OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K

4. redne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v torek, 10. marca 2015 s
pričetkom ob
18.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.

Na seji so bili navzoči:
Člani in članice Občinskega sveta Občine Križevci:
Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič, Branko Slavinec, Frančiška Rakuša,
mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Anton Petovar, Tomaž Hodnik in
Anton Kšela.
Svojo odsotnost sta opravičila: Tomaž Osterc in Robert Jelen
Župan: mag. Branko Belec
Predstavniki Občinske uprave: Lidija Domanjko, Nataša Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi
Predstavniki javnih medijev: Miha Šoštarič – Večer
Drugi prisotni: Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 4. redno sejo občinskega sveta
4. Soglasje k ceni storitve Pomoč na domu za leto 2015
5. Sprejem proračuna občine Križevci za leto 2015
6. Predlog za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
7. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
9. Razno
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je podal ugotovitev, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta
tako, da je bila sklepčnost na seji zagotovljena.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je opozoril na tiskarsko napako na strani 5 (7. točka dnevnega reda), kjer
je naziv točke napačno zapisan. Pravilno se mora glasiti: Predlog proračuna Občine Križevci
za leto 2015 - I. branje.
S K L E P : Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta so člani sveta potrdili, s tem da se
upošteva pripomba podana s strani g. Antona Lovrenčiča.
Navzočih
ZA je glasovalo
( g. Slavinec ni glasoval )

11 članov sveta
10 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 4. 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
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu za leto 2015
Župan mag. Branko Belec je predal besedo ga. mag. Hermini Vrbanjšak, predsednici Odbora
za družbene dejavnosti, ki je prisotne seznanila, da je odbor zadevo obravnaval na svoji 1. seji
dne 18.2.2015. Gre za povišanje cene za uporabnika in sicer iz 4,10 € na 5,00 €/h.
Člani odbor so predlog za povišanje podprli, saj so smatrali, da ne gre za drastičen dvig cene
za uporabnika, temveč le za povišanje cene za 0,90 € /h.
Lidija Domanjko je povedala, da se stroški in cena storitve pomoči na domu ugotavljajo in
določajo skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev. Zakonska subvencija občine znaša 7,97 €. V kolikor občina ne bi dajala dodatne
subvencije, bi uporabnik na uro moral plačati 6,92 €, doslej pa je za storitev plačeval 4,10 €
na uro.
G. Anton Lovrenčič je povedal, da ga moti predvsem odstavek v obrazložitvi, kjer je
zapisano, da je koncesionarka pri izračunu cene izhajala iz obstoječega števila upravičencev.
Meni namreč, da število oskrbovancev oz. upravičencev ne bi smelo vplivati na ceno storitve.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da ekonomska cena ostaja enaka, povišuje se le cena za
uporabnika za 0,90 €/uro. Trenutno storitev koristi 11 uporabnikov. Dva uporabnika sta na
podlagi odločb o statusu invalida v celoti oproščena plačila storitve pomoč družini na domu.
Mnenje koncesionarke ( kot sledi iz predhodno opravljenega razgovora ) je, da dvig cene ne
bo predstavljal prevelikega stroška za uporabnika.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k predlogu cene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2015, ki jo izvaja Oskrba in pomoč – Olga Lupša s.p.,
in sicer:
2. Občinski svet sprejme skupno ceno storitve Pomoč družini na domu v višini
14,89 €.
3. Zakonska subvencija občine Križevci znaša 7,97 €, dodatna subvencija občine
znaša 1,92 €. Cena za uporabnika znaša 5,00 €.
4. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
5. Predlagane cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
11 članov sveta
ZA je glasovalo
10 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta
( g. Tomaž Hodnik ni glasoval )
Sklep je sprejet.
