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Članom občinskega sveta 
občine Gornji Petrovci 
 
Na podlagi 18. člena Statuta občine Gornji Petrovci  

 
s k l i c u j e m 

15. redno sejo Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki bo  

v  petek, 07.10.2016 ob 19.00. uri, 
v Kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih   

 
 
Za sejo predlagam naslednji  
 
D N E V N I   R E D : 

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti, 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
3. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 11.07.2016, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 11.07.2016,  
5. OŠ Gornji Petrovci - pojasnilo o stroških ekonomske cene in morebitnega dodatnega nadstandarda – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
6. Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v občini Gornji Petrovci – predlog za 

obravnavo in sprejem, 
7. Skupnost občin Slovenije – vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS – predlog za obravnavo in sprejem, 
8. Pindža, Javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. – obravnava gradiva javnega podjetja – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
9. Sprejem letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Gornji Petrovci za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem,  
10. Prodaja parcel v k.o. Neradnovci – predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Martin Raj – predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje, OE Murska Sobota – predlog za obravnavo in sprejem,  
12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2016 – informacija,  
13. Miklavž zavod Murska Sobota – poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta 2015-2016 – informacija,  
14. Zdravstveni dom Murska Sobota – polletno poročilo – informacija,    
15. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 
16. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 
 

 
S spoštovanjem,   

 
 
Župan, 
Franc Šlihthuber, l.r. 

 
 


