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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 

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

v  petek, 02.10.2015 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 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 31.07.2015, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

31.07.2015, 
5. Poročilo o delu policistov PP Gornji Petrovci za leto 2014 v Občini Gornji Petrovci, 
6. Povzetek o prehojeni poti Občine Gornji Petrovci in Pindže d.o.o., finančne informacije o delu občine 

in Pindže d.o.o. in predlogi ali usmeritve župana Občine Gornji Petrovci za prihodnje,  
7. Sklep o vložitvi Zahteve za oceno ustavnosti Zakona o financiranju občin (ZFO-1) – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
8. Sodelovanje Občine Gornji Petrovci in Pindže d.o.o. z družbo KF finance – predlog za obravnavo in 

sprejem,  
9. Sanacija podjetja Pindža d.o.o. – predlog za obravnavo in sprejem,  
10. Poročilo o podpisanih pogodbah za vodovod in širokopasovne povezave za območje vasi Križevci, 

Košarovci, Kukeč in Panovci - predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Javna razsvetljava – obrazložitev izvedbe projekta in sprejem ustreznega sklepa,  
12. Problematika škode, ki jo povzroči divjad – predlog za obravnavo, 
13. Osnutek Odloka o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci – predlog za obravnavo,   
14. Odpis dolgov – predlog za obravnavo in sprejem,   
15. Prodaja parcele št. 4790 k.o. Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem,  
16. Obvestilo in sprejem ustreznega sklepa glede občinskega avtomobila Renault Laguna in nabave 

novega avtomobila,   
17. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,  
18. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta. 

 
S spoštovanjem,   

Župan, 
Franc Šlihthuber, l.r. 
 

 


