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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 

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

v  ponedeljek, 21.12.2020 ob 17.00. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih    
 

 

po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 8. 

redne seje in 9. korespondenčne seje, predlagam naslednji  
 

 

D N E V N I   R E D : 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 

2. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci 

– I. obravnava, 

3. Vodovod sistema B d.o.o. – Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v Občini 

Gornji Petrovci, 

4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci – I. obravnava, 

5. Investicijski program II za investicijo: Obnova vaško-gasilskega doma Ženavlje,  

6. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Občine Gornji Petrovci za leto 2021, 

7. Saubermacher – Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021, 

8. Razvojni center Murska Sobota – poziv k predložitvi predloga kandidatov za umestitev na skupno listo 

kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije za novo programsko obdobje 2021-2027, 

9. Oblikovanje predloga za imenovanje člana Sveta OI JSKD Murska Sobota, 

10. Oček Ladislav, Križevci 115 – soglasje k prodaji nepremičnin,  

11. Zbiranje pobud v zvezi z izdelavo gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 

2021-2030, 

12. Pokrajine v Sloveniji – informacija,  

13. Seznanitev s sprejetjem Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 

2021, 

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

 

S spoštovanjem,                                                                                                                              

 Župan, Franc Šlihthuber, l.r. 

  
 

 

Ostali vabljeni:  

- pri točki 2 in 3: predstavnik podjetja Vodovod sistema B d.o.o. 

- pri točki 4: predstavnik podjetja ZEU d.o.o. 
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