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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 

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

v  petek, 19.01.2018 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. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017, 

16.06.2017 in 30.06.2017, 

4. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 29.09.2017, 

5. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

29.09.2017, 

6. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

12.10.2017, 

7. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.10.2017, 

8. Poročilo o realizaciji sklepov 5. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

18.10.2017, 

9. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

19.12.2017, 

10. Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 – predstavitev in obravnava,  

11. Priprava novih ustanovitvenih aktov javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota - predlog za 

obravnavo in sprejem 

12. PREDLOG Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci – I. 

obravnava,  

13. Saubermacher – Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 – predlog 

za obravnavo in sprejem,  

14. Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona – program Lučka – predlog za obravnavo 

in sprejem, 

15. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota – prošnja za sofinanciranje delovanja - 

predlog za obravnavo in sprejem, 

16.  Združenje multiple skleroze, prekmurska podružnica – prošnja za sofinanciranje delovanja - predlog 

za obravnavo in sprejem, 

17.  Gimnazija Murska Sobota – prošnja za donatorstvo - predlog za obravnavo in sprejem, 
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18. Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije – prošnja za sofinanciranje –  predlog za obravnavo in 

sprejem, 

19.  DZŽ Pomurja – prošnja za sofinanciranje zaposlitev oseb- predlog za obravnavo in sprejem, 

20. Predlog za trajno obeleženje spomina na Milana Vincetiča – predlog za obravnavo in sprejem,  

21. Poročilo in delovni program (gradivo lahko pregledate v občinski upravi oz. vam ga na vašo željo 

skopiramo in pošljemo naknadno): 

- OŠ Gornji Petrovci, 

- Škofijska karitas Murska Sobota, Materinski dom.   

22. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini, 

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

 

 

S spoštovanjem,   

 

 
 

Župan, 

Franc Šlihthuber 
 


