OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
16. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v sredo, 18. januarja 2017 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, Bogomir Gaberc, Robert
Jelen ( seje se je udeležil pri 4. točki dnevnega reda ), Mateja Ratiznojnik, Tomaž Hodnik,
Anton Petovar in Anton Kšela,
- župan mag. Branko Belec,
- predstavniki občinske uprave: mag. Lidija Domanjko, Nataša Antolin, Miran Ros in Jelka
Kosi.
- drugi prisotni: - Darinka Uršič, predsednica NO
- Dušan Bratuša, s.p.
Opravičeno odsotni: Andrej Weis.

D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Predlog in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
Pregled dnevnega reda za 16. redno sejo občinskega sveta
Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2017 – 1. branje
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
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. Andrej Weis se je opravičil.
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo.
G. Anton Lovrenčič je podal naslednje pripombe na zapisnik:
- pri izjavi ga. Frančiške Rakuša na 3. strani – beseda kakšen se zamenja z besedo takšen,
tako, da se pravilno se glasi: Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da je sistem takšen,
kakršen je,
- k 7. točki dnevnega reda – 3. alineja: letnica 2016 se zamenja z letnico 2015 in se pravilno
glasi: Pregled letnega zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2015,
- k 8. točki dnevnega reda – 2. alineja ( doda se letnica 2016 in se glasi: pregled letnega
zaključnega računa proračuna občine za leto 2016,
- izjava g. Lovrenčiča glede NUSZ pri 10. točki dnevnega reda se dopolni z:
G. Anton Lovrenčič vprašuje:
- koliko odločb o odmeri NUZS je bilo izdanih v letih 2012-2016 ( posamezno za vsako leto ),
- za kolikšno vsoto so bile izdane odločbe ( skupni znesek za posamezno leto ),
- koliko sredstev se je nakazalo na občinski TRR za vsako posamezno leto.
Zanima ga dejanska realizacija iz naslova NUSZ.
- Izjava g. Lovrenčiča v 10. točki dnevnega reda se dopolni z besedico » čimprej »,
tako, da se le ta pravilno glasi: Člani občinskega sveta podpirajo predlog g. Lovrenčiča, da
se sklepi občinskega sveta čimprej objavljajo na spletni strani občine Križevci.
Druge razprave ni bilo.
S K L E P : Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta se potrdi s tem, da se upošteva vse
zgoraj navedene pripombe.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 16. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red.
S K L E P : Predlagani dnevni red se potrdi brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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V nadaljevanju je povedal, da smo glede na podano pobudo občinskih svetnikov na 14. redni
seji OS na današnjo sejo povabili g. Dušana Bratuša, potencialnega investitorja gradnje
poslovne stavbe v Križevcih. Predlagal je, se beseda preda g. Bratušu, da predstavi idejni
projekt za gradnjo poslovne stavbe v Križevcih, kateri je bil vsem članom posredovan po
elektronski pošti.
G. Dušan Bratuša je podrobno predstavil idejni projekt poslovne stavbe. Povedal je, da je v
objektu predvidena osnovna dejavnost prodajalna – cvetličarna s spremljajočimi prostori kot
so: skladišče, pomožni prostori za zaposlene ( čajna kuhinja, garderobe, sanitarije ) in pisarne.
Dodatno se uredijo tudi garažni prostori za službena vozila. V objektu se uredijo tudi sanitarni
prostori za javno rabo, ki so ločeni na moški in ženski sanitarni prostor in imajo samostojen
dostop iz zunanje strani. Ob objektu je predvidenih zadostno število parkirišč ( 1 parkirišče za
gibalno ovirane osebe ter 3 navadna parkirišča ).
Povedal je, da jim je interes ostati v občini Križevci in v kolikor se bo občina odločila za
prodajo zemljišča, bo takoj pričel s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je na prejšnji seji OS bilo kar nekaj razprave na to
temo in podanih kar nekaj pomislekov, predvsem kar se tiče glede opravljanja dejavnosti,
javnih sanitarij, všečnosti objekta…
G. Anton Petovar je povedal, da je na prejšnji seji imel neke pomisleke. V kolikor občina s
tem zemljiščem nima drugih namenov, se strinja s prodajo zemljišča in izgradnjo poslovne
stavbe. Po njegovem mnenju, je zgradba lična.
