OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
15. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 29. decembra 2016 s
pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.
Na seji so bili prisotni:
- člani in članice občinskega sveta: Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič, Branko
Slavinec, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert
Jelen, Mateja Ratiznojnik, Tomaž Hodnik, Anton Petovar in Anton Kšela,
- župan, mag. Branko Belec,
- predstavniki občinske uprave: mag. Lidija Domanjko, Miran Ros, Jožef Lebar in Jelka Kosi
- drugi prisotni: Darinka Uršič, predsednica NO

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika:
- 14. redne seje občinskega sveta
- 3. izredne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 15. redno sejo občinskega sveta
4. Soglasje k imenovanju direktorja JZ ZD Ljutomer
5. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Križevci
6. Prva dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016
8. Seznanitev s programom dela Nadzornega odbora za leto 2017
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 vseh 13 članov občinskega sveta.
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K 2. točki dnevnega reda:
- Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta:
Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik 14. redne seje občinskega sveta v razpravo.
Razprave ni bilo.
S K L E P : Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta se potrdi.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

- Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta:
Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta v razpravo.
Razprave ni bilo.
S K L E P : Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta se potrdi.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 15. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red, nato pa predlog dnevnega reda
dal v razpravo. Razprave ni bilo.
S K L E P : Predlagani dnevni red se potrdi brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Soglasje k imenovanju direktorja JZ ZD Ljutomer
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Svet zavoda Zdravstveni dom Ljutomer v mesecu
septembru 2016 objavil v Uradnem listu razpis za direktorja ZD Ljutomer. Na razpis sta se
prijavila dva kandidata in sicer: Đorđe Šiškin in Janja Holcman Babič.
Svet zavoda je na svoji seji dne 26.10.2016 izbral za direktorja Đorđe Šiškina in z vlogo zaprosil
vse ustanoviteljice JZ ZD Ljutomer za soglasje. Občine ustanoviteljice morajo o vlogi odločati
v 60 dneh od prejema, sicer se šteje, da je soglasje bilo podano.
Besedo je predal predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospodu
Bogomirju Gabercu, ki je povedal, da je komisija obravnavala vlogo na svoji seji dne
12.12.2016 in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju Đorđe Šiškina za
direktorja javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer.
Istočasno predlagajo občinskemu svetu, da potrdi predlagan sklep komisije, s katerim se naj
apelira na vodstvo ZD Ljutomer, da poslujejo s pozitivnim rezultatom.
Sledila je razprava.
G. Andrej Weis podpira sklep komisije za mandatna vprašanja glede poslovanja zavoda.
Podpira tudi predlog o imenovanju g. Šiškina za direktorja, kljub temu, da ima nekaj
pomislekov. Meni namreč, da bi »zunanja« oseba delala bolj kvalitetno.
G. Anton Lovrenčič ima še vedno različne občutke. Ko je ga. Makoterjeva opravljala funkcijo
v.d. direktorja je že bilo zaznati določene spremembe. G. Šiškin to funkcijo opravlja že dva
meseca in kakršnih koli sprememb še ni bilo zaznati, zato se bo pri glasovanju vzdržal.
G. Robert Jelen je povedal, da je velik problem v zavodu odhajanje zdravnikov, pri čemer pa
ima direktor zavezane roke.
G. Anton Kšela se ne strinja s samim sistemom imenovanja direktorja. Na razpis se je prijavilo
več kandidatov – v tem primeru dva. Vprašuje, zakaj se na občinskem svetu nista predstavila
oba kandidata? Tako je občinskemu svetu ponujena le ena možnost, da poda ali ne poda soglasja
kandidatu, katerega je že imenoval Svet zavoda. O drugem kandidatu pa občinski svet nima
možnosti glasovati oz. podati svojega mnenja.
Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da je sistem kakšen, kakršen je. Svet zavoda se odloči,
občinski svet pa poda le soglasje. Tudi naša predstavnica je g. Šiškina na Svetu potrdila, zato
meni, da je nesmiselno, da občinski svet glasuje nasprotno.
G. Branko Slavinec je mnenja, da se g. Šiškinu poda soglasje k imenovanju, saj bi bilo
nesmiselno, da mu soglasja ne podamo. Namreč potrdil ga je Svet zavoda ZD, potrdile so ga že
tri občine ustanoviteljice, potrdili so ga člani Komisije za imenovanja.
