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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 

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

v  petek, 20.11.2015 ob 18.00. 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. Poslovni najem gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno 

vodo Pomurja – Sistem B« - predlog za obravnavo in sprejem,  
4. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 02.10.2015, 
5. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 02.10.2015, 
6. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.10.2015, 
7. Poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.10.2015, 
8. Predstavitev in I. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016, 
9. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za 

programsko obdobje 2016 – 2020 – predlog za obravnavo in sprejem,  
10. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine Gornji Petrovci za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Saubermacher & Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
12. Pošta Slovenije – načrtovane spremembe poštnega omrežja na območju naše občine – predlog za 

obravnavo,  
13. Ministrstvo za okolje in prostor – sanacija zemeljskega plazu v Stanjevcih – informacija,  
14. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,  
15. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
 
S spoštovanjem,   

 
Župan, 
Franc Šlihthuber l.r. 
 

 
 


