OBČINA KRIŢEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
15. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v torek, 18. decembra 2012 s
pričetkom ob 16.00 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 ( seje se je udeleţil pri 9.
točki dnevnega reda ), 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, Nataša Antolin in Jelka Kosi
Ostali prisotni:
- Darinka Uršič, predstavnica Nadzornega odbora

Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Tatjana Letnik – Murski val
- Miha Šoštarič – Večer
- Bojana Karba – Pomurec.com

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika: - 14. redne seje občinskega sveta
- 2. izredne seje občinskega sveta
- 4. korespondenčne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 15. redno sejo
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2012
5. Predlog proračuna občine Kriţevci za leto 2013-predstavitev
6. Predlog sklepa o višini vrednosti točke za izračun NUSZ v letu 2013
7. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra – k.o. Lukavci
8. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za
projekt » Izgradnja murske kolesarske poti ( 1. faza )
9. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2013
10. Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013
11. Plan izvajanja zimske sluţbe za obdobje 2012/2013
12. Predlog sklepa o oprostitvi plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko
omreţje
13. Predlog o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
14. Poročilo o notranji reviziji za leto 2011 ( v vednost )
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15. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
16. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
17. Razno
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 12 članov občinskega sveta, g. Boris Onišak se je seje udeleţil pri 9. točki dnevnega
reda.
K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev
- zapisnika 14. redne seje občinskega sveta:
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da smo:
- bili uspešni na razpisu za šotor,
- na Keter Organico poslali dopis glede III. pasu in razsvetljave, vendar odgovora še
nismo prejeli.
Svetnik Aleš Kolmanič je predlagal, da se predlog zapisnika 14. seje občinskega sveta
ustrezno korigira v delu povzetka njegove razprave na način:
- k 5. točki dnevnega reda – stran 5:
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.
- 9. točki dnevnega reda – stran 8 in 9:
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
sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo«.
Sprašuje, 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.
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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.
- k 10. točki dnevnega reda – stran 11 ( 3 alineja )
G. Aleš Kolmanič- 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?
S K L E P : Zapisnik 14. seje so člani občinskega sveta potrdili, s tem, da se upoštevajo
pripombe podane s strani g. Aleša Kolmanič.
.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

- zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta:
S K L E P: Zapisnik 2. izredne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
- zapisnika 4. korespondenčne seje občinskega sveta:
S K L E P: Zapisnik 4. korespondenčne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 3. točki dnevnega reda:
Predlog dnevnega reda za 15. redno sejo
Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red. Predlagal je dopolnitev
dnevnega reda in sicer, da se na 15. točko dnevnega reda uvrsti točka:
» Dopolnitev sprememb dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za projekt
Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci ».
Vse ostale točke ostanejo nespremenjene.
S K L E P: Predlagani dnevni red z dopolnitvijo so člani občinskega sveta sprejeli brez
pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2012
Obrazloţitev k navedeni točki je podala računovodkinja Nataša Antolin, ki je povedala, da je
povprečnina za obdobje od 01.01.2012 do 30.06.2012 znašala 554,00 €, od 01.07.2012 do
31.12.2012 pa 543,00 €. Tako je bila povprečnina določena v višini 543,00 € za drugo
polovico leta 2012 zmanjšana za predvideno zniţanje stroškov občin zaradi uveljavitve
Zakona za uravnoteţenje javnih financ. Glede na navedeno je Ministrstvo za finance
izračunalo novo primerno porabo občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto 2012.
Občine po tem izračunu ne prejemajo več finančne izravnave.
Na podlagi zakonskih sprememb za drugo polovico leta 2012 so se prihodki občine Kriţevci
iz naslova dohodnine in finančne izravnave zmanjšali za 21.545,00 €. Prihodkovna stran
predloga rebalansa proračuna občine Kriţevci za leto 2012 se zmanjšuje tudi za pričakovana
sredstva iz razpisov ( nabava prireditvenega šotora-izvedba in sofinanciranje v letu 2013;
izgradnja kanalizacije v Iljaševcih in v Vučji vasi – izvedba in sofinanciranje v letu 2013 in
2014; ureditev Gajševskega jezera v letu 2013.
Tako se po zaključnem računu za leto 2011 prenaša v proračun 2012še 149.280 € od tega
89.968,70 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.
Skupni prihodki v rebalansu znašajo 2.913.916,02 €, skupni odhodki pa 3.944.116,02 €.
Občinskemu svetu so bile predstavljene največje spremembe glede na sprejeti proračun,
katere so podrobno predstavljene tudi v gradivu za sejo.
G. Robert Jelen, predsednik Odbora za finančne zadeve je povedal, da je Predlog rebalansa za
leto 2012 obravnaval navedeni odbor. Sprejet je bil sklep, da se predlog rebalansa proračuna
občine Kriţevci za leto 2012 v predlagani obliki posreduje v sprejem občinskemu svetu
občine Kriţevci.
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G. Aleš Kolmanič ugotavlja, da na kontu kmetijstva pod točko 11, ni sredstev za
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, za kar je bil sprejet sklep. Ali tega ni
potrebno v rebalansu upoštevati?
Nataša Antolin je povedala, da so ta sredstva zajeta v proračunski postavki gozdne ceste.
V proračunu za leto 2013 pa so sredstva za ta namen predvidena v posebni proračunski
postavki in sicer: Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je zadeva v letošnjem letu realizirana. Gre namreč za
sredstva v višini 1.100 €.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Kriţevci za leto
2012 z vsemi sestavnimi deli.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 5. točki dnevnega reda:
Predlog proračuna občine Križevci za leto 2013 – predstavitev
Podrobno predstavitev predloga proračuna občine Kriţevci za leto 2013 je podal ţupan mag.
Branko Belec, ki je povedal, da je proračun najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto
sprejme občinski svet.
Prihodki za leto 2013 znašajo
3.593.942,30 €, od tega:
- davčni prihodki
2.163,201 € oz. 60,20 % v strukturi vseh prihodkov,
- nedavčni prihodki
394.560 € oz. 11 % v strukturi vseh prihodkov,
- kapitalski prihodki
25.500 € oz. 0,70 % v strukturi vseh prihodkov
- transferni prihodki
1.010.681,30 € oz. 28,10 % v strukturi vseh prihodkov.
Odhodki za leto 2013 znašajo
- tekoči odhodki
- tekoči transferi
- investicijski odhodki
- investicijski transferi

