OBČINA KRIŢEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
14. redne seje občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v sredo, 03. oktobra 2012 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi občine Križevci.
Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Kriţevci:
Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Boris Onišak, Andrej Weis, Bogomir
Gaberc, Robert Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton
Petovar in Anton Kšela.
Prisotni predstavniki občinske uprave: ţupan mag. Branko, Belec, Lidija Domanjko, Miran
Ros, Joţef Lebar in Jelka Kosi.

Ostali prisotni:
- Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Bojana Karba – Pomurec
- Tatjana Letnik - Murski val

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 14. redno sejo
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto Občine Ljutomer veljaven za območje občine Kriţevci
5. Predlog dopolnitev in sprememb Pravilnika o dodeljevanju drţavnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeţelja v občini Kriţevci
6. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana drţavnega sveta ter za
določitev kandidata za člana drţavnega sveta
7. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za
projekt Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci
8. Predlog sklepa o dopolnitvi programa nakupa stvarnega premoţenja za leto 2012 ( št. 3 )
9. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
11. Razno.
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Ţupan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeleţilo vseh 13 članov občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
S K L E P : Zapisnik 13. redne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 14. redno sejo
Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red.
S K L E P : Predlagani dnevni red so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto občine Ljutomer, veljaven za območje občine Križevci
Predlog odloka je priloga gradivu za sejo.
Joţef Lebar je povedal, da je za projekt » Oskrba s pitno vodo Pomurja », ki zajema tudi
občino Kriţevci potrebno izgraditi sistem napajanja in v ta namen izdelati projektno
dokumentacijo faze PGD, PZI za transportne, primarne in sekundarne cevovode. Za pripravo
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te dokumentacije pa je potrebno v prostorskih aktih občine zagotoviti na vseh območjih
urejanja v občini izgradnjo cevovodov za pitno vodo s pripadajočimi objekti kot so
prečrpališča, vodohrane, čistilne naprave ipd.
Povedal je, da je v veljavi prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
prostorsko celoto občine Ljutomer, ki v nekaterih členih sicer dovoljuje gradnjo
infrastrukturnih objektov, omreţij in naprav za posamezna območja. Za izvedbo projekta
» Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C » na območju občine Kriţevci pa je potrebno
zagotoviti moţnost gradnje na drugih območjih, kjer odlok tako natančno ne določa vsega, kar
je potrebno za realizacijo projekta. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo le na
tekstualni del PUP-a, medtem, ko se grafični deli PUP-a ne spreminjajo.
Občinskemu svetu se predlaga, da Odlok sprejme v predlagani obliki.
G. Robert Jelen je postavil vprašanje, kaj to pomeni v praksi? Ali se enostavni objekti ne bodo
smeli graditi na kmetijskih območjih?
G. Joţef Lebar je povedal, da po Zakonu o kmetijskih zemljiščih postavitev enostavnih
objektov na kmetijskih zemljiščih ţe sedaj ni dopustna.
G. Anton Petovar je opozoril na primer iz ene izmed občin, ki dovoljuje postavitev enostavnih
objektov » npr. kozolca » na kmetijskem območju. Kako je to mogoče, da je v nekaterih
občinah postavitev takšnih objektov mogoča, v drugih občinah pa ne?
G. Joţef Lebar je povedal, da je pred časom bilo moţno postaviti enostavni objekt na
kmetijskem območju vendar le s soglasjem občinskega sveta.
Glede na pritoţbo enega izmed občanov občine Ljutomer si je občina Ljutomer pridobila
mnenje s strani Ministrstva za kmetijstvo, ki je podalo mnenje, da Zakon o kmetijskih
zemljiščih ne dovoljuje gradnjo enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih, zato je občina
člen, ki je dovoljeval postavitev takšnih objektov na kmetijskem območju mogla črtati iz
odloka.
Kar se tiče občine, ki še vedno dovoljuje gradnjo objektov na kmetijskih območjih pa je
povedal, da očitno še ni bilo pritoţb, zato se občina še vedno posluţuje starega odloka s
členom, ki tako gradnjo še vedno dopušča, čeprav na nasprotju z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali je gradnja objektov moţna na zazidalnih
območjih?
G. Joţef Lebar je povedal, da je na vseh zazidalnih območjih dopustna gradnja objektov.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Odlok o spremembah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

