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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 

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

v  petek, 08.04.2016 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 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.12.2015, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 28.12.2015, 
5. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.02.2016, 
6. Poročilo o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 19.02.2016, 
7. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem,  
8. Pindža d.o.o. – Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci – predlog za 

obravnavo in sprejem,  
9. Sprejem programa Kmetija v Stanjevcih – predlog za obravnavo in sprejem, 
10. Odredba o dopolnitvi Odredbe o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 

na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in 
sprejem,  

11. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 – predlog za obravnavo in 
sprejem,   

12. Nakup treh davčnih blagajn za potrebe društev – predlog za obravnavo in sprejem,  
13. Poročilo Popisne komisije Občine Gornji Petrovci za leto 2015,  
14. Prodaja parcel v k.o. Fokovci – predlog za obravnavo in sprejem,  
15. Sprejem odločitve o ponovitvi javnega razpisa za oskrbo več objektov v Občini Gornji Petrovci s 

toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso,  
16. Mag. Darko Korošec – najem prostora v stari osnovni šoli v Šulincih – predlog za obravnavo in sprejem,  
17. Pojasnila o aktivnostih in nadaljnjem postopku za dokončanje Občinskega prostorskega načrta za Občino 

Gornji Petrovci – informacija,  
18. Dom starejših Rakičan – pomoč na domu – poročilo o delu za leto 2015 – informacija,  
19. Center za socialno delo M. Sobota – poslovno poročilo za program Dnevni center za otroke in 

mladostnike Kekec od 1.1.2014-31.12.2015 – informacija,   
20. Medobčinska inšpekcija in redarstvo – letno poročilo o delu »Medobčinske inšpekcije in redarstva« za 

leto 2015 – informacija, 
21. Mala hiša, zavetišče za živali do.o. – poročilo o evidenci zapuščenih živali za Občino Gornji Petrovci za 

obdobje 1.1.-31.12.2015 – informacija,  
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  

 
 
 
 
 
 


