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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 

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

v  petek, 09.07.2021 ob 19.00. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih    
 
 

po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 13. 

redne seje, predlagam naslednji  
 
 

D N E V N I   R E D : 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 

2. Zaključni račun Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2020 – predlog za obravnavo in sprejem,  

3. Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Gornji Petrovci v I. polletju leta 2021, 

4. 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 – II. 

obravnava,  

5. Nadgradnja vodovodnega sistema B – uskladitev NRP,  

6. Obravnava in potrditev skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-

2027 – izvedba tajnega glasovanja,  

7. Nakup nepremičnin v k.o. Martinje,  

8. Prireditve v sklopu občinskega praznika v letu 2021, 

9. Podelitev priznanj Občine Gornji Petrovci v letu 2021, 

10. Soglasje k programu dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2021,  

11. Občinski svetnik Jože Balek – vprašanja za župana,  

12. Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji - razprava,  

13. Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – odstop s funkcije,  

14. Informacija o spremembi vrednosti točke za izračun najemnin,   

15. Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine – poročilo o delu za leti 2019-2020 – informacija,  

16. Razpored dela za redarja za mesece: junij, julij, avgust, september 2021 – informacija,  

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

 

S spoštovanjem,                                                                                                                              

 Franc Šlihthuber,  

 župan  
 

mailto:obcinagp@gornji-petrovci.si

