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Članom občinskega sveta 

občine Gornji Petrovci 

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta občine Gornji Petrovci in 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Gornji 

Petrovci 

 

s k l i c u j e m 

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

v  petek, 25.10.2019 ob 16.00. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih    
 

 

po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 3. 

redne seje, 4. redne seje, 1. izredne seje in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji 

Petrovci, predlagam naslednji  

 

 

D N E V N I   R E D : 

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

24.07.2019, 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 

04.10.2019, 

3. Prodaja turističnega objekta Pindža in okoliških parcel,  

4. Informacija župana v zvezi s postopki podjetja Pindža d.o.o. v stečaju (informacijo bo župan 

podal ustno), 

5. Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci,  

6. Potrditev novega odgovornega urednika občinskega glasila NOVINE za obdobje 2018-2022, 

7. Razpored dela za redarja za mesece: oktober, november, december 2019 in januar 2020 – informacija, 

8. Mala hiša d.o.o. – poročilo o evidenci zapuščenih živali za obdobje 01.01.2019-30.06.2019, 

9. Zdravstveni dom Murska Sobota – polletno poročilo (pregledate ga lahko v pisarni občinske uprave 

oz. vam ga na željo skopiramo), 

10. OŠ Gornji Petrovci – poročilo o realizaciji letnega delovnega programa (pregledate ga lahko v pisarni 

občinske uprave oz. vam ga na željo skopiramo), 

11. Ministrstvo za javno upravo – snemanje poteka sej – informacija,  

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

mailto:obcina.gpetrovci@siol.net


 

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

 

 

S spoštovanjem,  

  

Župan, 

Franc Šlihthuber, l.r.  
 

 

 

 

 

Opomba:  

Točki 3 in 4 dnevnega reda sta zaupne narave, zato predstavniki sredstev javnega obveščanja k tema točkama niso 

vabljeni 

 

 

 


