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OBČINA KRIŽEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

11. redne seje občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v sredo, 29. februarja 2012 ob 

18.00 uri v sejni sobi SKZ » KLAS » Križevci. 

 

 

Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Križevci: 

Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Aleš 

Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar, Anton Kšela. 

 

Opravičeno odsotni: Boris Onišak in Robert Jelen. 

 

Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša 

Antolin, Miran Ros, Jožef Lebar in Jelka Kosi. 

 

Ostali navzoči: Danilo Krapec, direktor RRA Mura  

 

 

D N E V N I    R E D : 

 

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

  2. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta 

  3. Predlog dnevnega reda za 11. redno sejo 

  4. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije 

  5. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2012- sprejem v 2. branju 

  6. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – 1.   

      obravnava 

  7. Predlog sklepa – soglasje h gradnji gospodarskega poslopja v k.o. Logarovci 

  8. Mnenje k imenovanju direktorja Doma Lukavci 

  9. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

11. Razno 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda:  

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje 

udeležilo 11 članov občinskega sveta. G. Boris Onišak in g. Robert Jelen se seje iz 

opravičenih razlogov nista udeležila. 
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K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta 

 

S K L E P : Zapisnik 11. redne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb. 

 

                    Navzočih   11 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 

Pregled dnevnega reda za 11. redno sejo 

 

Župan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red. 

 

 

S K L E P : Predlagani dnevni red so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.  

 

                     Navzočih   11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

  

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije 

 

Predlog Odloka in kandidatna lista za volitve članov Razvojnega sveta pomurske regije sta 

priloga gradivu za sejo.  

 

Župan je besedo predal direktorju RRA Mura, gospodu Danilu Krapcu, ki je podrobno 

predstavil omenjen odlok. Povedal je, da je z uveljavitvijo Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja vsem občinam naloženo, da morajo ustanoviti organ usklajevanja 

razvojnih spodbud in razvojnih interesov v regiji-Razvojni svet pomurske regije ( RSR ) in 

sicer najpozneje v enem letu po uveljavitvi omenjenega zakona oz. najpozneje do 19.3.2012. 

Z vzpostavitvijo omenjenega sveta formalno prenehata delovati dosedanji Svet regije in 

Regijski razvojni svet. Organ Razvojnega sveta pomurske regije ustanovijo občine v 

razvojnih regijah z Odlokom o ustanovitvi, katerega sprejme dve tretjini občinskih svetov 

občin z najmanj dvotretjinsko večino prebivalstva regije.  
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V mesecu decembru so župani na seji sveta pomurske razvojne regije sprejeli sklep o 

določitvi števila članov novega organa in sicer, da se konstituira 31. članski razvojni svet, 

katerega sestavljajo: 

- predstavniki občin ( člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja), 

- predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice s sedežem v regiji, 

- predstavniki nevladnih organizacij v regiji s sedežem v regiji, 

- predstavniki območnih razvojnih partnerstev s sedežem v regiji, 

- predstavnik madžarske narodne skupnosti. 

 

RRA Mura je pisno povabila občine, gospodarstvo in nevladne organizacije k pripravi 

kandidatnih list za članstvo v razvojnem svetu. Istočasno je vse pomurske občine pozvala k 

predložitvi pripomb in dopolnitev na osnutek omenjenega odloka. Vse prejete dopolnitve in 

pripombe so bile tudi obravnavane na seji Sveta pomurske razvojne regije v mesecu februarju. 

Osnutek odloka kot tudi osnutek glasovnice (liste kandidatov) je Svet pomurske razvojne 

regije potrdil na seji 14.2.2012.          

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

S K L E P : - Občinski svet občine Križevci sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta    

                       pomurske regije po skrajšanem postopku. 

                    - Odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, upoštevati pa se  

                       začne, ko ga sprejme 2/3 občinskih svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva. 

 

           Navzočih  11 članov sveta 

                       ZA je glasovalo 11 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet. 

 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da sta na podlagi dogovora med župani občin Ljutomer, 

Veržej, Križevci in Razkrižje v Razvojni svet pomurske regije predlagana dva predstavnika 

občin in sicer mag. Olga Karba, županja občine Ljutomer in Slavko Petovar, župan občine 

Veržej.  

