala Šanca Geza in župan.
Župan je opozoril, da je skladu z vabilom za sklice seje in s 4. členom poslovnika Občinskega sveta občine
Gornji Petrovci, pri 1. točki, ki je zaupne narave, javnost izključena.
Novinarka je zapustila prostor, kjer je potekala seja občinskega sveta.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 1 PROTI od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je
dnevni red SPREJET.
K tč. 1
Prodaja turističnega objekta Pindža in okoliških parcel.
Pri obravnavi te točke je bila javnost izključena.
Sprejet je bil
S K L E P št. 40/2019:

K tč. 2
Prvi sklep o prodaji premoženja stečajnega dolžnika – Pindža d.o.o. v stečaju.
Novinarka se je vrnila v prostor, kjer je potekala seja občinskega sveta.
Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je zaprosil za razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Svetec Drago, Luthar Karel in župan.
1

Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 41/2019:
1. Občina Gornji Petrovci bo za potrebe režijskega obrata na javni dražbi odkupila:
- traktor Deutz-Fahr DX 6,3,
- tovorno vozilo KIA K2500/Double Cab,
- tovorno vozilo KIA K2500/Double Cab,
- traktor IMT 565,
- rovokopač JCB 3CX
- vlečni posipalec peska in soli tip 720
- posipalec peska in soli QUAD
Izklicna cena za navedena osnovna sredstva znaša 12.800,00 EUR, varščina pa 1.280,00 EUR.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja ( 13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 3
Zdenko Pojbič, Križevci 114.
Obrazložitev točke je podal župan. Po obrazložitvi je zaprosil za razpravo.
V razpravi so sodelovali: Šanca Geza, Habjanič Stanislav, Luthar Karel, Kerčmar Ernest in župan.
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji:
S K L E P št. 42/2019:
1. Občinski svet občine Gornji Petrovci bo ob sprejemu proračuna za leto 2020 sprejel na kakšen način
rešiti problematiko odvodnjavanja v Križevcih pri hišni št. 114.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (13 ZA od 13 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 4
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo nobene razprave.

Seja je bila s tem končana ob 21.34 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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