3

K 5. točki dnevnega reda:
Predlog dopolnitev in sprememb Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Križevci.
Miran Ros je podrobno predstavil spremembe in dopolnitve omenjenega Pravilnika, katere je
predlagal odbor za kmetijstvo in razvoj podeţelja občine Kriţevci ter navedel Uredbe ES,
katere je potrebno upoštevati pri pripravi novih pravilnikov oz. pri spremembah in
dopolnitvah obstoječih pravilnikov za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki se uporabljajo za
programsko obdobje 2007-2013.
V skladu z zakonodajo je treba pred sprejemom sprememb Pravilnika na občinskem svetu, le
te priglasiti na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter na Ministrstvo za finance. Šele po
dokončni potrditvi s strani obeh navedenih ministrstev se pravilnik predloţi v sprejem
občinskemu svetu.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da gre za kar nekaj sprememb predlaganih s strani
odbora za kmetijstvo občine Kriţevci, katere bodo vsekakor pomenile tudi obremenitev
proračuna.
G. Aleš Kolmanič, predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj podeţelja je povedal, da je
odbor za kmetijstvo na svoji seji dne 12.9.2012 obravnaval predlog sprememb in dopolnitev
Pravilnika o dodeljevanju drţavnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeţelja v
občini Kriţevci. Gre za čisto uskladitev z Uredbo ES št. 1857 in Uredbo ES št. 1998.
Z navedenimi predlogi sprememb in dopolnitev pravilnika se širijo vrste pomoči in sicer:
1. Uredba ( ES ) št. 1857/2006 z dne 15.12.2006 – uredba za skupinske izjeme za kmetijstvo,
ki opredeljuje večino pomoči v kmetijstvu poleg obstoječih pomoči
- plačilo zavarovalnih premij in
- zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
se dodatno predlaga za:
-

naloţbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
varstvo tradicionalne krajine in stavb
pomoč za arondacijo ( zaokroţitev ) zemljišč
pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
pomoč za skupine proizvajalcev
pomoč v zvezi z boleznimi ţivali in rastlin ter napadom škodljivcev
pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer

2. Uredba ( ES ) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 – uredba de minimis pomoči, ki opredeljuje
pomoči v dopolnilnih in nekmetijskih dejavnostih na kmetijah z obstoječo pomočjo:
- promocije in trţenje proizvodov ter storitev
- izobraţevanja in usposabljanja na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
predelave in trţenja se dodatno predlaga:
- pomoč v naloţbe za predelavo in trţenje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost.
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Letni program ukrepov z višino razpoloţljivih sredstev za posamezne ukrepe sprejema odbor
za kmetijstvo občine Kriţevci ( glej 11. člen Pravilnika ).
G. Robert Jelen je povedal, da ni opazil, da bi bila občinska pomoč za kalcifikacijo zemlje
izvzeta oz. prepovedana.
G. Aleš Kolmanič je povedal, da je kalcifikacija zemlje glede na Uredbo komisije ( ES ) št.
1857/2006 strošek tekoče proizvodnje in za ta ukrep ni dovoljena pomoč s strani občine.
Če občina ta ukrep podpre, bo zavestno kršila zakonodajo.
Ţupan mag. Branko Belec je predlagal, da si s strani Ministrstva za kmetijstvo oz. ministra
pridobimo pisni nabor ukrepov, kateri so dovoljeni, da jih občina lahko podpre. Ugotavljamo
namreč, da nam še vedno ni jasno, kateri ukrepi so dovoljeni in kateri ne.
Upa, da nabor ukrepov pridobimo do sprejetja proračuna za naslednje leto.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet občine Kriţevci se seznani s predlogi dopolnitev in sprememb
Pravilnika o dodeljevanju drţavnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in
podeţelja v občini Kriţevci.
- Predlog dopolnitev in sprememb Pravilnika o dodeljevanju drţavnih pomoči
na področju razvoja kmetijstva in podeţelja v občini Kriţevci se v predlagani
obliki pošlje v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter na
Ministrstvo za finance.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
13 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta

Lidija Domanjko je predstavila postopek v zvezi z izvolitvijo predstavnika v volilno telo za
volitve člana Drţavnega sveta ter za določitev kandidata za člana drţavnega sveta.
Splošne volitve članov drţavnega sveta bodo v četrtek 22.11.2012.
S Pravili je določen postopek za izvolitev predstavnika Občine Kriţevci v volilno telo 8.
volilne enote. Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter izvolitev oziroma
predlaganje kandidatov za člana Drţavnega sveta in določitev kandidata.
Kandidata za elektorja in člana Drţavnega sveta lahko predlaga lokalna skupnost - vsak član
občinskega sveta ter politične stranke, ki predloge s podatki kandidata za elektorja oz. za
člana Drţavnega sveta posredujejo na občino Kriţevci - Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Kriţevci najpozneje do 10.10.2012 do
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10.00 ure. KVIAZ po prejetju predlogov sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorja
in člana Drţavnega sveta, katerega posreduje občinskemu svetu, ki bo opravil tajne volitve.
Na predlog KVIAZ-a se bo gradivo za predlaganje kandidatov posredovalo vsem političnim
strankam, tudi tistim, ki niso zastopane v občinskem svetu.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Pravila za izvolitev predstavnika v
volilno telo za volitve člana Drţavnega sveta ter za določitev kandidata za člana
Drţavnega sveta.
- Pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za
projekt Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci
G. Joţef Lebar je podal pojasnilo glede navedene investicije. Dokument obravnava operacijo
v javno infrastrukturo. Gre za izgradnjo kanalizacijskega omreţja v naselju Vučja vas in
Iljaševci v predvideni dolţini 5.106 m, v kar so všteti tako gravitacijski kot tudi tlačni vodi.
Poglavitne aktivnosti upravičenca so izgradnja 2.484 m gravitacijskih kanalov, 585 m tlačnih
kanalov ter 1 prečrpališče v naselju Vučja vas, ter izgradnja 1.924 m gravitacijskih kanalov,
113 m tlačnih kanalov ter 1 prečrpališče v naselju Iljaševci.
Celotna vrednost operacije po DIIP-u znaša 1.294.523,00 € z DDV. Za del sredstev v višini
773.117,09 € se bomo prijavili na javni razpis » Regionalni razvojni programi« razvojne
prioritete » Razvoj regij » Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013 za obdobje 2012-2014 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ostala
sredstva bomo zagotovili iz občinskega proračuna. Predvideva se, da bomo z gradbenimi deli
pričeli v letu 2013.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se je dinamika financiranja za eno leto premaknila.
Gre za projekt, ki je prioriteta v občini. Predvideva se, da bomo v mesecu januarju 2013
pričeli z zbiranjem izvajalcev. Dela bi naj bila končana v dveh letih. Po končanju navedenih
dveh projektov bo naša občina imela kar 75 % zgrajene kanalizacije.
Ţupan pove, da je v gradivu za sejo občinskega sveta le del DIIP-a, celotni je na ogled na
občinski upravi.
Ker ni bilo več razprave je ţupan dal na glasovanje naslednje sklepe:
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SKLEP:
- Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta ( DIIP) za projekt: Fekalna
kanalizacija Vučja vas in Iljaševci, ki ga je izdelal: Občina Kriţevci – občinska uprava,
Kriţevci pri Ljutomeru 11, 9242 Kriţevci pri Ljutomeru, odgovorna oseba za izdelavo IP –
Joţef Lebar, september 2012.
- Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.294.523,00 EUR (z vključenim davkom na
dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od september 2012 do
konca avgust 2014.
- Vire za financiranje zagotavljajo:
Viri financiranje - tekoče cene
MGRT (EU-ESRR)
Občina Križevci - iz občinskega proračuna za upravičene stroške
Občina Križevci - iz občinskega proračuna za preostale stroške
Skupaj

Leto
2013
319.278,00
121.945,60
89.466,32
530.689,92

Leto
2014
Skupaj
453.839,09
773.117,09
181.651,14
303.596,74
128.342,85
217.809,17
763.833,08 1.294.523,00

- Odobri se izvedba investicije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci pooblašča ţupana Občine Kriţevci, mag. Branka
Beleca za potrditev identifikacijske dokumentacije ( investicijski program ) za
program Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci, ki ga je izdelala Občina
Kriţevci – občinska uprava, Kriţevci pri Ljutomeru 11, 9242 Kriţevci pri
Ljutomeru, odgovorna oseba za izdelavo IP- Joţef Lebar, september 2012.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o dopolnitvi programa nakupa stvarnega premoženja za leto 2012 ( št. 3 )
Ţupan mag. Branko Belec je povedal da se občinskemu svetu predlaga dopolnitev programa
nakupa stvarnega premoţenja za dve nepremičnini in sicer:
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-

parc. številka 311/2 k.o. Križevci v velikosti 2056 m2. Omenjena nepremičnina je v
naravi cesta proti pokopališču, ki je v lasti P&F. Glede na to, da obstaja javna korist,
se predlaga sklenitev pravnega posla. Ker se navedena cesta namerava rekonstruirati
in širiti, se predlaga, da se pravni posel sklene. Pogodbeni stranki sta ceno zemljišča
( 13.000 € ) dogovorili na sestanku s pogajanji.