4.364.862,30 €, od tega:
587.609 € oz. 13,46 %
1.284.125 € oz. 29,42 %
1.706,961 € oz. 39,11 %
786.168 € oz. 18,01 %

Proračunski primanjkljaj je 810.000 € ( razlika med planiranimi prihodki in odhodki v višini
770.920 € + kredit NLB v višini 39.080 € )
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Ţupan mag. Branko Belec je predstavil nekaj večjih investicij, ki so planirane v letu 2013:
- nabava gasilsko reševalne opreme
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme po planu OGZ Kriţevci
- kmetijstvo
- investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest in cestne infrastrukture
- rekonstrukcija javnih poti v Iljaševcih
- ureditev dostopne ceste in hodnika za pešce z javno razsvetljavo do pokopališča
- rekonstrukcija javne poti pri AMD Kriţevci
- sanacija mostu v Stari Novi vasi
- izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije občinskih cest v Vučji vasi
- ocenitev in nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo R2-439
- dobava šotora ( PRLEKFEST )
- izgradnja murske kolesarske poti – faza I,
- ureditev Gajševskega jezera za ureditev trase, kjer bo potekala sprehajalna pot okrog
jezera,
- investicijsko vzdrţevanje odlagališč komunalnih odpadkov- CERO Puconci,
- sanacija divjega odlagališča v Borecih za ŠRC Boreci,
- izgradnja fekalne kanalizacije v Vučji vasi in v Iljaševcih
- izgradnja rastlinske čistilne naprave v Kokoričih
- izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za kanalizacijo Logarovci-Kokoriči
- investicijsko vzdrţevanje in nakup opreme v ZD Ljutomer
- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov ( nabava avtobusa za odvzem
krvi na terenu )
- pokrivanje stroškov mrliško ogledne sluţbe in sanitarne obdukcije
- delovanje kulturnih društev v občini Kriţevci - sofinanciranje nakupa folklornih oblek
KUD Kriţevci
- investicije in investicijsko vzdrţevanje športnih objektov
- investicijsko vzdrţevanje v Vrtcu Kriţevci
- investicijsko vzdrţevanje v OŠ Kriţevci ( projektna in investicijska dokumentacija za
energetsko sanacijo OŠ Kriţevci, ureditev elektro instalacij v OŠ Kriţevci,energetska
sanacija OŠ Kriţevci )
- subvencioniranje šolske prehrane
- financiranje delovanja društev na področju socialnega varstva
- financiranje storitev na področju socialnega varstva (financiranje druţinskega
pomočnika, regresiranje oskrbe v domovih starejših občanov, stroški za neposredno
socialno oskrbo uporabnikov –pomoč na domu)
- subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- enkratna socialna pomoč materialno ogroţenim
- nagrade študentom
- enkratna pomoč druţini ob rojstvu otroka
- investicijsko vzdrţevanje neprofitnih najemnih stanovanj…
- stroški za delovanje medobčinskega inšpektorata ( plače, nakup strojne in programske
računalniške opreme, nakup pisarniškega pohištva )…
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da smo društvom zmanjšali sredstva za 5 %.
Po novem letu bo sklicana skupna seja vseh odborov občine, kjer jim bo predstavljen predlog
proračuna. Po tej seji pa bodo sklicani še posamezni odbori, ki bodo predlog proračuna tudi
obravnavali in bodo imeli moţnost podati pripombe, predloge.
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K 6. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o višini vrednosti točke za izračun NUSZ v letu 2013
Obrazloţitev je podala Lidija Domanjko, ki je podala obrazloţitev in povedala, da je do konca
leta 2012 potrebno sprejeti in v Uradnem listu objaviti novo vrednost točke za izračun NUSZ
v letu 2013. Občinskemu svetu se predlaga, da se vrednost točke valorizira z indeksom rasti
cen glede na podatke Statističnega urada RS ( oktober 2012 – 2,7 % ).
Vrednost točke za odmero NUSZ je v letu 2012 znašala 0,00577 €. Občinskemu svetu se
predlaga, da se vrednost točke za odmero NUSZ v letu 2013 uskladi z indeksom rasti cen in bi
v letu 2013 znašala 0,00593 €.
Ţupan ne gre za veliko povišanje cen, saj je naše nadomestilo v primerjavi z sosednjimi
občinami nizko.
Gospod Robert Jelen: glede na to, da Občina Kriţevci uporablja Odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča iz leta 1995, kateri velja še iz občine Ljutomer je predlagal, da
ta občinski odlok prilagodimo občini Kriţevci, predvsem kar se tiče točkovanja. Tudi znotraj
enega naselja od hišne številke do hišne številke so različni pogoji.
Lidija Domanjko je povedala, da bomo predlog proučili.
S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kriţevci v letu 2013.
- Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kriţevci za leto 2013 znaša 0,00593 €.
- Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa
se od 01.01.2013 dalje.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra:
- parc. št. 777/1, 782/1, 783/0, 777/7, 803/0, 778/1 k.o. Lukavci:
Obrazloţitev je podala Lidija Domanjko.
Gre za nepremičnine , ki imajo status javnega dobra. Elektro Maribor d.d. in Občina Kriţevci
nameravata skleniti pogodbo o sluţnostni pravici za ustanovitev in vknjiţbo sluţnostne
pravice dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrţevanja in nadzora
srednjenapetostnega in nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda, A-droga in PS-RP, za
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namen zagotovitve obratovanja tudi trajno neovirano uporabo objekta, vsa vzdrţevalna dela,
popravila in nadzor, s pravico hoje in voţnje.
Da si lahko gospodarska druţba pridobi sluţnostno pravico je potrebno predmetno
nepremičnino izvzeti iz javnega dobra in jo prenesti v last Občine Kriţevci. Nepremičnina se
ne bo prodala, temveč se bo sklenila sluţnostna pogodba.
- parc. št. 777/6 k.o. Lukavci
Obrazloţitev je podala Lidija Domanjko.
Gre za nepremičnino v izmeri 420 m2, ki ima status nepremičnine v javnem dobru.
Nepremičnina je označena kot cesta, vendar več ne sluţi svojemu namenu, saj gre le za
dovozno pot do hiše Franca Ritonja. G. Ritonja je zainteresiran za odkup dela zemljišč.
Po izvzemu iz javnega dobra se bo nepremičnina dala oceniti in se bo z zainteresirano osebo
sklenila neposredna kupoprodajna pogodba.
S K L E P: 1. Občinski svet Občine Kriţevci je sprejel sklep, s katerim se ukine status
zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parcelo 777/1, 782/1, 783/0, 777/7,
803/0, 778/1 vse k.o. Lukavci.
2. Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status dobrine v
javnem dobru in postanejo last Občine Kriţevci.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Sklep je sprejet.
S K L E P: 1. Občinski svet Občine Kriţevci je sprejel sklep, s katerim se ukine status
zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parcelo št. 777/6 k.o. Lukavci v
izmeri 420 m2.
2. Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti status dobrine v
javnem dobro in postane last Občine Kriţevci.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 8. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za
projekt » Izgradnja murske kolesarske poti ( 1. faza ).
Obrazloţitev je podal Joţef Lebar, ki je povedal, da je nosilec projekta » Izgradnja murske
kolesarske poti » Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. Sodelujoči partnerji v projektu pa
so občine Apače, Gornja Radgona, Verţej in Kriţevci. Projekt bo sofinanciran iz sredstev
RRA Mura, občinskih sredstev in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini:
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-

nepovratna sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj ( ESRR ) sofinanciranje v
letih 2013 in 2014 v višini:
689.163,97 €
- občinski proračuni navedenih občin
( sofinanciranje v letih 2013 in 2014 ) v višini:
121.617,17 €
( od tega občina Kriţevci v letu 2013 in 2014 skupaj 12.817,10 € )
- RRA Mura- DDV ( sofinanciranje v letih 2013 in 2014 ) v višini
155.669,98 €
……………………………………………………………………………………………..
Skupaj
966,451,12 €
Na območju občine Kriţevci se bo v 1. fazi izgradila makedamska kolesarska pot na
obrambnem nasipu v dolţini 353 m ter izdelali projekti za sanacijo in ureditev Gajševskega
jezera, okoli katerega bo urejena tudi kolesarska/pešpot.
Izvajalec del bo izbran na podlagi javnega naročila z objavo na portalu javnih naročil.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.

S K L E P: Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt:
»Izgradnja murske kolesarske poti (1. faza)«, ki ga je izdelalo podjetje
RADIX d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 37/b, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju z datumom oktober 2012.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 966.451,12 EUR in se bo izvajala
skladno s časovnim načrtom od avgusta 2012 do septembra 2014.
Vire za financiranje zagotavljajo:


Lastna sredstva Občine Kriţevci v znesku 12.817,10 EUR



Lastna sredstva Občine Apače v znesku 19.381,21 EUR



Lastna sredstva Občine Gornja Radgona v znesku 46.721,08 EUR



Lastna sredstva Občine Verţej v znesku 42.697,78 EUR



Lastna sredstva RRA Mura – DDV v znesku 155.669,98 EUR



Sofinancer: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– Evropski sklad za regionalni razvoj v znesku 689.163,97 EUR.



