OBČINA KRIŽEVCI
Občinski svet

Številka: 9000-0003/2018-1
Datum: 4.4.2018

V A B I L O
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št.: 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-1), 16. člena Statuta občine Križevci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018 in 18. člena Poslovnika občinskega sveta občine
Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018 ),
s k l i c u j e m
24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI

ki bo v četrtek, 12. aprila 2018 ob
v sejni Občine Križevci

Za sejo predlagam naslednji D N E V N I

17.00 uri

RED:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 24. redno sejo občinskega sveta
4. Seznanitev z letnim poročilom JZ OŠ Križevci in sklep o prerazporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki OŠ Križevci po zaključnem računu za leto 2017
5. Letno poročilo ZD Ljutomer za leto 2017
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017
7. Poročilo o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke
dejavnosti v letu 2017
8. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto 2018
9. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018-hitri postopek
10. Prva dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
11. Izvzem nepremičnine iz statusa javno dobro
12. Soglasje k statusnemu preoblikovanju zasebne lekarniške dejavnosti-Lekarna Križevci
13. Odgovori na vprašanja prejšnje seje

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15. Razno

Župan občine Križevci
mag. Branko Belec

Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Vasilija Stolnik, ravnateljica OŠ Križevci in Sonja Trstenjak-obrazložitev k 4. točki dnevnega reda
- Djordje Šiškin, dr. dent. med., - obrazložitev k 5. točki dnevnega reda
- Olga Lukman, inšpektorica-obrazložitev k 6. točki dnevnega reda
- Dušan Bratuša s.p., - obrazložitev k 7. točki dnevnega reda

