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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 

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

v  petek, 12.10.2018 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. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 06.07.2018, 

4. Poročilo o realizaciji sklepov 25. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

06.07.2018, 

5. Občina Puconci – stroški glede vodenja proračunskega sklada na Občini Puconci – predlog za 

obravnavo in sprejem,   

6. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije občine Gornji Petrovci – predlog 

za obravnavo in sprejem,  

7. Kristina Kozar – parcele v k.o. Boreča – predlog za obravnavo in sprejem,  

8. Kanalizacija in čistilna naprava pri bloku Gornji Petrovci 92 in 92/a ter pri osnovni šoli in bloku 

Gornji Petrovci 2/a – predlog za obravnavo in sprejem,  

9. Ureditev ceste v Križevcih – predlog za obravnavo in sprejem, 

10. Ureditev ceste v Stanjevcih – predlog za obravnavo in sprejem,  

11. ŽNK Goričko Stanjevci, Zmagovalke – ureditev souporabe športnih igrišč – predlog za obravnavo in 

sprejem,   

12. OŠ Gornji Petrovci – financiranje nadstandarda neobveznega izbirnega predmeta angleščina – 

predlog za obravnavo in sprejem,  

13. Odbor za infrastrukturo – uredite mrliške vežice Kančevci – informacija,  

14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v l. polletju 2018 in dopis Ministrstva za 

finance glede sprejema poračuna za leto 2019 – informacija,  

15. Poročilo Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci o opravljenem nadzoru, 

16. Pindža d.o.o. v stečaju – informacija v zvezi s kazensko ovadbo župana in morebitno kazensko 

odgovornostjo župana,   

17. Polletna poročila (pregledate jih lahko v pisarni občinske uprave oz. vam jih na željo skopiramo): 

- Zdravstveni dom Murska Sobota, 

- Pomurska turistična zveza,  

- OŠ Gornji Petrovci in poročilo za šolsko leto 2017/2018 ter delovni program za šolsko leto 

2018/2019, 

18. Sončna zadruga, Zelena energija – končno poročilo o projektu mikroDOLB Gornji Petrovci,  
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19. Reorganizacija centra za socialno delo in vloga lokalnih skupnosti – informacija,  

20. Razpored dela za redarja za mesec oktober, november, december 2018 in januar 2019 – informacija,  

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

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

 

 

 

S spoštovanjem,  
  

 

Župan, 

Franc Šlihthuber 
 