Viri financiranja po letih:
Viri
financiranja:
RS-ESRR
Občina Kriţevci
Občina Gornja
Radgona
Občina Apače
Občina Verţej
RRA Mura DDV
SKUPAJ




2012
0,00
0,00

2013
23.543,02
437,85

2014
665.620,95
12.379,25

2015 SKUPAJ
0,00
689.163,97
0,00
12.817,10

0,00
0,00
0,00

1.596,07
662,10
1.458,63

45.125,01
18.719,12
41.239,15

0,00
0,00
0,00

46.721,08
19.381,21
42.697,78

0,00
0,00

5.317,95
33.015,62

150.352,03
933.435,50

0,00
0,00

155.669,98
966.451,12

Odobri se priprava investicijskega programa.
V NRP občine se za leto 2012-2015 uvrsti nova naloţba
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Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 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 investicijske dokumentacije ( investicijski
program ) za projekt » Izgradnja murske kolesarske poti ( 1. faza )«, ki ga
je izdelalo podjetje Radix d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 37b, 2324
Lovrenc na Dravskem polju oz. datumom oktober 2012.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2013
Seje se je udeleţil g. Boris Onišak.
Program za obdobje od leta 2013 do 2016 je priloga gradivu za sejo.
Obrazloţitev je podala predstavnica JP Prlekija d.o.o. Ljutomer, ga. Barbara Zemljak, ki je
Povedala, da je Program pripravljen za štiri letno obdobje in sicer za leta od 2013-2016.
Izdelan je na osnovi 18. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne vode. Program se
mora uskladiti z organom občinske uprave, sprejeti in potrditi pa ga mora občinski svet
občine.
Občina Kriţevci je v precejšnji meri ţe zadostila zahtevam operativnega programa odvajanja
in čiščenja odpadnih voda, ki občini nalaga, da mora opremiti z javno kanalizacijo
agromelioracije v občini. V občini Kriţevci je ţe v večji meri zgrajena kanalizacija ( do konca
oktobra 2012 je bilo evidentiranih 576 kanalizacijskih priključkov ), po letu 2015 pa se
predvideva, da bo občina imela zgrajeno kanalizacijo na celotnem območju občine.
G. Anton Petovar, predsednik odbora za komunalo je povedal, da je program obravnaval
navedeni odbor in ga v predlagani obliki potrdil.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali v tabeli - način izvajanja javne sluţbe v
posameznih stavbah ( zadnji stolpec ) drţi? Ni mu jasno, da bi se v Logarovcih izvajalo
praznjenje greznic od 100 gospodinjstev.
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Ga. Barbara Zemljak je povedala, da je to le plan. Plan JP Prlekija je tudi da čim prej
vzpostavi evidenco greznic. Do sedaj se izvaja praznjenje greznic le po naročilu uporabnika.
G. Anton Kšela je postavil vprašanje, ali lahko občani sami pripeljejo greznične gošče na
CČN v Ljutomer?
Ga. Barbara Zemljak je povedala, da odvoz grezničnih gošč obvezno opravlja JP Prlekija,
predvsem zaradi priključka na napravo ČN.
G. Robert Jelen je povedal, da je iz cenika, ki je priloţen ( transportni stroški, praznjenje
greznic, zbiranje in čiščenje gošč ) razvidno, da so stroški zelo visoki, saj znašajo okrog 70 €
za enkratni odvoz.
Ga. Barbara Zemljak je povedala, da je to cena za 6 m3 odpeljane in čiščene odpadne gošče.
To so stare cene, ko so bile sprejete na občinskem svetu leta 2006.
G. Andej Weis je postavil vprašanje ali so bile narejene kakšne analize s prodano vodo in
kanalščino?
Ga. Barbara Zemljak je povedala, da rezultate analiz pričakujejo v mesecu februarju 2013.
S K L E P: Občinski svet Občine Kriţevci potrdi » Program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode za leto 2013 za občino Kriţevci », katerega je
izdelalo Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Navzoči
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 10. točki dnevnega reda:
Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013
Program je priloga gradivu za sejo.
Podrobno obrazloţitev je podala predstavnica JP Prlekija d.o.o., ga. Maja Vogrinec, ki je
povedala da mora JP Prlekija d.o.o. Ljutomer, kot izvajalec javne sluţbe na podlagi Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo, le to izvajati v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.
V pripravi je nova Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki se pripravlja in v skladu s to novo Uredbo
bo potrebno uskladiti tudi Odlok o oskrbi s pitno vodo.
Kot vsako leto decembra mora izvajalec pripraviti program oskrbe s pitno vodo. Le tega mora
izvajalec skupaj z občino uskladiti in ga posredovati na Ministrstvo za okolje in prostor do 31.
decembra tekočega leta.
Območje občine Kriţevci se oskrbuje iz javnega vodovodnega sistema Ljutomer – Lukavci iz
katerega se oskrbujejo še občina Ljutomer, Verţej in deloma Sveti Jurij ob Ščavnici.
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Prisotne je seznanila z vsebino navedenega Programa.
V letu 2013 se predvideva redni tehnični pregled hidrantov in sicer v skladu z veljavno
zakonodajo.
