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OBČINA KRIŽEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

9. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v torek, 05. januarja 2016 s 

pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Križevci. 

 

 

Na seji so bili navzoči: 

 

- članice in člani Občinskega sveta: 

  Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič, Branko Slavinec, Frančiška Rakuša,  

  mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert Jelen, Mateja Ratiznojnik,  

  Anton Petovar, Tomaž Hodnik, Anton Kšela. 

- župan mag. Branko Belec 

- predstavniki občinske uprave: Lidija Domanjko, Nataša Antolin, Miran Ros 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 8. redne seje občinskega sveta 

  3. Pregled dnevnega reda za 9. redno sejo občinskega sveta 

  4. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata Tomažu Ostercu in potrditev mandata Mateji  

      Ratiznojnik 

  5. Predlog sklepa o prenehanju mandata člana Odbora za kmetijstvo in imenovanje novega   

      člana 

  6. Predlog sklepa o prenehanju mandata člana Odbora za komunalne zadeve in imenovanje    

      novega člana 

  7. Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2016 – prvo branje 

  8. Seznanitev s končnim Revizijskim poročilom 

  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 8. redne seje občinskega sveta 

 

G. Anton Lovrenčič je podal pripombo k 8. točki dnevnega reda.  

Povedal je, da je na seji bil sprejet sklep o plačilu obveznosti NUSZ  v dveh obrokih, kar pa v 

sklepu ni zapisano. Zahteva, da se sklep dopolni z navedeno pripombo. 

 

S K L E P : Zapisnik 8. redne seje se potrdi s tem, da se upošteva pripomba g. Lovrenčiča o  

                    dopolnitvi  sklepa 8. točke dnevnega reda in sicer z alinejo:  

                    - Plačilo NUSZ  se izvede v dveh obrokih. 

 

                    Navzočih:    13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo              12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo     0 članov sveta 

                    ( Mateja Ratiznojnik  ni glasovala ) 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

 

Pregled dnevnega reda za 9. redno sejo občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red. 

 

S K L E P: Predlagani dnevni red se sprejme brez pripomb. 

 

                    Navzočih:    13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo              12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

                    ( Mateja Ratiznojnik  ni glasovala ) 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda:  

 

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata Tomažu Ostercu in potrditev mandata Mateji 

Ratiznojnik 

 

Podžupan in predsednik KMVVI g.  Bogomir Gaberc je povedal, da je Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji v mesecu decembru 2015 obravnavala  

predmetno zadevo glede prenehanja mandata članu občinskega sveta Tomažu Ostercu. 

Člani KMVVI predlagajo Občinskemu svetu Občine Križevci, da Mateji Ratiznojnik za 

preostanek mandatne dobe potrdi mandat članice Občinskega sveta. 
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S K L E P : 1.  Občinski svet Občine Križevci ugotavlja, da je Tomažu Ostercu, roj.  

                         5.12.1985, stanujočemu Križevci pri Ljutomeru 12, 9242 Križevci pri  

                         Ljutomeru, zaradi odstopa dne 18.12.2015 prenehal mandat v Občinskem  

                         svetu Občine Križevci. 

                     2. Občinski svet Občine Križevci potrjuje mandat naslednji izvoljeni članici  

                         Občinskega sveta Občine Križevci za preostanek mandatne dobe:  

                         - Mateja Ratiznojnik, roj. 1.7.1984, stanujoča Bučečovci 2e, 9242 Križevci pri  

                           Ljutomeru. 

                     3. Ta sklep začne veljati s sprejemom na seji Občinskega sveta Občine  

                          Križevci. 

 

                          Navzočih   13 članov sveta 

                          ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                          PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

                          ( Mateja Ratiznojnik ni glasovala ) 

 

                          Sklep je sprejet. 

 

Župan mag. Branko Belec je novoizvoljeni članici Mateji Ratiznojnik čestital ob izvolitvi in 

izročil sklep o imenovanju.  