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da občina nima nobene ideje oz. interesa, kar se tiče
predmetnega zemljišča, saj gre za zelo majhno zemljišče v velikosti 898 m2. Naš interes bi
moral biti, da se v tem delu okolja opravlja dejavnost, ki ni moteča za okolico, za kar pa v
danem primeru vsekakor gre.
G. Anton Kšela podpira predlog za prodajo zemljišča in gradnjo poslovnega objekta, saj s tem
pridobimo potrebne javne sanitarije.
Tudi g. Anton Lovrenčič podpira predlog za prodajo zemljišča za izgradnjo predvidene
poslovne stavbe. Idejna zasnova projekta mu je všečna. Ima pa pomisleke glede števila
ženskih sanitarij. Po njegovem bi bilo potrebno zgraditi vsaj dvoje ženske in ene moške
sanitarije z minimalno velikostjo.
G. Branko Slavinec je že na prejšnji seji podpiral predlog za prodajo zemljišča v kolikor
občina nima drugih namenov s tem zemljiščem. Kar se tiče sanitarij pa bo z investitorjem
potrebno predhodno doreči in zapisati določene stvari, predvsem kar se tiče čiščenja,
vzdrževanja ipd. V kolikor bo zadeva pravilno izpeljana, podpira prodajo zemljišča.
Ga. Frančiška Rakuša se strinja s prodajo zemljišča in izgradnjo poslovne stavbe. V občini
rabimo cvetličarno in s storitvami, ki jih g. Bratuša opravlja smo zadovoljni, zato meni, da bi
bila napaka, če g. Bratuši ne bi omogočili, da ostane v naši občini.

3

Mag. Hermina Vrbanjšak je povedala, da je na prejšnji seji občinskega sveta imela pomisleke
predvsem glede samega videza stavbe in umestitve te zgradbe v prostor. Po pregledu idejne
zasnove tega pomisleka več nima, ideja se ji zdi dobra, načrt všečen, zato podpira predlog za
prodajo zemljišča.
Tudi ga. Mateja Ratiznojnik podpira predlog za prodajo zemljišča. Predlagala je, da so javne
sanitarije v tej zgradbi odprte ne le ob večjih prireditvah, temveč vseh prireditvah, ki se
izvajajo na vaškem jedru v Križevcih.
G. Anton Moravec pozdravlja pobudo investitorja. Zasnova se mu zdi dobra in primerna.
Sama umestitev javnih sanitarij v prostor se mu zdi zelo primerna, vendar bi po njegovem bilo
potrebno razmisliti o povečanju prostorov za sanitarije in po možnosti ločenih vhodov v
ženske in moške sanitarije.
Po razpravi članov občinskega sveta je župan dal na glasovanje predlog o prodaji kmetijskega
zemljišča. parc. št. 12/1 k.o. Križevci pod pogoji, ki so bili predlagani v sami razpravi članov
občinskega sveta na prejšnji in današnji seji občinskega sveta.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 4. točki dnevnega reda:
Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2017 – 1. branje
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je proračun akt, s katerim so predvideni vsi prihodki
in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Je najpomembnejši akt,
ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet.
Sestavljen je iz splošnega dela, posebnega dela, Načrta razvojnih programov 2017-2020,
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Križevci za leto 2017 ter Kadrovskega načrta
občinske uprave za leto 2017.
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primarno
porabi določi Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina,
- število prebivalcev občine
- korekcijski faktorji ( površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši
od 15 let in prebivalci starejši od 65 let ).
Povprečnina za leto 2017 je določena v višini 530,00 €. Trenutno še potekajo dogovori o
povišanju le-te.
530,00 €
( povpr./preb.)

x 3.475
x
( št.preb.)

1,045520
=
( vsota kor.kriter.)

1,925.586 €
(primerna poraba 2017)
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Občini Križevci v letu 2017 pripada 1.909.345 € dohodnine. Ker sredstva zbrane dohodnine
ne presegajo izračuna primerne porabe, občini pripada finančna izravnava v znesku 16. 241 €.