  

Na predlog župana je bila imenovana komisija za izvedbo tajnih volitev v naslednji sestavi: 

- Branko Belec - predsedujoči 

- Anton Lovrenčič - član 

- Marijan Šijanec - član 

 

Komisijo je potrdilo vseh 11 prisotnih članov občinskega sveta. 

 

Gdč. Lidija Domanjko je predstavila postopek glasovanja za zaprto listo kandidatov za volitve 

članov Razvojnega sveta Pomurske regije. Kandidatna lista za volitve članov Razvojnega 

sveta pomurske regije je priloga gradivu za sejo.  
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Članom občinskega sveta so bile razdeljene glasovnice za tajno glasovanje. 

Po opravljenem tajnem glasovanju je komisija ugotovila naslednje izide glasovanja:  

 

- nerazdeljeni sta ostali 2 glasovnici, ker 2 člana občinskega sveta nista bila prisotna na 

seji občinskega sveta.  

- razdeljenih je bilo 11 glasovnic, 

- oddanih je bilo 11 glasovnic, 

- neveljavnih je bilo 0 glasovnic, 

- veljavnih je bilo 11 glasovnic, 

- ZA je glasovalo 11 članov občinskega sveta 

- PROTI je glasovalo 0 članov občinskega sveta 

 

Predsedujoči komisije,  mag. Branko Belec ugotavlja, da je kandidatna lista soglasno 

izglasovana. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2012 – sprejem v 2. branju 

 

Podrobno obrazložitev je podal župan, mag. Branko Belec, ki je povedal, da je občinski svet 

občine Križevci na svoji seji v mesecu januarju sprejel sklep, da se proračun občine Križevci 

za leto 2012 v prvem branju sprejme in posreduje v 10. dnevno javno obravnavo. Javna 

obravnava je potekala vključno do 14.2.2012. V tem času sta prispela dva predloga s strani 

Občinskega odbora SDS Križevci in sicer:  

 

Predlog 1:  

 

- Uvrstitev uvedbe komasacij in agromelioracij na območju občine Križevci v proračun  za  

  leto 2012 in v NRP v letih 2012-2015. 

 

  Župan mag. Branko Belec je povedal, da predlog ni finančno ovrednoten, niti ni izdelana    

  finančna konstrukcija po virih in letih financiranja, zato je predlagal, da se najprej pristopi k  

  samemu postopku, kot je določitev območja komasacije, zbiranje soglasij od lastnikov  

  zemljišč…, šele nato bo možno predviditi stroške, ki bodo nastali v samem postopku  

  izvajanja komasacij. V kolikor bi že v letošnjem letu bil postopek speljan tako daleč, da bi  

  bilo potrebno zagotoviti denarna sredstva, bo projekt vključen v rebalans proračuna občine  

  Križevci za leto 2012. 

 

G. Aleš Kolmanič je povedal, da gre za zelo dolgotrajen postopek.  

Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko prične, v kolikor se s komasacijo 

strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 66 %  kmetijskih zemljišč na predvidenem 

komasacijskem območju.  

Meni, da je brezpredmetno v proračunu za leto 2012 zagotavljati določena sredstva za 

izvedbo komasacij, saj postopek komasacije še ni sprožen ( ni dane pobude, niti zbranih izjav 

s strani lastnikov zemljišč o strinjanju z uvedbo navedenega postopka, ni imenovane komisije 

za izvedbo komasacijskega postopka…), zato predlaga, da se k uvedbi komasacijskega 

postopka čim prej pristopi in se sredstva zagotovijo v proračunu za leto 2013. 
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Predlog 2: 

 

- Prenos sredstev za obnovo prostorov občinske stavbe v leto 2013.  

 

  Odbor SDS je mnenja, da je  zaradi same ekonomičnosti oz. racionalnosti smiselna   

  izvedba celovite obnove vseh prostorov in ne samo posameznih delov, zato se sredstva  

  v višini 17.000 € naj prenesejo v leto 2013, ko se planira obnova še preostalih  

  prostorov. Med drugim se naj razmišlja tudi o ureditvi dostopa do občinske uprave  

  starejšim občanom ter invalidom.  

 

Župan mag. Branko Belec se z navedenim predlogom ne strinja, saj je ureditev županove 

pisarne, katera bi istočasno služila tudi za izvedbo sej občinskih odborov nujno potrebna.  