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K 5. točki dnevnega reda:
Sprejem proračuna občine Križevci za leto 2015
Župan mag. Branko Belec je povedal, da so v času od predstavitve predloga proračuna na
občinskem svetu ter v času javne obravnave bili s strani članov občinskega sveta ter članov
odborov podani nekateri predlogi in pobude, do katerih se je opredelil. V skladu s prvim
odstavkom 89. člena Poslovnika občinskega sveta občine Križevci je le-te tudi pojasnil.

Podane so bile naslednje pobude oz. predlogi:
1. Predlog g. Antona Lovrenčiča, člana Občinskega sveta, da se v NRP vnese sanacija ceste
v Lukavcih JP 724 193
Opredelitev/ odgovor:
Investicija je uvrščena v NRP za leto 2017.
2. Predlog g. Antona Lovrenčiča, člana Občinskega sveta, da se v proračun uvrsti
financiranje Športno kinološkega društva Ljutomer – Križevci v okviru posebne postavke v
sklopu športnih društev.
Opredelitev/odgovor:
Predlog je upoštevan – sredstva v višini 500 €.
3. Predlog g. Andreja Weisa in ga. Frančiške Rakuša, člana Občinskega sveta glede ureditve
hodnika za pešce proti Osnovni šoli Križevci.
Opredelitev/odgovor:
V prihodnjih letih se bodo opravili razgovori z lastniki zemljišč v smeri odkupa zemljišč. V
NRP za leto 2018 se uvrsti izgradnja hodnika za pešce. V letošnjem letu bomo opravili
razgovor z lastniki zemljišč. V kolikor ne bo šlo za velik zalogaj, bomo skušali k izgradnji
pristopiti v naslednjem letu.
4. Predlog g. Andreja Weisa in g. Branka Slavinca, člana občinskega sveta glede izgradnje
ceste v Borecih JP 724 203 ( cesta proti Tobias )
Opredelitev/odgovor:
Izgradnja ceste je uvrščena v NRP za leto 2018.
5. Pobuda g. Tomaža Osterca, člana Občinskega sveta glede razbremenitve ekološkega otoka
pri Pošti v Križevcih.
Opredelitev/odgovor:
V letu 2015 se predvideva postavitev še enega ekološkega otoka ( za steklo in papir ) v
novem naselju v Križevcih, s čemer bi se ekološki otok pri pošti v Križevcih nekoliko
razbremenil. Dotrajano ograjo ob ekološkem otoku pri pošti bomo uredili.
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6. Pobuda g. Antona Petovarja, člana Občinskega sveta glede obnove ceste v Gajševcih
JP 724012.
Opredelitev/ odgovor:
Obnova ceste je predvidena v letu 2017, investicijo smo uvrstili v NRP.
7. Pobuda g. Antona Petovarja, člana Občinskega sveta glede obnove ceste v Kokoričih JP
724 071 ( cesta Osterc- gozd )
Opredelitev/odgovor:
Obnova ceste je predvidena v letu 2018, investicijo smo uvrstili v NRP.
8. Predlog župana mag. Branka Beleca, da se v proračunu za leto 2015 in 2016 namenijo
sredstva za izvedbo investicij v / na gasilskih domovih
Opredelitev/odgovor:
V letu 2015 je v ta namen zagotovljenih 5.000 €, v NRP za leto 2016 pa 10.000 €. Gre za
spremembo glede na predlog proračuna. Nekatera društva bi želela opraviti določena
investicijska dela na gasilskih domovih ( fasada, pleskanje, streha…). Glede na pravilnik
oz. razpored, ki bi ga opravila gasilska zveza, bi bila do sofinanciranja investicij upravičena
gasilska društva.
9. Pobuda g. Jožeta Duha, člana odbora za gospodarstvo in turizem glede razmerja med
delitvijo sredstev športnim društvom in kulturnim društvom, nekaj več sredstev se naj
nameni kulturnim društvom.