Istega mnenja je tudi g. Anton Petovar.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je naš glas pomemben, kajti v kolikor g. Šiškina ne
potrdijo vse občine ustanoviteljice, bo g. Šiškin lahko opravljal le funkcijo v.d. direktorja.
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Kar se tiče:
- predstavitve vseh kandidatov na občinskem svetu je povedal, da to ni možno, kajti kandidatov
je lahko tudi več in se vsi ne bi mogli predstaviti na občinskem svetu.
- odhajanja zdravnikov pa je povedal, da je po določenih informacijah že zaznati nestrpnost
med določenimi zdravniki, tudi zaradi brezvladja v tej ustanovi.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k imenovanju Đorđe Šiškina,
Ormoška cesta 6, 9240 Ljutomer za direktorja javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Ljutomer.
- Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer je direktorja imenoval s sklepom
št. 1065/2016 z dne 26.10.2016.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
12 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta
( g. Anton Lovrenčič ni glasoval )
Sklep je sprejet.

S K LE P : Občinski svet Občine Križevci apelira na vodstvo Zdravstvenega doma Ljutomer,
naj posluje s pozitivnim rezultatom, da občini Križevci tudi v prihodnje ne bo
potrebno pokrivati morebitnih izgub na račun poslovanja.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda.
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Križevci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal mag. Lidiji Domanjko, ki je podala obrazložitev.
Povedala je, da Občina Križevci nima sprejetega lastnega Odloka o turistični taksi - še vedno
je v veljavi odlok iz bivše skupne občine Ljutomer iz leta 1998.
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma plačujejo turistično takso državljani RS in
tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve
prenočevanja v nastanitvenem objektu.
Po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma so zavezanci, ki so dolžni pobirati turistično takso
pravne osebe in samostojni podjetniki, posamezniki ter sobodajalci, kmetije in društva, ki
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sprejemajo turiste na prenočevanje. Turist plača turistično takso tudi v primeru, ko je deležen
brezplačnih storitev za prenočevanje.
Predloženi odlok ureja plačilo turistične takse, način obračuna, višino turistične takse in nadzor
nad njenim pobiranjem.
Višina turistične takse bi v občini Križevci znašala 11 točk/dan, kar trenutno znaša 1,10 € na
dan.
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Antonu Moravcu, predsedniku Odbora za
gospodarstvo. Povedal je, da je odbor odlok obravnaval na svoji seji in predlagal, da se v 5.
členu doda alineja, da turistično takso v višini 50 % plačujejo tudi študentje do 26. leta starosti.
Ta predlog je v predlogu odloka že upoštevan.
Postavil je vprašanje, ali občina razpolaga s podatki, kdo v občini nudi prenočitvene dejavnosti
oz. kdo so zavezanci za pobiranje turistične takse?
Mag. Lidija Domanjko je odgovorila, da si je občina pridobila podatke s strani AJPES-a. V
občini Križevci sta registrirana dva zavezanca in sicer: Munera d.o.o. in Brigita Slavič s.p.
Ključarovci.
Navedene gospodarske subjekte bomo obvestili o sprejetem odloku, saj so nam le-ti dolžni
podati tudi mesečno poročilo o plačani turistični taksi na predpisanem obrazcu, ki je priloga
gradivu za sejo.
G. Tomaž Hodnik se strinja s predlaganim odlokom, vendar se ne strinja z višino glob za
prekrške. Le-ta je po njegovem mnenju previsoka.
Zanima ga, kdo bo opravljal nadzor nad izvajanjem navedenega odloka?
Mag. Lidija Domanjko je povedala, da nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Medobčinski
inšpektorat. Kar se tiče višine glob pa je povedala, da so le te določene po zakonu o prekrških.
Ga. Mateja Ratiznojnik je opozorila na 3 alinejo 12. člena, ki se ji zdi brezpredmetna. Le ta se
namreč navezuje oz. ima podobno vsebino s 4. alinejo istega člena.
Podžupan g. Bogomir Gaberc podpira predlog g. Tomaža Hodnika glede znižanja višine glob
za prekrške, saj tudi sam ni pristaš visokih kazni.