Vsi rezultati analiz pitne vode za javni vodovodni sistem se sproti objavljajo na spletni stani
JP Prlekija. Zaenkrat ni potrebno kloriranje vode z večjo koncentracijo. Prisotne je seznanila
tudi z načini obveščanja uporabnikov v primeru kakršnega koli neskladja, v primeru ukinitve
dobave vode zaradi defektov ipd. Objave obvestil predvsem na Radiu Maxi.
V občini Kriţevci se v letu 2013 predvideva rekonstrukcija vodovoda v Iljaševcih ( do Štuhec,
Fenedika in Simonič ).
Ga. Lidija Koroša je predlagala, da se v primeru vzdrţevalnih del predvsem večje odjemalce,
kot so šole, vrtci in druge ustanove čim prej obvesti, predvsem iz higienskih in še kakršnih
drugih objektivnih razlogov.
Ga. Maja Vogrinec je povedala, da v primeru napovedanega vzdrţevanja obvestijo kakor hitro
je le moţno. Obveščanje poteka preko Radia Maxi.
G. Aleš Kolmanič je: - povedal, da je pod tč. 9, stran 20 zaslediti, da za javni vodovod
Ljutomer- Lukavci ni zanesljivih rezervnih vodnih virov. Mogoče bi
lahko proučili, da se v to rubriko vključi vodni vir Vučja vas ter
Bučečovci. Predlog da v razmislek.
- podal je predlog, da zaradi laţje primerjave JP Prlekija pripravi
preglednico vodnih izgub ter količine načrpane vode za leto 2011 in
2012.
Ga. Maja Vogrinec je povedala, da je v naslednjem letu moţno te podatke vključiti v poročilo
za 4 letno obdobje.
Povedala je, da se v Lukavcih uporabljalo 3 vodnjaki za črpanje pitne vode. V primeru
onesnaţenja katerega od teh 3 vodnjakov, bi imeli moţnost tisti vodnjak začasno izključiti.
Sta pa še 2 vodnjaka na območju teh črpališč, ki se ne uporabljata, sta stara in ni neke
moţnosti direktnega črpanja. Na tem območju je tudi vodni vir Mota, ki je dovolj velik tudi za
oskrbo dela Ljutomera s pitno vodo. Nekega velikega zanesljivega vodnega vira v primeru, da
bi v Lukavcih prišlo kaj narobe pa ni, kar pa se predvideva v sklopu sistema C, da bi se vodni
viri povezali med sabo.
G. Bogomir Gaberc je povedal, da v Pomurskem vodovodnem sistemu C ni predvidenih
rezervnih vodnih virov ( ne Bučečovci in ne Vučja vas ).
V primeru zaprtja vodnega vira Bučečovci in Vučja vas predlaga, da se zaprosi za vodno
dovoljenje vsaj za namakanje.
Ga. Maja Vogrinec: Kot je ţe podţupan g. Gaberc povedal, sistem C ne predvideva rezervnih
vodnih virov. Za vodnjake, ki se ne uporabljajo bi bilo dobro, da se le-ti ohranijo za
namakanje, za primer poţara oz. se ne zapustijo.
G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da je Program oskrbe s pitno
vodo obravnaval komunalni odbor. Na odboru so primerjali izgube iz preteklega leta in
ugotovili, da so le te manjše na pran preteklega leta, vendar se še vedno gibljejo okrog 30 % ).
Komunalni odbor je program potrdil.
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Ga. Maja Vogrinec je povedala, da je JP Prlekija v interesu, da so izgube čim manjše, zato se
trudijo zmanjševati izgube. Res je, da le-te nastanejo ţe na samem črpališču , kraje vode
( zaradi priprave vode, kraje vode, poškodovanja hidrantov, črpanja vode za polnjenje
bazenov, defektov…).
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je trend pozitiven, vendar so izgube še vedno visoke.
G. Milan Majcen je predlagal, da JP Prlekija d.o.o. Ljutomer občini posredujejo zapisnike o
poškodovanih hidrantih.
Ga. Maja Vogrinec je povedala, da se pregled hidrantov vrši enkrat letno, hidrant se testira in
za vsak hidrant se napiše zapisnik. Poročilo o tem dobi občina takoj po izvedenem pregledu.
Na podlagi dogovora in naročila z občino se ti poškodovani hidranti popravijo oz. zamenjajo z
novimi. V letošnjem letu so bili zamenjani in popravljeni vsi hidranti v občini Kriţevci, ki so
bili poškodovani.
S K L E P: Občinski svet Občine Kriţevci potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013
katerega je izdelalo Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda:
Plan izvajanja javne službe za obdobje 2012/2013
Izvleček plana je priloga gradivu za sejo.
Podrobno obrazloţitev je podal g. Miran Ros. Povedal je, da je Plan zimske sluţbe elaborat, s
katerim se določajo ceste na katerih se izvaja zimska sluţba in aktivnosti v zvezi z
odstranitvijo snega in ledu z vozišča. Pripravljen je v skladu s Pravilnikom o vrstah
vzdrţevalnih del na javnih cestah.
Izvajanje zimske sluţbe na lokalnih cestah izvaja podjetje Nograd – Lotmerk d.o.o, na
občinskih javnih poteh in pločnikih ter javnih parkiriščih pa kmetje in podjetnik. Kmetje
izvajalci imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ter ustrezno opremljene kmetijske
stroje. Aktiviranje izvajalcev za čiščenje občinskih javnih poti in pločnikov poteka izključno
preko delavca občinske uprave, kateri vrši tudi nadzor nad izvajanjem na terenu ter porabo ur.
Cene so v primerjavi na lansko obdobje 2011/2012 nespremenjene.
G. Anton Petovar, predsednik KO je povedal, da je odbor plan obravnaval, in ga potrdil.
Občinskemu svetu se predlaga, da ga sprejme v predlagani obliki.