-

parc. številka 25/13 k.o. Križevci v velikosti ca 500 m2 . Nepremičnina je naravi
asfaltirana cesta- občinska javna pot in je v lasti Pepelnik Darinke in Brosch Sandre
Sendi.
Ker gre za neizpeljan dogovor izpred nekaj let ( za dogovor med lastniki nepremičnine
in pokojnim ţupanom Tučičem) se občinskemu svetu predlaga, da o predlogu o
nakupu nepremičnine odloči. Takratna dogovorjena cena je bila 1.300 €.
Sam je glede nakupa nekoliko zadrţan, saj se moramo zavedati, da je v občini še
veliko cest v privatni lasti, katerih pa občina ni v stanju odkupiti, saj občinski proračun
za odkup le-teh ne bi zadoščal.

G. Anton Lovrenčič je podprl predlog o nakupu nepremičnine – ceste proti pokopališču,
katera je potrebna čimprejšnje rekonstrukcije.
S predlogom g. Lovrenčiča se je strinjala tudi ga. Frančiška Rakuša, ki je predlagala, da se
odkupita obe navedeni nepremičnini.
G. Milan Majcen je povedal, da gre velika zahvala pogajalski skupini, ki se je uspela spogajati
za odkup ceste proti pokopališču po tako nizki ceni ( 6,3 €/m2 ).
Mnenja je, da občina mora odkupiti navedene nepremičnine, predvsem pa cesto proti
pokopališču, ki je nujno potrebna obnove in je tudi slika naše občine.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme dopolnitev programa pridobivanja
občinskega stvarnega premoţenja za leto 2012 ( 3. del ).
- Sklep velja takoj po sprejetju.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
G. Aleš Kolmanič je povedal, da je zadovoljen z odgovorom glede obvezne priključitve
naselja Bučečovci na javni vodovod. Pravne podlage so navedene, vendar pa je še vedno
nekoliko skeptičen glede 13. člena, ki določa, »na oskrbovalnem območju, kjer občina
zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne sluţbe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z
lastno oskrbo s pitno vodo. Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne
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sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo«.
Vprašuje, kaj pomeni zagotavljanje javne sluţbe s pitno vodo, zato ker na območju naselja
Bučečovci ni javnih primarnih ter sekundarnih vodovodov? Po njegovem, transportni
cevovod, kot je za naselje Bučečovci predviden v projektu izgradnje sistema C, ne zadostuje
pogojem, ki po 13. členu pomenijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo s storitvami javne
sluţbe.
Glede na 4. člen 11. točke pravilnika o oskrbi s pitno vodo je na javni vodovod, ki ga sestavlja
en ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih
vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev
javne sluţbe. To primarno ter sekundarno vodovodno omreţje se nahaja v zasebni lasti
vaščanov.
Prosi, da občina pravilno pristopi k tej zadevi in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo temeljito
prouči. Poudaril in ponovil je, da občani vasi Bučečovci ne nasprotujejo izgradnji »
Pomurskega vodovoda sistem C«, ter priključitvi na javni vodovodni sistem C, temveč se naj
zadeve odvijajo po pravi poti.
Tudi g. Marijan Šijanec je povedal, da občani ne nasprotujejo izgradnji Pomurskega
vodovoda. Predlagal je, da se obstoječa vodna vira Bučečovci in Vučja vas ohranita, saj je
voda zelo kvalitetna.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bi Pomurski vodovod naj bil zgrajen v letu 2015.
Voda iz javnega vodovoda Lukavci je vsekakor kvalitetnejša od vode iz vaškega vodovoda
Bučečovci, kot tudi Vučja vas. Zaveda se, da so vaščani omenjenih vasi vodovod zgradili iz
lastnih sredstev, vendar se je potrebno tudi zavedati, da je občina oz. ţupan tisti, ki občanom
mora poskrbeti zdravo pitno vodo. Občina občanov Vučje vasi, Bučečovci in Zasadi ne bo
silila k obvezni priključitvi na javno vodovodno omreţje – priključke si bodo morali izvesti,
ko bo to po zakonu obvezno.
Miran Ros je povedal, da je vodovod na območju celotne občine kar dobro organiziran.