Mag. Lidija Domanjko je povedala, da smo primerjali z odloki nekaterih sosednjih občin in so
višine glob primerljive.
Podžupan mag. Bogomir Gaberc je povedal, da se občina Križevci nikakor ne more primerjati
s turističnimi kraji, niti z Banovci.
G. Anton Moravec je predlagal, da se višina glob za pravne osebe zniža iz 4.500 € na 2.500 €.
G. Robert Jelen je opozoril, da je v občini zaznati tudi nastanitve pri fizičnih osebah, ki pa
nimajo registriranih nastanitev in nimajo nobenega nadzora. Kako bo v teh primerih?
Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da je tudi za take primere predvidena globa. Fizične
osebe ( sobodajalca in kmeta ) se po odloku lahko kaznuje z globo v višini 150 €.
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G. Anton Kšela podpira predlog g. Hodnika in g. Moravca glede znižanja višine globe na 2.500
€ za pravne osebe.
Glede na to, da v prvi obravnavi odloka ni bilo podanih bistvenih vsebinskih pripomb je župan
predlagal, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita, kot to omogoča 75. člen
Poslovnika občinskega sveta Občine Križevci. Smatra namreč, da bi besedilo predloga Odloka
v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi.
S K L E P : 1. Sprejme se predlog župana o združitvi prve in druge obravnave predloga
Odloka o turistični taksi v Občini Križevci.
2. Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o turistični taksi v Občini
Križevci s tem, da se:
- v 12. členu zniža višina globe iz 4.500 € na 2.500 €,
- v 12. členu briše tretja alineja, ki se glasi: Občini Križevci ne odda poročila
o nočitvah.
3. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s
1.1.2017.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Prva dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko. Povedala je, da gre za dve
parceli:
- parc. številka 12/1 k.o. Križevci v velikosti 898 m2
- parc. številka 26/8 k.o. Lukavci v velikosti 1160 m2
Obe parceli sta ocenjeni s strani zapriseženega cenilca gradbene stroke.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se je za parcelo v Križevcih pojavil investitor, ki bi
zgradil objekt za izvajanje svoje dejavnosti. V kolikor bi do prodaje tega zemljišča prišlo, je
predlagal, da z investitorjem sklenemo pisni dogovor o izgradnji javnih sanitarij v zgradbi,
katere bi se uporabljale v času prireditev, ki se bodo odvijale v vaškem jedru Križevci.
Drugo zemljišče se nahaja v Lukavcih. Gre za zemljišče s starejšo stanovanjsko hišo, katera je
bila na občino prenesena, saj občina za osebo, ki je v domu starejših občanov doplačuje
institucionalno varstvo.
G. Anton Lovrenčič vprašuje, kje bo urejen dovoz na zemljišče v Križevcih, saj je cesta mimo
pošte do parkirišča Zorko zaprta.
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da je dovoz po tej cesti mimo pošte.
G. Branko Slavinec: Glede na to, ker gre za zemljišče v centru naselja Križevci, ob lepo
urejenem vaškem jedru, se sprašuje ali je smiselno to zemljišče prodati? Mnenja je namreč, da
občina parcelo obdrži v lasti in ji najti » nek smisel ». Po njegovem ima občina še kar nekaj
zemljišč, ki bi jih lahko prodala in bi morda bile zanimive tudi za tega potencialnega
investitorja.
Tudi g. Tomaž Hodnik je istega mnenja kot g. Slavinec. Glede na lokacijo se vprašuje ali je
parcela primerna za gradnjo. Mogoče bi jo bilo dobro uporabiti za kaj drugega, glede na to, da
je v bližini lepo urejenega vaškega jedra.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da potencialni investitor oz. njegov projektant na naslednji
seji občinskega sveta predstavi idejni načrt na podlagi katerega bi se občinski svet lažje odločil.
V kolikor bi zgradba vpadla v prostor, gradnji ne nasprotuje.
G. Anton Petovar se pridružuje mnenju g. Slavinca in g. Hodnika. Mogoče bo zemljišče v
prihodnosti še zanimivo za občino, zato se ne bi smeli prenagliti s prodajo.
Mag. Hermina Vrbanjšak podpira predlog g. Lovrenčiča. Investitor oz. projektant naj na
občinskem svetu predstavi idejni projekt in šele po predstavitvi se občinski svet odloči glede
prodaje zemljišča.