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Ga. Frančiška Rakuša je predlagala, da se pluţenje pločnikov izvaja po pluţenju regionalne
ceste, ker ob pluţenju le-te se sneg ponovno odlaga na pločnik.
S K L E P: Plan izvajanja zimske sluţbe za lokalne ceste, občinske javne poti, pločnike in
parkirišča na območju Občine Kriţevci za obdobje 2012/2013 se sprejme v
predlagani obliki.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 12. točki dnevnega reda.
Predlog sklepa o oprostitvi plačila prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da smo s strani PGD Bučečovci prejeli prošnjo za
brezplačno priključitev na kanalizacijsko omreţje za montaţni objekt na športnem igrišču,
kateri je v lasti PGD Bučečovci.
G. Marijan Šijanec je povedal, da ima PGD Bučečovci v lasti dva objekta, katera mora
priključiti na kanalizacijsko omreţje, zato prosi občinski svet, da predlagan sklep potrdijo.
G. Anton Lovrenčič podpira predlog, da se omenjeno društvo oprosti plačila prispevka, s tem,
da se tudi ostalim organizacijam omogoči isto.
S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci soglaša z oprostitvijo plačila prispevka za
priključitev na javno kanalizacijsko omreţje za objekt na parc. št. 846 k.o.
Bučečovci, ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega društva iz Bučečovcev.
- Ta 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 13. točki dnevnega reda:
Predlog o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev
Predlog je priloga gradivu za sejo.
Ga. Lidija Domanjko je povedala, da nam potrebo po tem nalaga Zakon o uravnoteţenju
javnih financ, ki je v 128. členu posegel tudi na področje lokalne skupnosti – na 34. a člen
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Zakona o lokalni skupnosti, kjer je določeno, da članom občinskega sveta, razen
podţupana pripada sejnina za udeleţbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa
občinskega sveta. Pomembno je to, da letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne
sme presegati 7,5 % plače ţupana ( pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo – v
primeru poklicne opravljanja funkcije ţupana ). Zato je potrebno trenutno veljavni
pravilnik iz leta 2007 ustrezno korigirati, saj je tu v 6. členu določeno, da letni znesek
sejnin ne sme presegati 15 % plače ţupana. Dejansko zneski sejnin ţe doslej niso presegli
7,5 % plače ţupana, zato sejnin ne bo potrebno zniţati oz. ostanejo nespremenjene. Samo
sprejetje tega pravilnika na občinski proračun ne bo imelo nobenih finančnih posledic.
S K L E P: - Občinski svet občine Kriţevci sprejme Pravilnik o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov Občine Kriţevci.
- Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati
pa se začne s 01.01.2013.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 14. točki dnevnega reda:
Poročilo o notranji reviziji za leto 2011 ( v vednost )
Poročilo je priloga gradivu za sejo.
Ţupan mag. Branko Belec je prisotne seznanil z ugotovitvami notranje revizije, ki je bila
opravljena s strani druţbe Fond svetovanje, notranja revizija in druge finančne storitve d.o.o.
Opravljeni so bili predvsem notranji revizijski postopki kot so:
- notranja revizija zaključnega računa proračuna Občine Kriţevci za leto 2011,
- notranja revizija pregleda javnih naročil
- notranja revizija razpolaganja s premoţenjem.
Iz poročila so razvidne ugotovitve opravljenih postopkov ter priporočila za odpravo manjših
nepravilnosti, katere občinska uprava ţe odpravlja.
Kot je iz zaključka poročila razvidno, občina Kriţevci ravna v smislu dobrega gospodarja.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je tudi v OŠ Kriţevci bila izvedena notranja revizija. S
strani revizorke je bil podan predlog, da naj bi za vse dejavnosti, ki se odvijajo med osnovno
šolo in občino bila sklenjena pogodba. Tega priporočila iz revizijskega poročila občine ni
razvidno.
Nataša Antolin je povedala, da ni nič narobe, če se pogodbe sklenejo.
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K 15. točki dnevnega reda:
Dopolnitev sprememb dokumenta identifikacije investicijskega projekta ( DIIP ) za
projekt: » Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci »
G. Joţef Lebar je povedal, da je občinski svet Občine Kriţevci na svoji seji v mesecu oktobru
sprejel sklep o potrditvi DIIP-a in pooblastil ţupana Občine Kriţevci za potrditev
investicijskega programa za operacijo » Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci ».
Občina Kriţevci pa je v mesecu decembru 2012 prejela poziv za dopolnitev vloge za
sofinanciranje projekta v kateri zahtevajo, da vlogo dopolnimo s popravljenimi sklepi o
potrditvi DIIP-a in IP.
Popravek se nanaša na to, da zneski v sklepih ne smejo vsebovati DDV-ja, saj si ga Občina
Kriţevci v skladu z veljavno zakonodajo poračuna tako, da DDV ni strošek projekta.

