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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 

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

v  ponedeljek, 30.12.2019 ob 17.00. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih.    
 

 

Po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 6. 

redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, predlagam naslednji  

 

 

D N E V N I   R E D : 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 05. 

decembra 2019, 

2. Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2020 – II. obravnava in predlog za sprejem,  

- Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji 

Petrovci - II. obravnava,  

- Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč 

iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci - I. obravnava, 

- Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci s pogoji in 

merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ v Občini Gornji Petrovci - II. obravnava, 

- Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci – II. obravnava,  

- Pravilnik o nagradah dijakov ob zaključku šolanja na poklicnih in srednjih šolah v Občini Gornji 

Petrovci - I. obravnava, 

- Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Gornji Petrovci za leto 2020, 

- Sprejem sklepa o sofinanciranju materinskega doma s svetovalnico, 

- Sprejem sklepa o sofinanciranju iz sredstev - poglavje 33 za leto 2020, 

- Sprejem sklepa o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, 

- Sklep o spremembi sklepa štev. 9/2017, 

- Poglavje 3 KULTURA 

- Poglavje 5 GASILSTVO 

- Poglavje 24  INVESTICIJE  

- Vodovod sistema B - nadgradnja, 

Druga obravnava proračuna pomeni, da se kot celota obravnavajo tudi vse zgoraj navedene alineje in 

vse ostale postavke po kontih in poglavjih, ki so že bile predmet prve obravnave in sedaj niso ponovno 

predstavljene.  
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3. Soglasje ustanoviteljice k odtujitvi dela nepremičnine, 

4. Informacija glede kurjenja trave in komunalnih odpadkov v naravi,  

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

 
    

 

 

S spoštovanjem,   

 

                                                                                                                            

 Franc Šlihthuber, l.r.  

 župan  
 

 

 


