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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 

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

v  soboto, 18.03.2017 ob 08.00. 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 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 07.10.2016, 

4. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

07.10.2016, 

5. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 21.11.2016, 

6. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 08.12.2016, 

7. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

08.12.2016, 

8. Poročilo likvidacijskega upravitelja v zvezi z likvidacijo podjetja Pindža d.o.o., 

9. I. obravnava Rebalansa Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2017,  

10. I. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018, 

11. Izgradnja javnega vodovodnega omrežja in širokopasovnih povezav v naseljih Križevci, Košarovci, 

Kukeč in Panovci – poročilo, 

12. Priklop na javno vodovodno omrežje in širokopasovne povezave po zaključku izgradnje – predlog za 

obravnavo in sprejem, 

13. Osnutek Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Gornji Petrovci – obravnava, 

14. Osnutek Odloka o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci – obravnava,  

15. Sprememba Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih 

odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za 

obravnavo in sprejem,  

16. MeRiDo, Damir Jošar s.p. – predlog in prošnja za postavitev kogeneracijske elektrarne pri OŠ Gornji 

Petrovci s sklopu sistema daljinskega ogrevanja – predlog za obravnavo in sprejem,   

17. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017 – predlog za obravnavo in 

sprejem, 

18. Prodaja parcele v k.o. Panovci – predlog za obravnavo in sprejem,   

19. Prodaja deleža parcel v k.o. Šulinci – predlog za obravnavo in sprejem,  

20. Prodaja deleža parcel v k.o. Fokovci – predlog za obravnavo in sprejem,  

21. Vračilo prispevka za izgradnjo ceste – predlog za obravnavo in sprejem,  
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22. Saubermacher & Komunala - letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017 – 

informacija,  

23. Mestna občina Murska Sobota – imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvena 

zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – informacija,  

24. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 

 

S spoštovanjem,   

 

 
 

Župan, 

Franc Šlihthuber 
 

 

 

Ostali vabljeni:  

- člani Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci  

- predsedniki krajevnih skupnosti in vaških odborov 

- člani občinske uprave  

 