Občina je pristopila k projektu izgradnje Pomurskega vodovoda sistem C, v sklopu katerega
se bodo gradili transportni in primarni vodi, ki bodo omogočili priključitev na javno
vodovodno omreţje tudi v naseljih Vučja vas, Bučečovci in Zasadi. Za obstoječa vodna
zajetja v Vučji vasi in Bučečovci smo si pridobili vodno dovoljenje za izkoriščanje vode iz
omenjenih vodnjakov, katero pa po Zakonu o vodah preneha veljati z nastankom obvezne
priključitve na javni vodovod.
G. Bogomir Gaberc je povedal, da po izgradnji vodovodnega C sistema, drugih vodnih virov
ne bo moţno koristiti. Imamo javni vodovod v Lukavcih, ki zadošča vsem potrebam, v
primeru rezerv pa se uporabi voda iz vodovodnega sistema Mota.
V kolikor se bo občina odločila za ohranitev vodovodnih virov Bučečovci in Vučja vas, bo za
to morala poskrbeti občina, kar pa bo vsekakor povezano z velikimi stroški.
G. Joţef Lebar je povedal, da po zgrajenem Pomurskem vodovodu prenehajo veljati vsa
vodna dovoljenja za oskrbo s pitno vodo. Predlog za ohranitev vodnih virov je vsekakor
potrebno proučiti, saj se bi le-ti mogoče lahko uporabljali za namakanje zemljišč. Kar se tiče
ohranitve vodnega vira kot rezervnega vira, pa Pomurski vodovod ne predvideva.
G. Anton Petovar podpira predlog za ohranitev vodnih virov Bučečovci in Vučja vas, saj gre
za vira s kvalitetno pitno vodo.
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K 10. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Marijan Šijanec: Glede na to, da so PGD v občini oproščena komunalnega prispevka za
priključitev gasilskih domov na kanalizacijsko omreţje je postavil vprašanje, ali obstaja
moţnost oprostitve omenjenega plačila prispevka tudi za objekt »športno igrišče Bučečovci»,
katerega lastnik je PGD Bučečovci?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bo odgovor na zastavljeno vprašanje podan v pisni
obliki.
G. Anton Petovar je - povedal, da je kmetijski odbor na svoji seji predlagal postavitev
prometnih znakov za prepoved tovornega prometa na gozdni cesti
Iljaševci – Kokoriči oz. postavitev dopolnilnih tabel, ki bi dovoljevale
promet s tovornimi vozili le do gozda.
Cesta je dobro vzdrţevana, zato bi bilo škoda, da se s tovornim
prometom uničuje.
- predstavil problem glede odvrţenih svinjskih koţ v naravo.
Ker se problem v zadnjem času vedno bolj ponavlja je predlagal , da se
poišče način za prevzem koţ ( mogoče preko Kmetijske zadruge ali
postavitev kontejnerja za zbiranje koţ…). O načinu zbiranja se naj
gospodinjstva obvesti.
- glede na izjavo ţupana, da bo po izgradnji kanalizacije v Iljaševcih in
v Vučji vasi, v občini zgrajene kar 75 % kanalizacije ga zanima, kdaj
se bo pričelo z izgradnjo kanalizacijskega sistema v Ščavniški dolini?
Prepričan je, da s na omenjenem območju izvaja premalo investicij.
- postavil vprašanje, kako daleč je projekt ureditve gajševskega jezera?
G. Joţef Lebar je glede izgradnje kanalizacijskega sistema v Ščavniški dolini povedal, da je
narejena idejna študija rešitve celotnega sistema z dvema variantama in sicer: izgradnja
skupne kanalizacije vključno z naseljem Berkovci ter izgradnja kanalizacijskega sistema brez
omenjenega naselja. V tem primeru bi se v naselju Berkovci zgradil lasten sistem.
Zavedati se moramo, da bo glede na gostoto prebivalstva v Ščavniški dolini cena znatno višja
kot je na območju bivše KS Kriţevci, zato se razmišlja ali pristopiti k sofinanciranju manjših
individualnih ČN. Zadeva se bo uvrstila na eno izmed naslednjih občinskih sej.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se bomo s Komunalno stanovanjskim podjetjem
Ljutomer dogovorili glede morebitnega prevzema koţ. Tudi sam se zaveda, da gre za resen
problem, katerega bi vsekakor morali rešiti.
Kar se tiče projekta Gajševskega jezera pa je povedal, da smo prijavljeni na dva razpisa.
Odgovora še nismo prejeli. Res je, da se zadeva počasi odvija. Verjame, da se bo z realizacijo