Predstavil je višino prihodkov in odhodkov:
PRIHODKI za leto 2017 znašajo 3.026.729 €, od tega:
- davčni prihodki:
2.055.965 € - 67,93 %,
- nedavčni prihodki:
461.580 € - 15,25 %,
- kapitalski prihodki:
50.000 € - 1,65 %,
- transferni prihodki:
459.184 € - 15,17 %.
ODHODKI za leto 2017 znašajo 3.643.419 €, od tega:
- tekoči odhodki:
608.666 € - 16,70 %,
- tekoči transferi:
1.224.596 € - 33,61 %,
- investicijski odhodki:
1.714.050 € - 47,05 %,
- investicijski transferi:
96.107 € - 2,64 %
Razlika med planiranimi prihodki in odhodki po planu za leto 2017 znaša 616.690 € in se bo
pokrivala s sredstvi ostanka iz preteklega leta in s prihodki izkazanimi v računu finančnih
terjatev in naložb in računu financiranja.
Prisotne je seznanil s:
a) Podrobnejšimi planiranim investicijami znotraj postavk kot so:
- obrambe in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- trga dela in delovni pogoji,
- kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- gospodarstvo,
- varovanje okolja in naravne dediščine,
- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- zdravstveno varstvo,
- kultura, šport, nevladne organizacije,
- izobraževanje,
- socialno varstvo,
b) Načrtom razvojnih programov ( NRP ) občinskega proračuna, ki je sestavni del
proračuna in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije. Predstavlja razvojne naložbe in
projekte v občini za naslednja štiri leta. V kolikor projekt ni vključen v NRP, prijava na razpis
ni možna.
c) Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine Križevci za leto 2017,
d) Kadrovskim načrtom občinske uprave, s katerim je prikazano dejansko stanje
zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta. S kadrovskim načrtom za leto 2017 se predvideva
enako število zaposlenih kot v letu 2016, torej je sistematiziranih 5 delovnih mest.
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Po zelo podrobni predstavitvi predloga proračuna občine podane s strani župana je sledila
razprava občinskih svetnikov.
G. Branko Slavinec se je županu zahvalil za podrobno predstavitev osnutka proračuna.
Ugotavlja, da so zajeta vsa področja občine. Zadovoljen je, da se investicije po vaseh
dokončajo, da sta v proračun zajeti tudi novogradnja ceste v Borecih ( JP 724203 – gasilski
dom Boreci - h. št. 42 b ) ter novogradnja ceste ( JP 724204 – blok Boreci – h.¸št. 38a ).
Vprašuje, ali se bo istočasno z novogradnjo cest v Borecih gradila tudi kanalizacija, kar bi
bilo po njegovem smiselno.
Ker gre za cesti v razdalji 50 m je predlagal, da se le-ti asfaltirata istočasno v letu 2017.
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da se bo kanalizacija izvajala istočasno z novogradnjo
cest v Borecih.
G. Tomaž Hodnik je povedal, da je v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem zasledil
ureditev poti ob Gajševskem jezeru, ni pa zasledil nakupa nepremičnine ob Gajševskem
jezeru.
Glede na predlog o zamenjavi dotrajanih avtobusnih postajališč je predlagal, da se izvede
popis vseh avtobusnih postajališč v občini in tistih, ki bi jih bilo potrebno zamenjati zaradi
dotrajanosti. Na podlagi tega popisa se določi prioritetni red za zamenjavo.
G. Timotej Jagodič:
- podpira predlog o postavitvi novih avtobusnih postajališč po občini. Predlagal je, da se
postavi še eno dodatno avtobusno postajališče v Ključarovcih pri Slaviču, katero se naj
označi tudi s talno označbo,
- je izrazil zadovoljstvo, da se bo v letu 2017 uresničila pobuda glede ureditve pokopališča s
prostorom za raztros pepela,
- je postavil vprašanje glede projekta Zelene oaze – učna rekreacijska pot ob Gajševskem
jezeru in projekta Biosferno območje – ureditev naravovarstvene poti ob Gajševskem
jezeru. Vprašuje, ali gre za kakšno povezanost med navedenima projektoma,
- je postavil vprašanje ali se v bližnji prihodnosti predvideva nadaljevanje izgradnje
manjkajočega pločnika v naselju Ključarovci?

Mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore:
- Nakup nepremičnine pri Gajševskem jezeru: Nepremičnine zaenkrat ne
moremo odkupiti, ker je več lastnikov in se med sabo ne morejo dogovoriti. Pogajanja z
njimi bomo še vsekakor nadaljevali. Cesto do tega zemljišča bomo sanirali, ko bomo to
nepremičnino odkupili.
- Ureditev avtobusnih postajališč: Strinja se, da je avtobusno postajališče v Ključarovcih na
predlagani lokaciji še najbolj potrebno, saj tu avtobusnega postajališča sploh ni.
- Projekt Zelene oaze: Gre za projekt s katerim se je občina prijavila na mednarodni projekt
SI-HR za izgradnjo preostanka poti okrog Gajševskega jezera.
- Projekt Biosferno območje – s tem projektom se bomo (v kolikor bo razpis ) prijavili na
razpis za ureditev naravovarstvene poti ob Gajševskem jezeru.
- Dokončanje izgradnje manjkajočega pločnika v Ključarovcih: investicija se bo izvedla
istočasno z rekonstrukcijo ceste R2 439 Križevci - Žihlava oz. istočasno z izgradnjo poti ob
Gajševskem jezeru.
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Po razpravi so člani občinskega sveta predlagali, da komunalni odbor popiše vsa obstoječa
avtobusna postajališča v občini, vključno z dodatnim avtobusnim postajališčem v
Ključarovcih ( pri Slaviču ) in se določi prioritetni red najbolj potrebnih postajališč za
sanacijo oz. zamenjavo.
Mnenja je, da bi v letošnjem letu lahko uredili eno ali dve avtobusni postajališči. Ena stane
cca 4.500 €. Pridobili si bomo ponudbe za ureditev le-teh.
G. Robert Jelen je predlagal, da se na razpis Ministrstva za kulturo prijavi še spomenik
» Trpeči Jezus », ki je postavljen v križišču v Stari Novi vasi.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je ta spomenik v privatni lasti, zato ga do ureditve
lastništva občina ne more prijaviti na razpis. Letos se prijavljamo na razpis Ministrstva za
kulturo z dvema spomenikoma in sicer s spomenikom v Iljaševcih in v Vučji vasi. V kolikor
nam bo do naslednjega leta uspelo urediti lastništvo spomenika v Stari Novi vasi, ga bomo
prijavili na razpis v naslednjem letu.
G. Miran Ros je povedal, da gre za spomenik, ki je v lasti RS, saj je postavljen na zemljišču
last RS. Kar se tiče uspešnosti na razpisu meni, da nimamo kaj dosti možnosti – zaradi
kriterijev, ki jih določa razpis.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da tudi v kolikor na razpisu ne uspemo, bomo ta dva
spomenika v letošnjem letu uredili.
Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da je s strani občanov vasi Stara Nova vas bila
podana pobuda, da se spomenik v Stari Novi vasi prestavi na drugo stran ceste, saj je križišče
kjer spomenik stoji izredno nevarno. Trudil se bo, da se bo ta spomenik v naslednjih letih
obnovil.
Mag. Hermina Vrbanjšak je podala pobudo občanov novega naselja v Križevcih glede
izgradnje hodnika za pešce v novem naselju v Križevcih. Predlagala je, da se le-ta izgradi v
minimalni širini, ki je predvidena za pločnik ( zaradi zmanjšanja vrednosti investicije ).
Izgradnja pločnika bi bila predvsem pomembna zaradi varnosti predšolskih in šoloobveznih
otrok ter drugih sprehajalcev v naselju. S tem bi se preprečile tudi morebitne nezgode v
prometu. Predlagala je, da se zadeva finančno ovrednoti in se vključi v program NRP.
Župan mag. Branko Belec je podal odgovor, da ta investicija res ni zajeta v NRP občine,
lahko pa se predlog poda v času javne razprave proračuna in tudi na odborih, ki se bodo vrstili
konec meseca februarja.