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o prenehanju mandata člana Odbora za kmetijstvo in imenovanje 

novega člana 

 

 

Podžupan in predsednik KMVVI g. Bogomir Gaberc je povedal, da je KMVVI s strani  

Stranke SMC prejel predlog, da se za nadomestnega člana v Odbor za kmetijstvo in razvoj 

podeželja predlaga Matejo Ratiznojnik.  

KMVVI je na svoji seji v mesecu decembru 2015 o zadevi razpravljal in predlaga 

Občinskemu svetu, da imenuje Matejo Ratiznojnik za članico ( predsednico ) navedenega 

odbora, s čemer se ne porušijo dogovorjena razmerja članstva v delovnih telesih Občinskega 

sveta.  

 

S K L E P : -  Za članico ( predsednico ) Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja se  

                        imenuje Mateja Ratiznojnik, Bučečovci 2e, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 

                     - Ta sklep velja z dnem sprejema. 

                   

                       Navzočih   13 članov sveta 

                       ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet. 
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K 6. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o prenehanju mandata člana Odbora za komunalne zadeve in 

imenovanje novega člana 

 

 

Podžupan in predsednik KMVVI g. Bogomir Gaberc je povedal, da je KMVVI s strani 

stranke SMC prejel predlog, da se za nadomestnega člana v Odbor za komunalne zadeve 

predlaga Antona Moravca, svetnika občinskega sveta občine Križevci.  

KMVVI je na svoji seji v mesecu decembru 2015 o zadevi razpravljal in predlaga 

Občinskemu svetu, da imenuje Antona Moravca za člana Odbora za komunalne zadeve, s 

čemer se ne porušijo dogovorjena razmerja članstva v delovnih telesih Občinskega sveta.  

 

 

S K L E P : - Za člana Odbora za komunalne zadeve se imenuje: 

                       Anton Moravec, stanujoč Lukavci 68, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 

                     - Ta sklep velja z dnem sprejema. 

  

                       Navzočih   13 članov sveta 

                       ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2016 – prvo branje 

 

 

Župan mag. Branko Belec je podrobno predstavil predlagan proračun. 

 

Povedal je, da je proračun akt občine, 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, saj je temeljni instrument delovanja občine.  

 

Sestavljen je iz: 

- splošnega dela proračuna 

 - posebnega dela proračuna 

- in kot ločen dokument: Načrt razvojnih programov 2016-2019 z obrazložitvami, letni  

                                         program prodaje občinskega premoženja ter kadrovski načrt. 

 

Povedal je, da gre za realno načrtovanje proračuna ( le ta je uravnotežen med razvojem in 

varčnostjo, izbrani so projekti, ki so v tem trenutku najbolj potrebni oz. se morajo dokončati, 

občina pa zaenkrat ne predvideva dodatnega zadolževanja v letu 2016 ). 
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Proračunski prihodki se delijo na:  

- davčne prihodke, 

- nedavčne prihodke, 

- kapitalske prihodke, 

- prejete donacije, 

- transferne prihodke. 

Vsi ti prihodki tvorijo prihodke t.i .primerne porabe občin, katere določi država in prihodke 

občine, ki jih občina razporeja samostojno. Način izračuna primerne porabe predstavlja 

posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za 

financiranje z zakonom določenih nalog.  

 

Elementi, ki vplivajo na višino primerne porabe so:  

- povprečnina, 

- število prebivalcev občine in 

- korekcijski faktorji ( površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši  

  od 15 let in prebivalci starejši od 65 let ). 

 

Predstavil je izračun primerne porabe občine Križevci za leto 2016 ( upoštevajoč povprečnino 

v višini 522,00 € na prebivalca ). 

 

 

    522,00 €           x          3.525           x            1,048538                 =          1,929.362 € 

( povpr./preb.)             ( št. preb. )               ( vsota kor. kriter.)            (primerna poraba 2016 ) 

  

Občini Križevci v letu 2016 pripada 1,852.547 € dohodnine. Ker sredstva zbrane dohodnine 

ne dosegajo izračune primerne porabe, občini pripada finančna izravnava v znesku 76.705 €. 