projekta pričelo še v tem mandatnem obdobju ( vsaj delno ).
G. Andrej Weis je postavil vprašanje glede ureditve zemljišča Ivajnšič v Iljaševcih. Ali
zemljišče lahko občani počistijo na lastne stroške?
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Lidija Domanjko je podala odgovor glede ureditve zemljišča Ivajnšičevih. Povedala je, da je
zadeva v teku, saj je bil opravljen razgovor s sinom gospe Ivajnšičeve, ki dovoljuje, da občani
zemljišče uredijo na svoje stroške.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, kdaj bo izšel razpis za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti s področja kmetijstva?
Miran Ros je odgovoril, da se razpis pripravlja in bo v kratkem objavljen na spletni strani
občine. Društva bodo o razpisu tudi pisno obveščena.
G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje kako daleč je projekt izgradnje kriţišča v Bučečovcih
ter kako daleč je zadeva glede zemljišča Petty v obrtni coni?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da odgovora glede izgradnje kriţišča v Bučečovcih ne
more podati. Pridobil si bo informacijo ter bo odgovor podan do naslednje redne seje
občinskega sveta.
Kar se tiče zemljišča v obrtni coni pa je povedal, da je zadeva ţe dva krat bila rešena v prid
občine, vendar se je Petty transport d.o.o. ponovno pritoţil.
G. Aleš Kolmanič - je ponovno postavil vprašanje, kdaj se predvideva premestitev table, ki
označuje naselje Bučečovci na začetek vasi Bučečovci? O tej zadevi je
bilo ţe govora ţe na eni izmed prejšnjih sej občinskega sveta, vendar se
zadeva še vedno ni premaknila.
- ugotavlja, da tudi tabla za obrtno cono Bučečovci na AC še vedno ni
postavljena.
- glede na to, da je trenutni stopnji zadeva Petty d.o.o. bila rešena v prid
občine ga zanima, ali občina lahko to zemljišče do končne rešitve
sodišča da v najem kmetovalcem?
- kako daleč je razpis za šotor?
- kaj je z razpisom za študente ter na kakšen način bodo le ti obveščeni?
Lidija Domanjko je povedala, da bo razpis za nagrajevanje študentov v kratkem objavljen na
spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Kot je ţe povedal ţupan je zadeva Petty bila ţe dvakrat rešena v prid občine Kriţevci, vendar
zaradi ponovne vloţitve pritoţbe s strani Petty zadeva še vedno ni končana. Vse do končne
sodbe občina z omenjenim zemljiščem ne more razpolagati, zato se je o najemu zemljišča
potrebno dogovarjati s Petty d.o.o.
Mag. Branko Belec je podal odgovor na zastavljeno vprašanje glede nabave šotora. Povedal
je, da prijavo na razpis vodi LAS Prlekija. Po informacijah smo v oţjem izboru, zato obstaja
velika verjetnost, da na razpisu uspemo.
K 11. točki dnevnega reda:
Razno
Ţupan mag. Branko Belec je glede na to, da je na postavki » rekonstrukcija ceste v
Ključarovcih« ostalo nekaj neporabljenih sredstev predlagal, da se ta sredstva namenijo za
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sanacijo občinske javne poti v Stari Novi vasi, v dolţini cca 500 m, katera je res v slabem
stanju in potrebna temeljite obnove. Po predračunu bi naj sanacija OJP znašala cca 18.000 €.
Ker gre za novo postavko v proračunu postavi vprašanje občinskemu svetu, ali se pristopi k
izvedbi navedene investicije, ter se zadeva vključi v rebalans občinskega proračuna?

G. Anton Petovar podpira predlog, da se pristopi k rekonstrukciji omenjene OJP v Stari Novi
vasi, saj je le-ta potrebna temeljite obnove.

SKLEP: 1. Odobri se rekonstrukcija občinske javne poti v Stari novi vasi in se investicija
vključi v rebalans proračuna za leto 2012.
Sklep je bil soglasno potrjen.

Ga. Lidija Koroša je podala nekaj informacij o vpisu otrok v vrtec, številu oddelkov, učni
obvezi učiteljev, o dejavnostih v šoli, o prevozih otrok v šolo…

Ker ni bilo več razprave je ţupan sejo zaključil ob 20.45 uri.

Zapisala:¸
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
ţupan občine Kriţevci
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