Ga. Mateja Ratiznojnik je:
- podala pripombo glede razdelitve sredstev društvom. Po njenem mnenju, je premalo
sredstev namenjenih za kmetijska društva v primerjavi sredstev, ki so namenjena
kulturnim in ostalim društvom,
- postavila vprašanje glede gradnje ceste v Bučečovcih. Vprašuje ali se bodo dela izvajala po
fazah, ali na določeni trasi vse, ali samo cesta po celi trasi in naknadno hodnik za pešce?
- podala pobudo, da se pristopi k ureditvi/zasaditvi obračališča za avtobuse v Bučečovcih,
- postavila vprašanje glede postavitve spominskega obeležja padlim v I. svetovni vojni.
Kot ji je znano, je občina že prejela seznam padlih občanov v I. svetovni vojni,
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- opozorila je na spomenik dr. Matija Slaviča, kateri je zaraščen z vejevjem.
Predlagala je, da se vejevje ob spomeniku dr. Slaviča odstrani, ter se ob spomeniku postavi
spominska plošča s kratko predstavitvijo dr. Slaviča.
Župan mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore:
- odbor za družbene dejavnosti je že pristopil k popravku pravilnika o dodelitvi sredstev
kulturnim društvom, isto predlaga, da svoj pravilnik uredi tudi kmetijski odbor,
- za izgradnjo ceste v Bučečovcih je odprtih več možnosti. Z gradnjo se predvideva pričeti
v letošnjem letu. Gre za izgradnjo pločnika v istem nivoju kot je cesta, ter izgradnjo javne
razsvetljave,
- vaški odbor Bučečovci naj poda predlog glede ureditve/zasaditve obračališča v Bučečovcih
in se bomo skupaj dogovorili,
- pobuda podana s strani g. Roberta Jelena za postavitev obeležja padlim v I. svetovni
vojni je zajeta v NRP. Pričakujemo predloge glede samega izgleda spomenika ter lokacije
postavitve obeležja. Spisek padlih smo prejeli od g. Antona Ratiznojnika.
- vejevje ob spomeniku dr. Matija Slaviča bomo odstranili.
Prisotne je seznanil tudi s predlogom glede izgradnje potke do spomenika dr. Slaviča pa tudi
s predlogom o premestitvi le-tega v vaško jedro Križevci.
G. Anton Moravec je predlagal, da se pripravi idejna zasnova obnove spomenika, ki je
postavljen v čast 1. konjskih dirk v Lukavcih. Spomenik je že močno dotrajan in potreben
obnove. Predlagal je, da se poiščejo možnosti za sofinanciranje in se po možnosti obnova
izvede v času izgradnje regionalne ceste R2-439.
G. Anton Kšela je povedal, da je že v prejšnjem mandatu bilo govora, da se bo asfaltirala
cesta proti Vrbnjaku v Berkovcih, ki je še vedno neasfaltirana. Cesta se v NRP prenaša iz leta
v leto, s čimer se pa nikakor ne more strinjati. V NRP so po njegovem mnenju uvrščene
rekonstrukcije že asfaltiranih cest, ki pa niso tako slabe, da ne bi mogle počakati z
rekonstrukcijo še nekaj let.
Prav tako se ne strinja z višino sredstev namenjenih za kmetijstvo. Po njegovem mnenju se za
kmetijstvo namenja premalo sredstev.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo pred kratkim asfaltirali tudi cesto v Berkovcih.
Tudi v Vučji vasi, Berkovskih Prelogih, Lukavcih, Križevci in še kje, je še kar nekaj
neasfaltiranih cest. Povedal je, da še nič ni zamujenega, saj gre poračun v javno obravnavo in
je možno podati svoje predloge tudi na odborih.
G. Anton Moravec je predlagal, da se v izogib takšnim situacijam naredi spisek cest, ki niso
asfaltirane ( dolžina, lastništvo, lokacija, slika, koliko hiš je na predvideni trasi ceste,
predviden znesek ). Na tak način bi bilo lažje določiti prioriteto.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog g. Moravca umesten.
