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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 

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

v  petek, 22.10.2021 ob 18.00. uri, 

v kulturnem domu občine Gornji Petrovci v Stanjevcih    
 
 

po ugotovljeni začetni prisotnosti in sklepčnosti članov občinskega sveta ter sprejemu zapisnika 14. 

redne seje in 10. korespondenčne seje, predlagam naslednji  
 
 

D N E V N I   R E D : 

1. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, 

2. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec »Jurček« pri Osnovni šoli Gornji Petrovci – I. obravnava,  

3. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornji Petrovci,  

4. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci,  

5. Imenovanje člana skupščine Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in njegovega 

namestnika ter člana Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., 

6. Evgen Flisar, Kukeč 40 – soglasje k prodaji nepremičnin, 

7. Milivoj in Tanja Roš – vloga za odkup lastniškega deleža,  

8. Prodaja parcel v k.o. Križevci,  

9. Govedorejsko društvo Gornji Petrovci – sofinanciranja izobraževanja in podpora društvom,  

10. Zavod ustvarjalno srce – projekt »Slovenija kvačka«, 

11. Prisotnost novinarke medija Vestnik na seji - razprava,  

12. Ministrstvo za okolje in prostor – sklep o sofinanciranju operacije »Nadgradnja vodovodnega sistema B« - 

informacija,  

13. Sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka – informacija,  

14. Razpored dela za redarja za mesece: oktober, november, december 2021 in januar 2022 - informacija,   

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

 

S spoštovanjem,                                                                                                                              

 Franc Šlihthuber,  

 župan  
 

 

 

 

 

V skladu  s 5. in 7. členom Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 

širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/2021) je za udeležbo na seji občinskega sveta potrebno 

izpolnjevati POGOJE PCT. 
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