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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 

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

v  petek, 29.05.2015 ob 19.00. 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 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 14.04.2015, 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

14.04.2015, 
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

20.04.2015, 
6. Obravnava gradiva povezanega z imenovanjem predstavnika v skupščino javnega podjetja Vodovod 

B d.o.o. – predlog za obravnavo in sprejem,  
7. Udeležba podžupana na 12.  nujni seji odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora 

RS dne, 14.04.2015 - informacija,  
8. OSNUTEK Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji 

Petrovci za programsko obdobje 2015-2020 – predlog za obravnavo,  
9. Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s 

toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso – predlog za obravnavo in sprejem,  
10. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci – predlog za obravnavo in sprejem,  
11. Sanacija plazu pod stanovanjsko hišo Stanjevci 5a – predlog za obravnavo in sprejem,  
12. Gimnazija Murska Sobota – dotacija za šolski sklad Gimnazije Murska Sobota za obnovo športnega 

igrišča – predlog za obravnavo in sprejem,  
13. Saubermacher & Komunala – elaborat o oblikovanju cene s poročilom o delu – informacija,  
14. Cerop d.o.o. – plan prihodkov občin iz naslova amortizacije za I. in II. fazo RCERO Pomurje – 

informacija,   
15. Zdravstveni dom Murska Sobota: 
- poslovno, finančno in strokovno poročilo za leto 2014 ter program dela in finančni načrt za leto 2015, 
- program dela in finančni načrt za leto 2015 (gradivo si lahko ogledate na seji ali v občinski upravi) – 

informacija,  
16. Informiranje članov občinskega sveta in delovnih teles,  
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. 
  

 
 
 
 