 

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

S K L E P : -  Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2012 z vsemi prilogami se v  

                        drugem branju sprejme.  

                     - Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Navzočih  11 članov sveta 

ZA je glasovalo  11 članov sveta 

PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

1. obravnava 

 

G. Miran Ros je podal obrazložitev k navedeni točki. Povedal je, da občina s sprejetjem 

odloka izpolni zakonsko obvezno uskladitev z Zakonom o divjadi in lovstvu ter vsebinsko 

določi namensko porabo sredstev.  

Sredstva iz tega naslova se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabijo 

kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše 

pogoje, namen in način porabe teh sredstev mora občina urediti z odlokom. 

Po Zakonu o divjadi in lovstvu je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna RS,  

50 % pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče 

koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Ministrstvo za kmetijstvo 

občini letno nakazuje koncesijske dajatve. Tako je občina Križevci  za leto 2011 iz naslova 

koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejela finančna sredstva v višini 1.073,00 €. 

Predlagan Odlok ne predstavlja dodatnih obremenitev proračuna občine Križevci.  

 

Predlog Odloka je obravnaval tudi odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja občine Križevci, ki 

predlaga občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki sprejme.  
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S K L E P : - Občinski svet občine Križevci sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za  

                       trajnostno gospodarjenje z divjadjo v prvi obravnavi.  

                    -  Odlok se posreduje v 15. dnevno javno razpravo. 

 

                       Navzočih  11 članov sveta 

                       ZA je glasovalo 11 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa- soglasje h gradnji gospodarskega poslopja v k.o. Logarovci 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo prejeli vlogo investitorja, ki namerava na 

parceli št. 1225 k.o. Logarovci zgraditi dva kmetijska objekta s sončno elektrarno nameščeno 

na strehi objektov. Gradnja bi se naj izvedla kot kmetijski objekt z enokapno streho z 

naklonom 25°, dimenzije posameznega objekta so 35 x 10 m. Ker omenjen objekt zaradi 

strehe enokapnice ni v skladu z veljavnim Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za 

območje občine Križevci, si je investitor dolžan pridobiti soglasje občinskega sveta k 

nameravani gradnji. Objekt bi investitor dal v brezplačni najem okoliškim prebivalcem oz. 

kmetom za skladiščenje kmetijske mehanizacije in podobno.  

Vloga investitorja ter skice podobnega objekta, ki je zgrajen v Benediktu so priloga gradivu 

za sejo.  

 

G. Anton Petovar je povedal, da tako sam, kot tudi vaščani Kokorič nasprotujejo postavitvi 

predvidenega kmetijskega objekta oz. nadstreška za kmetijsko mehanizacijo, na streho 

katerega bi se naj namestili moduli sončne elektrarne.  

Prepričani so, da bo ta kmetijski objekt z enokapno streho kazil okolico in bo moteč za okolje, 

postavljen bi pa naj bil na lepi gradbeni parceli, ki bi bila bolj primerna za gradnjo 

stanovanjskih objektov. 

 

G. Jožef Lebar je opozoril občinski svet,  da se ne odloča o tem, ali se investitorju dovoli 

gradnja navedenega objekta, temveč, ali se investitorju izda soglasje za gradnjo objekta s 

streho enokapnico. V kolikor občinski svet enokapnice ne bo potrdil, se investitor lahko 

odloči za dvokapnico, za kar pa ne potrebuje soglasja občinskega sveta, saj je postavitev 

dvokapnice dovoljena.   

 

G. Bogomir Gaberc je povedal, da je sam osebno proti postavitvi takšnega objekta kot ga 

namerava postaviti investitor, predvsem kar se tiče lege objekta in strehe enokapnice. Mogoče 

bi bilo manj moteče za okolje, če bi investitor zgradil objekt z dvokapno streho. 

 

G. Aleš Kolmanič podpira izgradnjo sončnih elektrarn, vendar ne na  objekte kot jih namerava 

postaviti investitor na navedenem zemljišču.  
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Po razpravi je bil sprejet naslednji  

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci ne daje soglasja h gradnji dveh kmetijskih  

                     objektov dimenzije 35m x 10 m, s sončno elektrarno nameščeno na strehi  

                     objekta na parcelni številki 1225 k.o. Logarovci, ki bi se izvedla z enokapno  

                     streho z naklonom strehe 25°. 

