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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 

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

v  petek, 10.07.2020 ob 18.30. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih    
 

 

po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 4. 

korespondenčne seje, 7. redne seje, 5. korespondenčne seje, 6. korespondenčne seje, 7. korespondenčne 

seje in 8. korespondenčne seje, predlagam naslednji  
 

 

D N E V N I   R E D : 

1. Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 

2. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019 - obravnava in predlog za sprejem, 

3. Obvestilo o dvigu povprečnin in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta,  

4. Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 - obravnava in predlog za sprejem, 

5. Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2020, 

6. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020, 

7. Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2020 z veljavnostjo od 01.04.2020 – popravek,  

8. Najem operativnega leasinga za službena vozila,  

9. Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci – I. 

obravnava, 

10. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci 

– I. obravnava,  

11. Prodaja parcel v k.o. Stanjevci,  

12. Menjalna pogodba za nepremičnine v k.o. Kukeč, k.o. Martinje in k.o. Trdkova,   

13. Soglasje k programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020,  

14. Izvedba občinskega praznika Občine Gornji Petrovci v letu 2020 in ostalih prireditev,  

15. Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči – COVID-19, 

16. Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2020 – informacija,  

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

 

S spoštovanjem,                                                                                                                              

 Franc Šlihthuber, l.r. 

 župan  
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