 

 

Predstavil je višino prihodkov in odhodkov: 

 

Prihodki za leto 2016 znašajo   2,770.918 € od tega:  

- davčni prihodki:   1,972,777 €  oz.  71,00 % 

- nedavčni prihodki:       406.580 €  oz. 15,00 % 

- kapitalski prihodki:                    40.569 €  oz.   1,00 % 

- transferni prihodki:                  350.992 €  oz.  13,00 % 

 

 

Odhodki za leto 2016 znašajo  3,331.838 € od tega: 

- tekoči odhodki:       557.086 € oz. 17,00 % 

- tekoči transferi:    1,294.288 € oz. 39,00 % 

- investicijski odhodki:              1,361.214 € oz. 41,00 % 

- investicijski transferi:      119.250 € oz.   3,00 % 

 

 

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki znaša po planu za leto 2016 – 600.000 € in se 

pokriva s sredstvi ostanka iz preteklega leta in s prihodki izkazanimi v računu finančnih 

terjatev in naložb in računu financiranja.  
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Prisotne je seznanil s: 

a) Pomembnejšimi planiranimi investicijami znotraj postavk kot so:  

     - obramba  in ukrepi ob izrednih dogodkih¸ 

     - 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 in nevladne organizacije, 

     - izobraževanje, 

     - socialno varstvo… 

 

b) Načrtom razvojnih programov ( NRP ) občinskega proračuna, ki je sestavni del  

     proračuna in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije, ki odraža razvojno politiko  

     občine na področju investicijskih izdatkov občine v državnih pomoči za naslednja štiri leta.  

     NRP predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. V kolikor projekt ni vključen v   

     NRP, ni možna prijava na različne razpise.  

 

c)  Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Križevci za leto 2016, katerega je  

      potrebno potrditi za posamezno leto.  

      Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem vsebuje: 

      1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje: 

          - načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

          - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

       2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje: 

          - načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 € 

          - načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 €. 

          Načrta ravnanja s premičnim premoženjem ne predlagamo, ker se ne predvideva nakup      

          premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 €.  

 

d)  Kadrovskim načrtom občinske uprave s katerim je prikazano dejansko stanje 

zaposlenih  

       na dan 31.12. preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega  

       načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve  

       proračunski leti.  

       S kadrovskim načrtom za leto 2015 je bilo predvidenih  in tudi dejansko zaposlenih 5    

       uslužbencev za nedoločen čas. Zasedena so bila vsa delovna mesta v skladu s kadrovskim  

       načrtom.  

       Kadrovski načrt za leto 2016 predvideva enako število zaposlenih kot v letu 2015,    

       sistemiziranih pa je 6 delovnih mest.  

 

 

Sledila je razprava. 

 

Anton Petovar  

- je povedal, da ga moti predvsem znižanje sredstev komunalnemu odboru, saj je med drugim  

  nujno  pristopiti tudi k ureditvi zaraščenih jarkov, ki v občini predstavljajo velik problem in  

  je že sama ureditev povezana z visokimi stroški, 
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- je mnenja, da je premalo sredstev namenjenih za obnovo kulturnih spomenikov, vaških  

  kapelic, 

- se zaveda, da so vse ceste, ki so predvidene za obnovo, le-te tudi potrebne,  vendar ga  

  moti, da se v naselju Kokoriči ni izvedel  noben projekt v času njegovega mandata, 

- je predlagal, da se pristopi k izgradnji kolesarske steze ob državni cesti R2-439 in se ne čaka  

  na sanacijo omenjene ceste, saj se z izvedbo le-te še leta ne bo pričelo, 

- je predlagal, da se pristopi k ureditvi oz. razširitvi JP Kokoriči – Iljaševci, katera je v  

  zelo slabem stanju in je vedno bolj prometna. Moti ga, da se ureditev te ceste prelaga iz leto 

v  

  leto, 

- je predlagal, da se postavi nadstrešek pri vaškem kulturnem spomeniku- križu v Kokoričih. 