G. Tomaž Hodnik je podal pobudo, da se cesta od Raiter do Iljaševec ( skozi gozd ) uvrsti na
spisek cest potrebnih sanacije. Cesta je ena izmed najbolj pomembnih cest, saj je precej
prometna in povezuje dve vasi. Najde se naj neka trajna rešitev ( da se ne bo več kadilo ),
G. Branko Slavinec je opozoril na dotrajano in nevarno cesto skozi naselje Boreci, ki je v zelo
slabem stanju.
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G. Anton Petovar:
- ugotavlja, da se cesta Raiter- Iljaševci ( skozi gozd ) v NRP-ju zamika iz leta v leto. Le ta je
namreč uvrščena v NRP šele v leto 2019. Isto se odmika tudi cesta v Gajševcih, s čimer se
ne strinja,
- je opozoril na posedanje mostu čez Lipnico, katerega bi bilo potrebno sanirati,
- ugotavlja, da se za sofinanciranje obnove gasilskih domov namenja vedno manj sredstev,
- vprašuje, ali bo prišlo do rekonstrukcije regionalne ceste R2-439, saj v kolikor ne bo, je
treba razmišljati tudi o obnovi vodovoda na trasi Lukavci- Berkovci,
- je predlagal, da se postavi ograja pri počivališču v Kokoričih v višini 1 m ( lesena )
Župan mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore:
- Cesta Raiter-Iljaševci se res zamika iz leta v leto, predvsem zaradi velikih stroškov. Gre
namreč za veliko investicijo, saj jo je potrebno izgraditi v celoti. Po njegovem mnenju, cesta
ni v tako slabem stanju, problem je predvsem v srečevanju vozil,
- ograjo na počivališču v Kokoričih bomo postavili.
Ga. Frančiška Rakuša:
- ugotavlja, da v NRP ni več zajete izgradnje neasfaltirane ceste mimo Rakuša v Križevcih.
Ta investicija je bila v NRP že vključena, sedaj pa je izpadla,
Za celotno naselje Križevci je v NRP vključena le sanacija ceste v Križevcih v dolžini
79 m.
- je podala predlog, da se izvede rekonstrukcija vodovoda oz. zamenjava vodovoda od
Križevec do Stare Nova vasi, saj so na tem odseku najbolj stare vodovodne cevi.
G. Anton Lovrenčič:
- je izrazil zadovoljstvo glede ureditve prostora za raztros pepela,
- je povedal, da se že 10 let brezuspešno bori za pločnik v Lukavcih ( ob državni cesti ), kateri
je zaradi varnosti udeležencev v prometu ( tudi varovancev Doma Lukavci ) zelo potreben ,
- vprašuje, zakaj je tako velika razlika v ceni izgradnje ceste v Bučečovcih in ceste v
Lukavcih. Vrednost ceste v Bučečovcih ( dolžina 1000 m ) znaša 750.000 €, medtem ko je
vrednost ceste ( pred 6 leti ) v Lukavcih ( dolžina 750 m ) znašala 230.000 €.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da projektantska vrednost ceste v Bučečovcih znaša kar
1 mio €. Projekt zajema cesto, pločnik, razsvetljavo, odvodnjavanje.
G. Robert Jelen je postavil vprašanje, zakaj so se iz seznama za plačevanje položnic na
občinski blagajni izvzele položnice za plačilo električne energije.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je seznam vseboval le enega ponudnika električne
energije, t. j. podjetje Energija Plus. Ker pa je na trgu več ponudnikov bi morali vključiti vse
ponudnike. Odločili smo se, da seznam obnovimo in sicer vključimo le tiste položnice, ki se
tičejo občinskih zadev, kar pa seveda lahko tudi spremenimo.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
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S K L E P : - Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2017 z vsemi sestavnimi deli se v
prvem branju sprejme.
- Odlok se posreduje v 15. dnevno javno obravnavo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
G. Tomaž Hodnik:
- je povedal, da še vedno ni dobil odgovora glede ukinitve dovozov na zemljišča nasproti bara
Baza v Logarovcih.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da odgovora glede ukinitve dovozov še nismo prejeli,
smo pa ponovno poslali zahtevek za ureditev le-teh.

