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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 

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

v  petek, 29.09.2017 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. Izgradnja širokopasovnih povezav na območju vasi Križevci, Košarovci, Kukeč in Panovci -

informacija,  

4. Vidrin center Križevci – poročilo o investiciji v center ter predstavitev programa, ki se tu izvaja,  

5. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 09.06.2017, 

16.06.2017 in 30.06.2017, 

6. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

09.06.2017, 16.06.2017 in 30.06.2017, 

7. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.07.2017, 

8. Poročilo o realizaciji sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

28.07.2017, 

9. Izvajanje storitve nega na domu na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in 

sprejem, 

10. Dom starejših Rakičan – uskladitev cen storitve »Pomoč družini na domu» - predlog za obravnavo in 

sprejem,   

11. Izvajanje storitev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci –  predlog za obravnavo 

in sprejem, 

12. Imenovanje Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,  

13. Investicije, ki se financirajo iz 23. člena ZFO – informacija,   

14. Saubermacher – Komunala – poročilo o ločenem zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov – 

informacija,  

15. Medobčinska inšpekcija in redarstvo – pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne uprave »Medobčinska inšpekcija in 

redarstvo« – informacija,  

16. Medobčinska inšpekcija in redarstvo – razpored dela za redarja – informacija,  

17. Zavod PIP – prenehanje delovanja pisarne Zavoda PIP v Murski Soboti – informacija,  

18. Stališče Občine Beltinci glede osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Pomurske lekarne Murska Sobota – 

informacija,  
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19. Miklavžev zavod Murska Sobota – poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta 2016/17 zasebnega 

vrtca Lavra – informacija, 

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

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

 

 

S spoštovanjem,   

 

 
 

Župan, 

Franc Šlihthuber, l.r. 