Podžupan Bogomir Gaberc je predlagal, v kolikor pride do prodaje zemljišča, je investitorju
potrebno postaviti določene zahteve oz. obveznosti, kot npr.
- izgradnja javnih sanitarij v objektu za namen prireditev v vaškem jedru,
- stavba mora biti všečna,
- v stavbi se lahko opravlja le mirna dejavnost,
- po možnosti brez stanovanjskih prostorov…
Seveda se strinja s predlogom o predhodni predstavitvi idejnega projekta na občinskem svetu.
Tudi g. Anton Moravec se strinja, da v kolikor pride do prodaje zemljišča, se z investitorjem
sklene pogodba iz katere morajo biti jasno razvidne naše zahteve oz. pogoji glede opravljanja
dejavnosti, izgleda zgradbe, izgradnje javnih sanitarij…
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci sprejme prvo dopolnitev načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2016.
Zap. Št. 1:
- Parcelna številka : 12/1
- Katastrska občina in šifra k.o.: Križevci pri Ljutomeru
- Okvirna velikost: 898 m2
- Orientacijska vrednost: 15.500,00 € + DDV
- Metoda razpolaganja: neposredna pogodba ali zbiranje ponudb ( nepozidano
Stavbno zemljišče )
- Ekonomska utemeljenost: občina zemljišča ne potrebuje za lastne investicije
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Predlaga se, da potencialni kupec na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta
predstavi idejno zasnovo stavbe, ki bi jo želel graditi. V kolikor bo občinski svet
soglašal z umestitvijo stavbe v to okolje in z dejavnostjo, ki bi se v tej stavbi vršila,
bi se pristopilo k prodaji nepremičnine.
Zap. Št. 2:
- Parcelna številka: 26/8
- Katastrska občina in šifra k.o.: Lukavci 244
- Okvirna vrednost: 1160 m2
- Orientacijska vrednost: 23.650,00 €
- Metoda razpolaganja: neposredna pogodba ali zbiranje ponudb (pozidano stavbno
zemljišče)
- Ekonomska utemeljenost: gre za starejšo stanovanjsko hišo, ki je bila na občino
Prenesena, saj občina za osebo, ki je v domu starejših občanov, doplačuje
institucionalno varstvo.
Ker občina hiše ne potrebuje, se bo zemljišče prodalo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016
Obrazložitev k navedeni točki je podala ga. Darinka Uršič, predsednica NO. Povedala je, da so
se člani nadzornega odbora v letu 2016 sestali na šestih rednih sejah in v celoti realizirali
zastavljene naloge iz plana dela.
Tako so opravili:
- pregled predloga proračuna za leto 2016,
- pregled Poslovnika NO občine,
- pregled letnega zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2016,
- pregled financiranja regresiranega prevoza učencev v OŠ,
- pregled delovanja PGD ( PGD Grabe in PGD Stara Nova vas ),
- pregled delovanja Društva kmetic Križevci-Veržej,
- pregled delovanja Društva Kelih,
- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem,
- pregled sofinanciranja stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov,
- pregled delovanja ŠD Berkovci,
- pregledali dogajanje ob ukinitvi ene skupine otrok v vrtcu.
Nadzorni odbor je nad delom društev zadovoljen, saj delajo dobro in imajo urejeno
dokumentacijo, skratka nimajo kakršnih koli pripomb nad njihovim delom.
Povedala je, da se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega izobraževanja, ker so bile
predrage kotizacije.
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S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega odbora
za leto 2016.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda.
Seznanitev s programom dela Nadzornega odbora za leto 2017
Letni program dela NO za leto 2017 je priloga gradivu za sejo.
Letni program dela NO za leto 2017 je predstavila predsednica NO, gospa Darinka Uršič.
Povedala je, da je NO na svoji seji v mesecu decembru sprejel letni program dela za leto 2017,
ki zajema:
- pregled predloga proračuna za leto 2017,
- pregled letnega zaključnega računa proračuna občine,
- pregled financiranja delovanja OORK Ljutomer,
- pregled delovanja GZ Križevci,
- pregled delovanja Društva vinogradnikov Mala Nedelja,
- pregled delovanja Kulturnega društva Križevci,
- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem,
- pregled delovanja Športne zveze Križevci,
- pregled delovanja Društva za medsosedsko pomoč ( Strojni krožek ).