Opredelitev/ odgovor:
Predlog ni upoštevan. Razmerje ostaja nespremenjeno glede na predlog proračuna v prvi
obravnavi. Finančno to pomeni, da nismo znižali sredstev niti športnim niti kulturnim
društvom glede na proračun 2014. Razmerje prav tako ostaja nespremenjeno, saj se je
delitev
sredstev po takšnem ključu- razmerju izkazala kot uspešna.
10. Predlog g. Jožeta Duha, člana odbora za gospodarstvo in turizem glede vzpostavitve
informacijske točke glede posredovanja informacij turistom.
Opredelitev/odgovor:
Opravil se bo razgovor z lastnikom – direktorjem Eko hostla v Križevcih, kjer bi bili
turistom ponujeni reklamni materiali ponudnikov, brošure… Zaenkrat ni planirana
investicija v smeri izgradnje samostojnega objekta, vključitev TIC-a se predvideva v
kasnejših novih prostorih kulturnega in medgeneracijskega središča.
11. Predlog g. Jožeta Duha, člana odbora za gospodarstvo in turizem glede pobude za
sodelovanje – financiranje z LTO Prlekija Ljutomer, kjer se udeležujejo različnih sejmov s
področja turizma. Križevce in njene produkte bi bilo potrebno vključiti v njihove
kataloge.
Opredelitev/odgovor:
Opravil se bo razgovor z odgovornimi v LTO Prlekija Ljutomer v smeri sodelovanja z
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njimi.
12. Predlog g. Marka Miliča, člana odbora za gospodarstvo in turizem glede obnove turistične
poti » Stopinje«. Potrebno bi bilo zamenjati označevalne table, ker so dotrajane. Člani
stranke so pripravljeni dela opraviti tudi prostovoljno.
Opredelitev/odgovor:
Pobuda se uvrsti v NRP za leto 2016. Vključili bi se novi ponudniki, pot bi se obnovila,
delno tudi s prostovoljnim delom.
13. Predlog g. Antona Moravca, člana Občinskega sveta glede ureditve krožišča ( zasaditev
rastlin ) v Ključarovcih. Krožišče naj simbolizira občino.
Opredelitev/odgovor:
Pobuda se sprejme, zbirajo se ideje glede hortikulturne zasaditve krožišča v Ključarovcih.
Idejo smo prepustili g. Primožu Petku, strokovnjaku s področja hortikulture.
14. Predlog g. Tomaža Osterca, člana občinskega sveta glede izgradnje otoka za umirjenje
prometa na cesti Križevci – Veržej. Vozniki na tej relaciji, v bližini gostišča v smeri proti
naselju vozijo z neprilagojeno hitrostjo.
Opredelitev/odgovor:
Investicija se bo izvedla ob rekonstrukciji ceste Križevci – Veržej.
15. Predlog g. Primoža Petka, člana Odbora za družbene dejavnosti glede postavitve table za
oglaševanje dogodkov pri trgovini v Križevcih. Na takšen način bi ljudi tudi informirali z
dogodki, ki jih prirejamo v občini. Gre za lokacijo, kjer je večja frekvenca ljudi.
Opredelite/odgovor:
Župan je z lastnikom zemljišča že opravil razgovor. Na tej lokaciji sam predvideva
postavitev oglasne deske za svoje najemnike poslovnih prostorov- del table bi odstopil
občini za oglaševanje.
16. Predlog g. Tomaža Hodnika, člana Občinskega sveta glede sofinanciranja vzdrževanja
teniškega igrišča v Banovcih.
Opredelitev/odgovor:
Sredstva v višini 500 € letno se uvrstijo v proračun. Občani Občine Križevci bodo lahko
ob določenih terminih v Banovcih brezplačno igrali tenis.
17. Pobuda g. Andreja Weisa, člana Občinskega sveta glede ureditve dodatnih parkirišč pri
Osnovni šoli Križevci.
Opredelitev/odgovor:
Dodatna parkirišča se bodo uredila v sklopu ureditve igrišč pri Osnovni šoli.
Nataša Antolin, vodja proračuna je povedala, da so finančni predlogi vključeni v proračun.