 

Povedal je, da je komunalni odbor razpravljal tudi o višini sejnin, ki so v primerjavi s 

sosednjimi občinami najnižje. Na odboru je bil sprejet sklep, da se sejnine ne povišajo, ker 

sredstev ni, po drugi strani pa ga moti, da so se povišale plače.   

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo razmislili glede višine sejnin.  

Kar se tiče rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti pa je predlagal, da si ceste ogledamo ter 

določimo prioritetni red najbolj potrebnih cest za rekonstrukcijo. Seveda pa je pri tem 

potrebno upoštevati tudi promet na posamezni cesti.  

 

G. Anton Kšela je prepričan, da je JP Kokoriči čez Logarovce proti Iljaševcem v slabšem 

stanju kot JP v Stari Novi vasi in JP v Bučečovcih. Meni, da je le-ta bolj potrebna 

rekonstrukcije, saj je tudi veliko bolj prometna, kot omenjeni cesti. 

  

Predlagal je, da se pristopi k izgradnji kolesarske steze ob državni cesti R2 439 ( neodvisno od 

rekonstrukcije ceste R2  439 saj je izvennivojska ) in se ne čaka na rekonstrukcijo državne 

ceste, saj se z le-to še vse do leta 2020 ne bo pričelo.  

Strinja se tudi z izjavo g. Petovarja, da v Ščavniški dolini ni zajete nobene rekonstrukcije 

ceste.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se ne more strinjati s podanimi izjavami glede 

neizvajanja investicij na območju Ščavniške doline. Ne smemo pozabiti na investicije kot so:  

energetska sanacija večstanovanjske stavbe v Logarovcih,  ureditev Gajševskega jezera… . 

Kar se tiče izgradnje kolesarske steze ob državni cesti R2 439 pa je povedal, da v tem ne vidi 

problema, vprašanje je le, ali bomo lahko pridobili potrebna zemljišča s strani lastnikov 

zemljišč.  

Predlagal je, da se zagotovijo sredstva za odkup zemljišč za izgradnjo kolesarske steze ob 

državni cesti R2 439. 

 

G. Bogomir Gaberc se zaveda, da je sredstev vedno manj, naše potrebe pa so vedno večje.  

Kar se tiče sanacije JP v Stari Novi vasi pa je povedal, da je ta cesta nujno potrebna sanacije, 

saj je cesta zaradi obremenitve s tovornim kot tudi osebnim prometom dotrajala oz. je 

popolnoma razpadla in je zaradi udarnih jam na cesti  vedno bolj nevarna za promet.  

Kar se tiče investicij, ki so planirane za 4 letno obdobje pa je popolnoma zadovoljen.  

 

G. Branko Slavinec je povedal, da je ogromno stvari, ki jih je potrebno v občini še narediti. 

Velik problem predstavljajo ceste. V naselju Boreci in morda še kašnem naselju v občini je še  

kar nekaj stanovanjskih hiš, ki še vedno nimajo asfaltiranih dovoznih poti. 

Predlagal je, da se tudi tem občanom prisluhne in jim skušamo le-te izgraditi. 
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Kar se tiče obnove kulturnih spomenikov oz. vaških kapelic pa je povedal, da le-te ponavadi 

obnavljajo vaščani sami s svojimi sredstvi. Ker sredstev ni, ne moremo pričakovati, da bi 

obnove le-teh v celoti financirala občina -  pričakuje se vsaj delno sofinanciranje. 

 

Župan mag. Branko Belec se strinja z izjavo g. Slavinca, da vaščani sami obnavljajo kapelice 

s svojimi sredstvi. V večini primerov je občina na podlagi dogovora prispevala k obnovi le v 

kakšni materialni obliki.  

  

G. Anton Moravec je povedal, da so želje eno, resničnost pa drugo. Pred nami je osnutek 

proračuna, katerega bodo obravnavali občinski odbori in podali svoje pripombe, predloge. 

Nikakor se ne more strinjati z višino sredstev namenjenih za gasilska društva, saj je 20.000 € 

premalo za njihovo normalno delovanje.  