Zraven rednih nadzorov predvidenih v tem programu dela bo Nadzorni odbor opravil tudi
izredne nadzore in zahteve, ki jih bodo naslovljeno na Nadzorni odbor predlagali župan,
občinski svet ali druge pravne ali fizične osebe.
Konec leta bo Nadzorni odbor izdelal poročilo o svojem delu in ga posredoval župana in
občinskemu svetu.
S K L E P : Občinski svet se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2017.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 9. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je kar nekaj odgovorov na vprašanja bilo podanih že
na prejšnji seji. Odgovori na vprašanja so podani tudi v pisni obliki in so priloga gradivu za
sejo.
G. Anton Lovrenčič je povedal, da z odgovorom podanim s strani Javnega podjetja Prlekija
d.o.o. Ljutomer še vedno ni zadovoljen.

K 10. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič vprašuje, kdo je zavezanec za plačilo NUSZ za prazne oz. zapuščene
objekte ter objekte, katerih lastniki so socialni problem?
Mag. Lidija Domanjko je povedala, da se NUSZ plačuje za vse objekte.
Občina ne razpolaga s podatki, kdo od zavezancev nadomestila ni poravnal. S strani FURS-a
dobimo le prenakazilo sredstev in ne seznama plačnikov.
G. Anton Lovrenčič ugotavlja, da na sejah občinskega sveta zadnje čase ni prisotnih javnih
medijev, zato je obveščenost občanov toliko slabša. Vprašuje ali le-ti niso o sejah obveščeni?
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da se vabila pošiljajo novinarjem. Mi ne moremo
vplivati na njihovo odločitev glede prisotnosti na seji.
Kar se tiče neobveščenosti občanov pa je prepričan, da so občani kar dobro obveščeni, saj se
celotno gradivo za sejo občinskega sveta redno objavlja na spletni strani občine, prav tako se
določene zadeve objavljajo še na portalu Moja občina. Po sprejetju proračuna bomo izdali tudi
Informator, katerega bodo prejela vsa gospodinjstva v občini.
Tudi podžupan občine, g. Bogomir Gaberc je potrdil, da je vso gradivo za sejo objavljeno na
spletni strani občine.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se na spletni strani občine objavijo še sklepi, ki so bili
sprejeti na seji občinskega sveta, s čimer bi občanom omogočili bolj sprotno informiranost o
dogajanjih na sejah.
Člani občinskega sveta podpirajo predlog g. Lovrenčiča, da se sklepi občinskega sveta
objavljajo na spletni strani občine Križevci.
G. Andrej Weis je podal pobudo, da se pristopi k kontroli priključenosti prebivalcev na
kanalizacijsko omrežje v Iljaševcih in v Vučji vasi. Ugotavlja namreč, da nekateri objekti še
vedno niso priključeni na javno kanalizacijo, kljub temu, da bi po zakonu morali biti že
priključeni.
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da te zadeve kontrolira Medobčinski inšpektorat.
Pristojne bomo o tej zadevi obvestili in zahtevali, da v skladu s pristojnostmi izvedejo kontrolo
priključenih.
G. Tomaž Hodnik je postavil naslednje vprašanje: Zanima ga, ali je bilo osnovnošolcem OŠ
Križevci v šoli kakorkoli predstavljeno kaj v smeri akcije » Ne meči petard«? Ali so učenci bili
opozorjeni na nevarnost » rokovanja » s pirotehničnimi sredstvi?
V kolikor v tej smeri ni bilo nič storjenega s strani šole, apelira, da se takšna akcija v smeri
preventivnega obveščanja, opozoril itd., izvede pred naslednjimi prazniki, ko bo uporaba
pirotehnike spet dovoljena.
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da bomo OŠ Križevci pozvali k predložitvi pisnega
odgovora.
K 11. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil o izdanem sklepu o začasnem financiranju
Občine Križevci za obdobje januar – marec 2017.
Na koncu se je župan vsem zahvalil za dosedanje dobro sodelovanje ter zaželel vse dobro v
novem letu.

Zaključeno ob 18.55 uri

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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