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Povečuje se odhodkovni del za 4.000 €, istočasno se povečuje tudi primanjkljaj v isti višini,
kot razlika med prihodki in odhodki in računom financiranja (odplačilo dolga). Primanjkljaj
se pokriva s prenosom ostanka sredstev iz lanskega leta ( ostanek sredstev po ZR 2014 ).
G. Anton Petovar je povedal, da so njegovi predlogi upoštevani, vprašanje pa je, če bodo
realizirani.
V proračunu je na postavki sofinanciranje oskrbnin občanom v Domovih za ostarele zaslediti,
da so se sredstva zmanjšala za 5.000 €. Sprašuje, ali bodo ta sredstva zadostovala?
Nataša Antolin, vodja proračuna je povedala, da je ta znesek le ocena na lansko realizacijo po
zaključnem računu. V kolikor bo sredstev primanjkovalo, bomo razliko morali zagotoviti z
rebalansom.
G. Anton Lovrenčič je podal pobudo, da se občane ( predvsem občane iz Ščavniške doline ) s
pisnim obvestilom informira o investicijah, ki se bodo izvajale. Mnenja je, da so občani
premalo obveščeni.
Župan mag. Branko Belec je mnenja, da pisna obveščenost občanov ni potrebna, saj občani
lahko pridobijo vse informacije na upravi, preko članov občinskega sveta, članov odborov ter
vaških odbornikov.
G. Anton Petovar se je strinjal s predlogom g. Lovrenčiča glede informiranosti občanov.
Strinja se tudi z izjavo župana, ki je že večkrat povedal, da so konkretne investicije v
Ščavniški dolini vezane na rekonstrukcijo državne ceste.
Predlagal je, da se prouči možnost postavitve razglednega stolpa v Gajševcih. Ker se v bližnji
prihodnosti predvideva ureditev Gajševskega jezera, je mnenja, da bi lokacija v Gajševcih bila
primernejša od predvidene lokacije v Zasadih.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2015 z vsemi prilogami se v
drugem branju sprejme.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
S K L E P: Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Križevci
za leto 2015, ki zajema:
1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2015, ki
vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Križevci za leto
2015 in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto
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2015.
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 2015.
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Križevci.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Župan je prisotne seznanil o prodaji parcele v Iljaševcih ( parcela Lasbacher ). Kupnina je bila
že nakazana na račun občine.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obrazložitev k navedeni točki je podala Lidija Domanjko. Povedala je, da Občinski svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot posvetovalno telo župana. Sestavljajo ga
predstavniki vzgojno-izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije,
občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev. Priporočljivo je tudi, da
so vključeni tudi predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov. Svet lokalne skupnosti
določi število članov občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter imenuje
člane za mandatno dobo 4 let.
G. Anton Kšela ugotavlja, da v predlogu o imenovanju ni nobenega člana iz Ščavniške doline,
s čemer se strinja tudi g. Bogomir Gaberc, ki je predlagal, da se na mesto g. Gaberca v svet
imenujeta g. Anton Kšela ali g. Anton Petovar.
Predlog g. Kšela podpira tudi župan, zato je podal naslednji sklep v potrditev:
S K L E P: V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:
1. Zvonko Škrget, Iljaševci 1, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2. Anton Kšela, Berkovci 19, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
3. Tadeja Žuman, Bučečovci 46, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4. Miran Dajčar, Iljaševci 59, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5. Simon Copot, Lukavci 58, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta
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Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Odgovora na vprašanje g. Andreja Weisa ( glede projektne dokumentacije za izgradnjo
tretjega pasu v Bučečovcih ) ter g. Antona Kšela ( glede zamenjave prometnega znaka »
STOP » pred kapelo v Berkovcih) sta podana v pisni obliki in sta priloga gradivu za sejo.
Ostali odgovori so bili podani že na sami seji, zato je župan nadaljeval z naslednjo točko
dnevnega reda.
