
 
OBČINA  GORNJI  PETROVCI 

Gornji Petrovci 31/d * 9203  Petrovci * Tel. 02/55-69-000 * Fax  02/55-69-001 * E-mail: obcina.gpetrovci@siol.net 

 
Številka: 032-0031/2021-1 

Datum: 03.05.2021 
 

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 

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

v  četrtek, 13.05.2021 ob 18.00. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih    
 
 

po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 12. 

redne seje, predlagam naslednji  
 

 

D N E V N I   R E D : 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 

2. Informacija o aktivnostih v zvezi z legalizacijo objektov v lasti gasilskih društev – razprava,  

3. Članstvo v delovnih telesih Občinskega sveta občine Gornji Petrovci - razprava,  

4. Odvetnik Mitja Pukšič - razprava, 

5. Statut Občine Gornji Petrovci in Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci – seznanitev s 

potekom javne razprave - razprava,   

6. Predlog za začetek postopka sprejema Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021 - razprava, 

7. Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji - razprava,  

8. Lokalni program kulture Občine Gornji Petrovci 2021-2025 – II. obravnava,  

9. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih 

izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpis Občine Gornji Petrovci – I. 

obravnava, 

10. Saubermacher – Komunala Murska Sobota – Elaborat o oblikovanju cene za leto 2021 s poročilom o delu 

za leto 2020, 

11. Zdravstveni dom Murska Sobota – vloga za podajo soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Murska 

Sobota za nabavo osnovnega sredstva, 

12. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota – prošnja za sofinanciranje aktivnosti promocije ponudbe 

vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021, 

13. Prodaja nepremičnin v k.o. Stanjevci, 

14. Janez Andrejek - soglasje k prodaji nepremičnin,  

15. PGD Križevci - zahvala – informacija,  

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

 

S spoštovanjem,                                                                                                                              

 Franc Šlihthuber,  

 župan  
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