 

G. Robert Jelen je predlagal, da se pristopi k popisu kulturnih spomenikov v občini na podlagi 

katerega bi odbor za družbene dejavnosti določil prioritetni red obnove le-teh. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre za obnovo kužnih znamenj. Z zagotovljenimi 

sredstvi lahko obnovimo le eno ali dve znamenji.  

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila vprašanje, kdo je lastnik znamenj v občini ( križev, kužnih 

znamenj )? Ali niso le-ti v privatni lasti? 

 

Miran Ros je povedal, da imamo v občini kar nekaj kužnih znamenj. Nekatera znamenja so v 

lasti zasebnikov in imajo status kulturne dediščine. Zadnje takšno kužno znamenje se je 

obnavljajo v Ključarovcih. Z Zavodom za kulturno dediščino smo se že dogovarjali za 

program obnove teh znamenj.  

Na občini bomo pripravili popis teh znamenj, ki imajo status kulturne dediščine in bo pristojni 

odbor pripravil plan oz. prioriteto najbolj potrebnih za obnovo. 

 

G. Andrej Weis je:  

- povedal, da že tri do štiri leta govorimo o odkupu zemljišč za izgradnjo kolesarske steze ob  

  državni cesti R2  439 ( v Ščavniški dolini )  in predlagal, da se izdela analiza, ali so lastniki  

  zemljišč sploh pripravljeni  zemljišča oddati, 

- predlagal je, da se pristopi k sanaciji ceste v Iljaševcih ( od Žajdela priti regionalki ), ki je v  

  zelo slabem stanju (dopis vaščanov je bil že poslan na občino ), 

- predlagal, da se za gasilce in investicije v gasilske domove nameni več sredstev. 

 

G. Anton Kšela je povedal, da sredstva za gasilska društva deli Gasilska zveza. Žal je res, da 

manjša gasilska društva več ne morejo obstajati, saj nimajo sredstev za zagotavljanje 

najnujnejših  potreb oz. za normalno delovanje.  Gre za tri društva v občini, ki dobijo manj 

kot 1000 €, zato je predlagal, da se v pravilniku določi najnižji znesek, katerega bi društva 

morala dobiti. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se sredstva delijo na podlagi Pravilnika.  

 

G. Anton Lovrenčič je povedal, da se je v preteklih letih izvedlo veliko investicij, ki so 

zadevale OŠ Križevci. Že takrat je bilo povedano, da se bo v prihodnje manj sredstev vlagalo 

v šolo.  
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Danes je bilo podanih kar nekaj dodatnih predlogov, vendar ni bilo povedano iz katerih 

postavk se sredstva naj zagotovijo. Glede na to, da je želj kar nekaj, ki so danes bile iznešene 

je predlagal, da se sredstva zagotovijo iz postavke izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ 

Križevci ali iz postavke izgradnja ŠRC Boreci oz. se katera izmed teh investicij premakne v 

naslednje leto. 

 

G. Anton Kšela je mnenja, da je igrišče pri OŠ bolj potrebno ( tudi zaradi koriščenja 

šoloobveznih otrok ), zato je predlagal, da se investicija, ki zajema ŠRC Boreci premakne za 

kakšno leto.  

 

G. Robert Jelen je zapustil sejo. 

 

Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagane sklepe: 

 

 

S K L E P : 1. Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2016 z vsemi sestavnimi deli, se v  

                         prvem branju sprejme. 

                     2. Odlok se posreduje v 15 dnevno javno obravnavo. 

 

                        Navzočih    12 članov sveta 

                        ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                        Sklep je sprejet. 

 

 

S K L E P: Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Križevci  

                   za leto 2016, ki zajema:  

 

                  1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2016, ki  

                      vsebuje:  

                      - načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Križevci za leto  

                        2016 in 

                     - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2016. 

                   

                  2. Občinski svet občine Križevci pooblašča župana Občine Križevci za podpis 

vseh  

                      pogodb v prometu z nepremičninami, ki so predmet načrta ravnanja s stvarnim  

                      premoženjem Občine Križevci za leto 2016. 

 

                  3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine  

                      Križevci. 