K 8. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je s predstavniki CP M. Sobota bil opravljen ogled
ceste pri Jelenovih v Lukavcih. Obljubljeno je bilo, da bodo skušali zadevo urediti. V kolikor
le-tega ne bodo izvedli, bomo zadevo urejali preko Inšpekcijskih služb (inšpektorice
Karakatič ).
Na vprašanje gospoda Antona Lovrenčiča glede postavitve znaka v Lukavcih je župan podal
odgovor, da smo na Direkcijo RS že posredovali vlogo za izdajo soglasja. Čakamo na
odgovor.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje, kako daleč je zadeva glede izgradnje tretjega pasu v
naselju Bučečovci?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da zbiramo ponudbe za izdelavo recenzije projektne
dokumentacije za ureditev križišča v Bučečovcih. Rok za podajo ponudbe je 12.03.2015.
G. Anton Lovrenčič in g. Anton Moravec sta opozorila:
- na nevaren odcep ceste - križišče v Lukavcih proti Cezanjevcem. Gre namreč za » črno
točko », saj sta se na omenjenem odcepu v zadnjem času zgodili kar dve prometni nesreči.
Predlagala sta, da se od pristojnih institucij zahteva ogled na licu mesta in takojšnje
ukrepanje.
- na prevoz cisterne TSO, ki se dnevno vozi skozi Lukavce. Voznik cisterne je iz Berkovec.
Predlagala sta, da se vozniku izda pisno opozorilo, da po tej cesti ne bi smel voziti.
G. Timotej Jagodič je postavil vprašanje, kdaj se bo izvedlo čiščenje posipnega materiala na
občinskih cestah?
Opozoril je na: - na zbledele središče črte po večjih cestah v občini,
- na manjkajoče in zbledele prometne znake ( predvsem na križiščih ),
- na poškodovano zastavo pri spomeniku v Stari Novi vasi – zastava se naj
zamenja
ter predlagal, da se namesti umivalnik v garderobi telovadnice OŠ Križevci.
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G. Miran Ros je podal naslednje odgovore:
- čiščenje posipnega materiala se bo pričelo izvajati v naslednjem tednu,
- barvanje središčnih črt na cestah ter varjenje cest se izvaja vsako leto. Res pa je, da smo s
finančnimi sredstvi nekoliko omejeni, zato se le-to izvaja na bolj » kritičnih » odcepih cest.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je zastava ob spomeniku v Stari Novi vasi že
naročena in bo v kratkem tudi nameščena na drog.
G. Anton Petovar je povedal, da je na zborih občanov bilo povedano, da se bo čiščenje
vodotokov Lipnice in Kozarice izvajalo prioritetno. Vprašuje ali obljuba še drži? Predlagal je,
da se od ARSO ( g. Kusteca ) zahteva pisni odgovor.
G. Branko Slavinec je predlagal, da se pristopi k čiščenju zaraščenega jarka v Borecih ( jarek
od Kolbl – Duh - Tondach ). Gre za odsek jarka v dolžini cca 100 m. Ker je jarek močno
zaraščen, voda ne more normalno odtekati.
G. Miran Ros je povedal, da smo jarek od Kolblovih do Tondach-a pred časom že počistili in
je v planu tudi v letošnjem letu.
Izvedli smo tudi povpraševanje po ponudbah na gramoz in navoz gramoza na občinske ceste.
Prejeli smo dve ponudbi. Predvidevamo, da bomo v naslednjem tednu že pričeli z navozom
ter grediranjem občinskih cest.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se pristopi tudi k čiščenju jarka v Lukavcih » v Krčih ».
Župan mag. Branko Belec je povedal, da si bomo jarek v Lukavcih ogledali.