 

                     Navzočih  11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

  

                     Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Mnenje k imenovanju direktorja Doma Lukavci 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da Zakon o socialnem varstvu med drugim določa, da 

če je ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republika Slovenija, imenuje in 

razreši direktorja svet zavoda s soglasjem ministra pristojnega za socialno varstvo po 

predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti v kateri ima zavod sedež. 

Tako je Svet zavoda Doma Lukavci v mesecu februarju 2012 pri občini Križevci vložil vlogo 

za izdajo mnenja k imenovanju direktorice tega zavoda. Ker Svet zavoda ni priložil niti sklepa 

sveta o imenovanju oz. izbiri kandidatke, niti vloge kandidatke in njenega programa v 

obdobju 2012-2016 ter zapisnika razpisne komisije je župan s pisnim dopisom pozval Svet 

zavoda, da posreduje dokumentacijo v zvezi s prijavo na razpis. Občina Križevci je prejela 

zahtevano dokumentacijo iz katere je razvidno, da je Svet zavoda na podlagi javnega razpisa 

izmed šestih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za direktorja zavoda izbral Stanko 

Vozlič, zaposleno na delovnem mestu direktorice.  

Župan je prisotne seznanil o anonimnih pismih v katerih so opisane » nevzdržne »  razmere 

med zaposlenimi in direktorico Doma Lukavci ter predstavil dosedanje izkušnje, predvsem 

kar se tiče poslovnega sodelovanja med županom z direktorico Doma Lukavci. Glede na 

navedeno je povedal, da je njegovo » neobvezujoče » mnenje bolj negativno, kot pozitivno. 

 

Sledila je razprava članov občinskega sveta ( g. Lovrenčič, g. Weis, ga. Rakuševa, g. Gaberc 

in g. Kolmanič ), ki so mnenja, da se ga. Stanki Vozlič izda pozitivno mnenje k imenovanju 

za direktorico Doma Lukavci, predvsem iz razloga, ker jim razmere med zaposlenimi in 

direktorico niso znane, zaradi neprimernosti drugih kandidatov in že podanega pozitivnega 

mnenja s strani Sveta zavoda Doma Lukavci.  

 

Po razpravi je bil sprejet 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje pozitivno mnenje k imenovanju STANKE  

                       VOZLIČ, dipl. med. sestre, roj. 03.07.1963, stanujoče na naslovu Ulica Vinka   

                       Megle 2, 9240 Ljutomer za direktorico Doma Lukavci.  

                     - Mnenje velja z dnem izdaje. 
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                        Navzočih  11 članov sveta 

                        ZA je glasovalo   9 članov sveta 

                        PROTI je glasoval   1 član sveta 

                        NI glasoval    1 član sveta 

 

                        Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda:  

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ker so odgovori na vprašanja prejšnje seje podani v pisni obliki in so priloga gradivu za sejo, 

je župan nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda.  

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje kdaj se bo saniral nadvoz ceste pri križu v Lukavcih, 

na katerega je že večkrat opozarjal na sejah občinskega sveta? 

Opozoril je tudi na suha drevesa v vaškem jedru Križevci. Predlaga, da se le-ta zamenjajo.  

 

G. Jožef Lebar je povedal, da je s predstavniki podjetja Segrap d.o.o. že sklican sestanek na 

katerem jim bo navedena zahteva glede zamenjave dreves tudi podana. 

 

G. Andrej Weis je postavil naslednja vprašanja: 

- kdaj se predvideva gramoziranje makadamskih cest, tudi ceste Iljaševci – remiza?  

- ali se v letošnjem letu predvideva popravilo fasade na telovadnici OŠ Križevci? 

Opozoril je tudi na zasipan obcestni jarek pri Antičevi njivi.  

 

G. Miran Ros je povedal, da se gramoziranje makadamskih cest opravlja vsako leto konec 

meseca marca, seveda je to odvisno tudi od vremenskih razmer.  

 

G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da bo v kratkem opravljen 

ogled vseh makadamskih cest v občini ter opravljeno gramoziranje potrebnih cest. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je v letošnjem letu za investicijsko vzdrževanje OŠ 

namenjeno nekaj sredstev. V kolikor bodo sredstva ostala se bo razmislilo o navedenem 

predlogu in se bo izdelala finančna konstrukcija. 