 

                      Navzočih   12 članov sveta 

                      ZA je glasovalo             12 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

 

                     Sklep je sprejet. 
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K 8. točki dnevnega reda: 

 

Seznanitev s končnim Revizijskim poročilom 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre le za seznanitev Občinskega sveta s končnim  

Revizijskim poročilom, kateri je sestavni del gradiva za sejo.  

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Revizijskim poročilom o  

                     pravilnosti poslovanja Občine Križevci v letu 2014. 

 

                    Navzočih    12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

 

                    Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda:  

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da so odgovori na zastavljena vprašanja podani v pisni 

obliki in so sestavni del gradiva za sejo. Pojasnilo g. Jasminke Dukić glede uporabe predimka 

dr. pa so člani občinskega sveta prejeli na seji. 

 

Ker ni bilo razprave, je župan nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda. 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda:  

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

Andrej Weis je postavil vprašanje glede poškodovanega spomenika  Špur. 

 

Miran Ros je povedal, da je spomenik v privatni lasti. 

 

Tomaž Hodnik je podal pobudo za ogled odseka Križan – Osterc. Ker bankina ni utrjena se 

uničuje asfalt. Meni, da bi bilo smiselno razmisliti tudi o poglobitvi jarka. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da si bomo zadevo ogledali.  

 

G. Miran Ros je povedal, da je cesta res kritična ( razpoke na cestišču ). Problem je tudi 

odvodnjavanje. Zadevo imamo v planu urediti – mogoče v naslednjih letih. 
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G. Anton Moravec je opozoril na nevarno škarpo v Lukavcih ( mimo trgovine v smeri 

Ljutomera ).  Pobuda se naj naslovi ustreznemu organu in se naj problem reši - podobno kot 

pri Jelenovih v Lukavcih. 

Podal je tudi pobudo glede davčnih blagajn. V društvih so namreč prepuščeni sami sebi in bi 

si želeli določena pojasnila, tudi glede tega, katera društva tangirajo te davčne blagajne?  

 

Lidija Domanjko je povedala, da so obširna pojasnila objavljena na spletni strani FURS-a. 

 

Miran Ros je povedal, da so z gasilci že potekali razgovori glede morebitnega izobraževanja 

na to temo. Predlagal je, da se organizira skupno izobraževanje oz. posvet za vsa društva v 

občini. 

 

Župan mag. Branko Belec podpira pobudo glede izvedbe izobraževanja o davčnih blagajnah. 

 

G. Anton Petovar je opozoril na katastrofalno bankino v ovinku pri Rajterju. Zadeva se naj 

naslovi na ustrezen naslov v reševanje. 

 

G. Tomaž Hodnik je opozoril na nevarno bankino pri kapeli v Lukavcih. Zadeva se naj 

naslovi na ustrezen naslov v reševanje. 

 

G. Anton Kšela je opozoril na neustrezno bankino pri igrišču v Berkovcih- zadeva se naj 

naslovi na ustrezen naslov v reševanje. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo vse zadeve glede bankin, škarp posredovali 

pristojnim službam v reševanje.  

 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

Ga. Mateja Ratiznojnik je izrazila zadovoljstvo glede dosedanjega prispevka občine za 

nabavo zaščitne folije oz. mreže za žabe v Borecih ter planiranih sredstev za nakup varovalne 

ograje za varen prehod dvoživk čez cesto. 

 

Mag. Hermina Vrbanjšak je prisotne seznanila o opravljenem razgovoru z g. Senčar Iztokom 

glede najema zemljišča za postavitev ekoloških otokov pri Marketu v Križevcih. Gre za 

zemljišče, ki je v njegovi lasti. G. Senčar načeloma soglaša s postavitvijo otokov na njegovem 

zemljišču, vendar želi dodatna pogajanja. 

 

Župan mag. Branko Belec je prevzel nalogo, da opravi razgovor  oz. pogajanje z g. 

Senčarjem. 

 

Ker ni bilo več razprave je župan sejo zaključil ob 19.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:                     mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        župan Občine Križevci 