G. Andrej Weis je:
- prisotne obvestil o vejah v jarku, katere je v jarek odložil g. Robert Karba, ko je podiral
drevje. Kljub večkratnemu opozorilu občanov, le-tega še do danes ni odstranil,
- opozoril na uničeno cesto Stara Nova vas – Selišči,
- povedal , da predsednik PGD Iljaševci vse do danes ni prejel poziva s strani občine za
vložitev vloge brezplačno priključitev gasilskega doma Iljaševci na javno kanalizacijo,
- je predlagal, da se očisti tudi jarek v Iljaševcih - ob travniku Škerget Zvonka,
- je opozoril, da se pristojne obvesti o nedelovanju znaka za merjenje hitrosti pri OŠ Križevci.
Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da se je udeležila predstavitvenega predavanja o dvoživkah
z naslovom « Dvoživke so naša dediščina, bogastvo in pokazateljice stanja okolja in zavesti –
naj ne izginejo zaradi nas », ki je bilo v petek, 6.3.2015 v sejni sobi občine Križevci. Zadeva
je bila dobro predstavljena.
Prisotne je seznanila tudi z dopisom ga. Vesne Kitthiya, katerega so člani občinskega sveta
prejeli skupaj z vabilom na omenjeno predavanje. Mnenja je, da je to pismo kar precej » ostro
» napisano, kar se tiče » neposlušnosti do omenjenega problema s strani občine ».
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občina sodelovala pri omenjenem projektu, saj
smo v lanskem letu postavili 450 m zaščitnih mrež ter sodelovali tudi pri prenašanju žab. V
NRP za leto 2016 pa je za ureditev varnih prehodov za dvoživke namenjenih še dodatnih
5.000 €. Pobude glede gradnje podvozov pod cesto za prehod dvoživk vsekakor ne bomo
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izvedli - zadevo bomo reševali z mrežami oz. ograjami. Očitke, da občina v tej zadevi ni
dovolj naredila vsekakor ne more sprejeti in jih zavrača.
G. Miran Ros je povedal, da smo tudi letos na vtočnih jaških že namestili zaščitne mreže, kar
pa nam vsekakor povečuje tudi določene stroške – zamašitev jaškov – posledično poplave.
G. Tomaž Hodnik je povedal, da je dopis res z nekoliko ostro vsebino. Tudi predavanje je bilo
kar bučno. Edina » črna točka » v naši občini, je točka v Borecih. Meni, da je občina kar
veliko pripomogla z nabavo zaščitnih mrež, ki pa jih bo v naslednjem letu še dodatno
nabavila.
G. Anton Moravec je predlagal, da se razmisli o nabavi tabličnih računalnikov za člane
občinskega sveta. Vsekakor se naj predhodno izvede primerjava stroškov.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Skupnost občin izvedla ponudbo za tablične
računalnike, vendar se žal nismo odločili, saj so stroški bili precej visoki. Vprašanje pa je tudi,
ali bi vsi člani občinskega sveta le-te tudi uporabljali.

K 9. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Miranu Rosu, ki je podrobno predstavil aplikacijo
Prostorsko informacijski sistem občine Križevci ( PISO ) .
Podžupan Bogomir Gaberc je prisotnim predstavil tudi posodobljeno spletno stran občine.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo na dnevni red naslednje seje občinskega sveta
uvrstili tudi poročila zavodov. Vprašuje, ali le-te lahko objavimo le na spletni strani občine,
ali jih moramo posredovati občinskim svetnikom v pisni obliki?
Podžupan Bogomir Gaberc je predlagal, da se s strani zavodov pridobijo poročila v PDF
obliki in se le-ta objavijo na spletni strani občine ali pošljejo članom občinskega sveta po
elektronski pošti.
Župan mag. Branko Belec je prisotne povabil na delavnico na temo Gajševsko jezero:
problemi, ki jih vidijo ljudje, ideje…, ki bo v petek, 13.03.2015 ob 18.00 uri v gasilskem
domu na Grabah. Trenutno se piše strategija in pripravljajo projekti za Gajševsko jezero,
kateri morajo biti končani do začetka maja 2015.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.10 uri.
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Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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