SKLEP:
- Občinski svet Občine Kriţevci potrdi spremembo dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) za projekt: »Fekalna kanalizacija Vučja vas in
Iljaševci«, ki ga je izdelala Občina Kriţevci (občinska uprava), Kriţevci pri Ljutomeru 11,
9242 Kriţevci pri Ljutomeru dne 13.12.2012.
- Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.078.769,17 EUR (NETO – Občina ima
pravico do odbitka DDV-ja v skladu z veljavno zakonodajo) in se bo izvajala skladno s
časovnim načrtom od oktobra 2012 do avgusta 2014.
- Vire za financiranje zagotavljajo:
a) Lastna sredstva v znesku 521.405,91 €
b) Sofinancer: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo –
Evropski sklad za regionalni razvoj v znesku 773.117,09 €
- Viri financiranja po letih:
Viri financiranja:
RS-ESRR
Občina Kriţevci
SKUPAJ

2012
0,00
0,00
0,00

2013
319.278,00
122.963,60
442.241,60

2014
453.839,09
182.688,48
636.527,57

2015 SKUPAJ
0,00
773.117,09
0,00
305.652,08
0,00 1.078.769,17

- Odobri se priprava investicijskega programa.

- S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Kriţevci, številka
032-01-14/2012-91, sprejet 3.10.2012
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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S K L E P: - Občinski svet Občine Kriţevci pooblašča ţupana Občine Kriţevci, mag. Branka
Beleca za potrditev spremembe investicijske dokumentacije (IP) za operacijo
Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci«, ki ga je izdelala Občinska uprave
Občine Kriţevci.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 16. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
G. Anton Petovar se je zahvalil za obširen odgovor glede problematike odlaganja svinjskih
koţ. Boji se, da bo teţko izvedljivo, da bi naši občani oz. kmetje ta pravila upoštevali in koţe
vozili v Mursko Soboto in Iţakovce.
G. Anton Kšela je povedal, da to ni nikakršen problem. Veterinarski inštitut iz M. Sobote
brezplačno izvaja prevoze poginulih ţivali, pa tudi koţ – le poklicati jih je treba.
G. Bogomir Gaberc je postavil vprašanje ali bi lahko koţe sprejemali tudi na zbirnem centru v
Ljutomeru?
Lidija Domanjko je povedala, da to ni mogoče, saj nimajo dovoljenja.
K 17. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Andrej Weis je predlagal, da se v Iljaševcih pri gasilskem domu postavi kontejner za
steklo. O tej zadevi je bilo govora ţe na komunalnem odboru.
G. Miran Ros je povedal, da se bo kontejner postavil.
G. Aleš Kolmanič je:
- predlagal, da se s podjetjem Teleing dogovori, da ob izgradnji kanalizacije poloţijo
optični kabel v naseljih Iljaševci, Bučečovci in Vučja vas.
- opozoril na dotrajan most v Bučečovcih ( od gasilskega doma proti farmi ). Predlaga, da si
pristojni most ogledajo in se čim prej pristopi k ustrezni sanaciji mostu.
- povedal, da vaščani vasi Bučečovci prosijo, da se v Bučečovcih postavita dve cestni
ogledali in sicer: pri kapeli iz glavne ceste proti gasilskemu domu ter pri športnem igrišču
iz stranske ceste proti Ţuman ).
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Ţupan mag. Branko Belec je podal odgovor glede poloţitve optičnih kablov. S podjetjem
Teleing se bomo vsekakor o tej zadevi dogovorili, saj je tudi njim v interesu, da kable
poloţijo v času rekonstrukcij.
Miran Ros je povedal, da je praksa iz preteklih let takšna, da se sestanejo predstavniki vaških
odborov s predsednikom komunalnega odbora ter podţupanom in opravijo ogled vseh
potrebnih del po vaseh. Naredi se seznam potreb in ţelja, in se pripravi prioriteta investicijv okviru finančnih zmoţnosti.