 

G. Anton Kšela je postavil vprašanje, kako daleč je zadeva glede sanacije ceste R2-439 ter 

vprašanje glede postavitve avtobusnega postajališča v naselju Berkovci. 
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Župan mag. Branko je povedal, da je omenjena cesta R2-439 še v reviziji postopka.  

Prizadevamo si, da bi cesta ostala v proračunu države. 

Kar se tiče postavitve avtobusne postaje v Berkovcih pa pove, da le-ta stane ca 4.000 € in se 

bi začasno postavila na dosedanjem postajališču. 

 

G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje ali bo občina sodelovala v akciji Očistimo Slovenijo, 

ki bo v mesecu marcu 2012 ter kako daleč je postopek v zvezi zemljišča Petty? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bo občina v čistilno akcijo vsekakor vključila. 

Akcija bo potekala na podoben način kot leta do sedaj. Vsa navodila bodo predsednikom 

vaških odborov ter društev posredovana s strani občinske uprave. 

Kar se tiče tožbe zoper stranko Petty d.o.o. Gornja Bistrica pa je povedal, da smo dne 

17.02.2012 s strani Okrožnega sodišča Murska Sobota prejeli že drugo pozitivno sodbo.  

Ker je zoper sodbo dovoljena pritožba v 15. dneh od prejema sodbe, je prepričan da bo 

omenjeno podjetje pritožbo tudi vložilo. 

 

G. Milan Majcen je postavil vprašanje kako daleč je postopek o podelitvi koncesije za pomoč 

na domu? 

 

Lidija Domanjko je povedala, da je neizbrani ponudnik ( Domania Puconci ) sprožil upravni 

spor pred pristojnim Upravnim sodiščem v Mariboru zoper izdano odločbo s katero je občina 

dodelila koncesijo za opravljanje socialno varstvene dejavnosti pomoč družini na domu gospe 

Olgi Lupša s.p. iz Kokorič. Postopek je še odprt, zato do zaključka postopka storitev pomoč 

družini na domu izvaja dosedanji izvajalec, Center za socialno delo Ljutomer. 

 

Župan mag. Branko Belec je povabil ga. Lidijo Koroša in g. Milana Majcena ( člana komisije 

za podelitev koncesije ), da se udeležita sestanka na temo koncesije za storitev pomoč družini 

na domu z neizbranim ponudnikom Domania Puconci. Sestanek bo v četrtek, 01.03.2012 ob 

13.00 uri na občini Križevci. 

 

Ga. Lidija Koroša je prisotne seznanila: 

a) o izvajanju javnih del, katerega izvajalec je OŠ Križevci. Gre za dva programa in sicer:   

    - pomoč otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami ( za obdobje od 19.1.2012  

      do 30.6.2012 in od 01.09.2012 do 31.12.2012 ) in 

    - pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov za obdobje od  

      19.01.2012 do 31.12.2012 

b) o potrditvi letnega poročila Osnovne šole Križevci za leto 2011 in Samoevalvacijskega  

     poročila za šolsko leto 2010/2011 na Svetu zavoda OŠ Križevci, 

c) o srečanju ravnateljev, ki je potekalo v prostorih OŠ Križevci dne 29.02.2012. Srečanja se  

     je udeležilo 40 ravnateljev osnovnih šol.  

d) o novosti – projekt eko-dobrote. 

 

 

G. Anton Petovar je postavil vprašanje ali se tudi v letošnjem letu predvideva razpis za 

obnovo vaških domov?  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da razpis bo v letošnjem letu vsekakor razpisan, vendar 

se bodo na razpis lahko prijavila društva, ki še niso kandidirala na omenjenem razpisu.   

 

 



 10 

K  11. točki dnevnega reda:  

 

Razno 

 

Župan je prisotne seznanil: 

- o prijavi na razpis LAS Prlekija za nabavo prireditvenega šotora 

- o pripravi dokumentacije za prijavo na 6. javni razpis SVLR – razvoj regij za projekt  

  ureditev gajševskega jezera 

- o pripravi dokumentacije na razpis OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 za ureditev  

  gajševskega jezera. Gre za sodelovanje več občin. 

 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.07 uri. 

 

 

 

Zapisala:              mag. Branko Belec 

Jelka Kosi           župan Občine Križevci 