K 6. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Tomaž Hodnik:
- vprašuje, ali je že znan pričetek del rekonstrukcije ceste v Kokoričih,
- je opozoril na slab pritisk vode v pipah v delu naselja Kokoriči ( od hišne številke 13 do 28),
kar je opaziti predvsem v času opravil v hlevih,
- je postavil vprašanje, ali se preverja pritisk v hidrantih?
Župan mag. Branko Belec:
- rekonstrukcija ceste v Kokoričih: Danes je projekt bil predstavljen lastnikom zemljišč. V
kratkem bomo izvedli razpis, izgradnja bi se predvidoma pričela v poletnih mesecih,
- Zadevo glede slabega pritiska v pipah in hidrantih bomo posredovali izvajalcu GJS oskrbe s
pitno vodo, to je JP Prlekija d.o.o. Ljutomer.
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Mag. Hermina Vrbanjšak je opozorila na dotrajano brv ( brez ograje ) preko vodotoka v
novem naselju v Križevcih. Le-to uporabljajo učenci kot bližnjico v šolo. Ker je že močno
dotrajana je predlagala, da se le-ta zamenja z novo, bolj varno brvjo ali z lesenim mostičkom.
Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da je predhodno potrebno preveriti lastništvo
vodotoka.
Vsaka brv je nevarna, zato je mnenja, da je bolje če je ni. V kolikor pa bi se odločili postaviti
mostiček, pa je povezano z visokimi stroški, pa tudi izvedena mora biti po določenih
standardih in predpisih.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bo o zadevi dogovoril z ravnateljico OŠ Križevci.
G. Anton Kšela je povedal, da ga moti izvzem položnic iz seznama, ki jih je možno plačati na
občinski blagajni. V mislih ima namreč položnice za plačilo pokojninskega zavarovanja,
katerega plačujejo kmetje.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo te položnice ponovno vnesli v seznam.
G. Anton Moravec:
- je postavil vprašanje, kdaj bodo možni priklopi na novo zgrajeno kanalizacijo v naselju
Lukavci - Gomile,
- je opozoril na dvignjene bankine, ki so bile izvedene ob rekonstrukciji ceste v Lukavcih.
Le-te namreč onemogočajo dostop na travnik - ni dostopa na travnik pri TP v Lukavcih.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da tehnični pregled novozgrajene kanalizacije v
Lukavcih ( Gomile ) še ni bil izveden. Na kanalizacijo se je potrebno priključiti v 6. mesecih
po tehničnem prevzemu. Vse lastnike objektov bomo pisno obvestili.
G. Anton Lovrenčič je opozoril na nevarni dovoz na poljski cesti nasproti križnega znamenja.
Predlagal je, da se na licu mesta zadeva ogleda in se najde rešitev.

K 7. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je prisotne povabil na proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo v
nedeljo, 5.2.2017 ob 18.00 uri v kulturni dvorani v Križevcih.
Prisotne je seznanil tudi s prejetim zaprosilom oz. vlogo s strani Doma Lukavci za izdajo
mnenja k izbranemu kandidatu za direktorja zavoda Dom Lukavci.
Svet zavoda je na svoji redni seji v mesecu januarju namreč sprejel sklep o izbranem
kandidatu za direktorja Doma Lukavci in kot kandidatko za direktorja izbral dosedanjo
direktorico ga. Stanko Vozlič.

11

Podžupan g. Bogomir Gaberc vprašuje, ali se kandidatko ga. Stanko Vozlič povabi na sejo
KVIAZ-a za predstavitev. Sam namreč meni, da to ni potrebno, saj nam je njeno dosedanje
delo v Zavodu vsem znano. Istega mnenja so tudi ostali člani občinskega sveta.
Ga. Frančiška Rakuša, kot predstavnica Sveta zavoda Doma Lukavci je povedala, da je
ga. Stanka Vozlič na Svetu zavoda Doma Lukavci bila imenovana za direktorico Doma
Lukavci za mandatno dobo 5 let. Na razpis se je prijavila kot edina kandidatka, ki je
izpolnjevala tudi vse razpisane pogoje. Ga. Stanka Vozlič bo tako nastopila 3 mandat.
Dosedanji mandat ji poteče z dnem 15.4.2017.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil 21.05 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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