K 18. točki dnevnega reda:
Razno
Ga. Lidija Koroša je predstavila delovanje šolskega sklada, katerega mora ustanoviti vsaka
šola. V OŠ Kriţevci je bil ustanovljen leta 2008. Upravlja ga 7 članov ( vsaj trije predstavniki
šole in 4 predstavniki staršev ). Zbira sredstva za nadstandard otrok v bivanju oz. kvaliteti
ţivljenja. Sredstva zbira s prispevki staršev, dotacijami, drugimi viri, kot so zbiralne akcije…
Z zbranimi sredstvi so nabavili garderobne omarice, zunanja igrala projektorje, peskovnik z
nadstreškom…
Ţupan mag. Branko Belec je prisotne seznanil:
- PGD Iljaševci so na lastno pobudo očistili parcelo Ivajnšičevih. Zahvala vsem, ki so v
čistilni akciji sodelovali. Interesenti za nakup parcele se ţe pojavljajo.
- glede toţbe za opravljanje javne sluţbe pomoči druţinam na domu.V mesecu novembru
2012 smo s strani Upravnega sodišča Maribor prejeli sodbo v imenu ljudstva glede izbire
koncesionarja za opravljanje javne sluţbe pomoči druţinam na domu. Upravno sodišče je
razsodilo, da se toţba toţeče stranke Domania Puconci zavrne. Moţna je še revizija, kar pa
ne verjame, da jo bo Domania vloţila. Zato se bomo v kratkem času morali dogovoriti s
CSD Ljutomer o prekinitvi pogodbe ter z novo koncesionarko Olgo Lupša za opravljanje
koncesije.
- intenzivno potekajo odkupi zemljišč v Lukavcih ( zaradi izgradnje ceste in pločnika proti
Noršincem ).
- prejeli smo sodbo v imenu ljudstva, glede izplačila odškodnin oškodovancem-prebivalcem
naselja v Ljutomeru nad odlagališčem. Višje sodišče v Mariboru je odločilo, da morajo vse
štiri bivše občine Ljutomer, podjetju KSP Ljutomer d.o.o. plačati znesek v višini 74.278,10 €
ter zakonske zamudne obresti za čas od 24.7.2008, kar skupaj znaša cca 100.000 €. Deleţ
občine Kriţevci po ključu delitvene bilance ( 19,25 %) znaša cca 19.000 €. Naš deleţ smo v
proračunu za leto 2013 tudi zagotovili.
Obstaja še moţnost vloţitve revizije, kar pa po njegovem mnenju nima smisla, saj smo toţbo
ţe dva krat izgubili. Vsekakor pa se bomo glede vloţitve revizije posvetovali še z našim
odvetnikom.
- z zadevo glede izdaje okoljevarstvenega dovoljenja stranki KETER ORGANICA NOVA
d.o.o. Bučečovci 4c, ki je z vlogo zaprosila Agencijo za okolje za izdajo navedenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaţevanje okolja večjega obsega
in sicer za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina, s proizvodnjo zmogljivosti 232,1
ton vhodnih substratov na dan, od tega 122,5 ton ţivalskih odpadkov na dan.
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V zvezi navedenega je bil na pobudo vasi Bučečovci, Vučja vas in Stara Nova vas sklican
zbor občanov, ki je potekal 17.12.2012 v prostorih gasilskega doma v Bučečovcih, kjer so
vsi prisotni nasprotovali izdaji okoljevarstvenega dovoljenja. Tudi sam je mnenja, da občina
tega ne sme dovoliti, saj bi s tem bila kršena kvaliteta ţivljenja naših občanov.
S to bioplinarno imamo slabe izkušnje. Zgodba, ki jo je predstavljalo podjetje Keter Organica
Nova d.o.o., se ni izšla, bili smo 3 x zavedeni in sicer:
- prvič: bioplinarna do 1 mge ne rabi okoljevarstvenega dovoljenja oz. presoje vplivov na
okolje, kar zahteva naš odlok o komunalni ureditvi obrtne cone v Bučečovcih. G. Kolar je
to parcelo razparceliral na 4 dele in zgradil 4 bioplinarne. S tem je izigral zakon pravila, saj
od občine ni rabil nobenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je izdala Upravna enota brez
kakršnega koli vprašanja občine.
- drugič: podpis dogovora med vasjo Bučečovci in Keter Organica Novo, da ne bo
uporabljena gnojevka. G. Kolar še vedno trdi, da se le-te ne uporablja, vsi pa vemo, da jo
uporablja – dogovora se ne drţi.
- tretjič: zavajanje zaradi katerega se bo občina Kriţevci pritoţila oz. bo izkazala pravni
interes. Namreč po Odloku, ki ga podajalec osnutka za to okoljevarstveno dovoljenje ni
upošteval v svojih dokumentih, to je Odlok o komunalni ureditvi obrtne cone v
Bučečovcih, kjer v 4. členu jasno piše, da se v ta prostor lahko uvrstijo le dejavnosti s
kapaciteto za
katere ne bo potrebno izvajati celovite presoje vplivov na okolje.
Naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da se okoljevarstveno dovoljenje ne izda, saj gre
med drugim tudi za kršenje ustavne pravice kvalitete ţivljenja naših občanov (povečan
transport, hrup, promet… ).
Naše stališče, kot tudi stališče vseh 103 občanov, prisotnih na zboru občanov bomo
posredovali Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Agenciji za okolje in prostor Ljubljana.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 18.40 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
ţupan Občine Kriţevci
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