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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 

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

v  petek, 22.06.2018 ob 18.30. 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 23. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.04.2018 

4. Poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 18.04.2018, 
5. Potrditev DIIP-ov in novelacij IP-ov za projekte, ki se bodo financirali iz 23. člena ZFO v letu 2018 in 

2019 – predlog za obravnavo in sprejem,  

6. Predstavitev in I. obravnava Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019, 

7. Program oskrbe s pitno vodo 2018 - 2021 – predlog za obravnavo in sprejem,   

8. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gornji Petrovci – I. obravnava,  

9. Revizija dokumenta identifikacije investicijskega projekta Celovita energetsko učinkovita prenova javne 

razsvetljave – predlog za obravnavo in sprejem,  

10. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018 – predlog za obravnavo in 

sprejem, 

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

obravnavo in sprejem,   

12. Ureditev pokopališča Kančevci – predlog za obravnavo in sprejem,  

13. Ureditev ceste pri h. št. 14 Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem,  

14. Prodaja parcele št. 3072 v k.o. Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,   

15. ŽNK Goričko Stanjevci, Zmagovalke – prošnja za sponzorstvo – donatorstvo – ureditev souporabe 

športnih igrišč in izvedba občasnih občinskih prevozov igralk – predlog za obravnavo in sprejem,  

16. Prikazovalnik hitrosti – ponudba na nakup – predlog za obravnavo in sprejem,  

17. Poročilo Popisne komisije občine Gornji Petrovci za leto 2017, 

18. Občina Puconci – posredovanje sklepa solastnicam podjetja CEROP – informacija,  

19. Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2018 – informacija,  

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

21. Poročila, programi dela in finančni načrti (pregledate jih lahko v pisarni občinske uprave oz. vam jih na 

željo skopiramo): 

- Zdravstveni dom Murska Sobota, 

- Medobčinske inšpekcije in redarstva, 

- Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, 

- DZŽ Pomurja, 

- Zavod PIP,  
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22. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 

 

 

S spoštovanjem,  

  

 

 

Župan, 

Franc Šlihthuber 
 

 

 

 


