OBČINSKI SVET

Številka: 032-01/2014-256
Datum: 19.02.2014

V A B I L O
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št.: 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008,
100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010 ), 17. člena Statuta občina Križevci ( Ur. l. RS, št.
27/99, 17/01 in 74/02) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta občine Križevci ( Ur. l. RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02
s k l i c u j e m
24. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI

ki bo v četrtek, 27. februarja 2014 ob 18.00 uri
v sejni sobi občine Križevci

Za sejo predlagam naslednji D N E V N I

RED:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
3. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata in potrditev mandata novoizvoljenemu članu
občinskega sveta
4. Pregled dnevnega reda za 24. redno sejo občinskega sveta
5. Sprejem proračuna občine Križevci za leto 2014 v drugem branju (gradivo 23. redne seje)
6. Soglasje k ceni storitve Pomoč na domu za leto 2014 – koncesija
7. Soglasje k ceni storitve Pomoč na domu za leto 2014 – izven javne mreže
8. Predlog sklepa o prenehanju mandata članice Odbora za družbene dejavnosti in predlog
sklepa o imenovanju člana Odbora za družbene dejavnosti
9. Predlog sklepa soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om
10. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za
projekt Sanacija javnih poti v Vučji vasi

11. Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa ( IP ) za projekt Sanacija javnih poti v
Vučji vasi ( gradivo je objavljeno na spletni strani občine )
12. Poročilo Nadzornega odbora:
- Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2013
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2014
13. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15. Razno

Župan občine Križevci
mag. Branko Belec, l.r.

