OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
2. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v petek, 12.12.2014 ob 16.00 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,
Tomaž Osterc, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert Jelen,
Anton Petovar, Tomaž Hodnik in Anton Kšela.
- župan: mag. Branko Belec
- občinska uprava: Lidija Domanjko, Nataša Antolin, Jožef Lebar, Miran Ros in Jelka Kosi.
- drugi prisotni: - Zdravko Lebarič, predstavnik KSP Ljutomer d.o.o.
- Leon Cigüt, predstavnik ZEU Murska Sobtota d.o.o.

DNEVNI

R E D:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 2. redno sejo občinskega sveta
4. Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za leto
2015
5. Predlog sprememb » Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu
za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih«
6. Predlog » Sklepa soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om za parcelo k.o.
Ključarovci
7. Predlog » Sklepa soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om za parcelo k.o. Boreci
8. Predlog rebalansa proračuna Občine Križevci za leto 2014
9. Predlog o imenovanju delovnih teles, Nadzornega odbora in občinske volilne komisije
10. Predlog o ukinitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
11. Osnutek Statuta občine Križevci
12. Osnutek Poslovnika občinskega sveta Občine Križevci
13. Plan izvajanja zimske službe na lokalnih cestah na območju občine Križevci
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15. Razno
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan, mag. Branko Belec je otvoril sejo in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje,
saj se je seje udeležilo vseh 13 članov občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
S K L E P : Zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega sveta 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 2. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je prisotnim predstavil potek sprejemanja Statuta in Poslovnika, ki
se lahko sprejemata v dveh branjih ali pa po hitrem postopku.
Občinskemu svetu je podal predlog na glasovanje za sprejem Statuta in Poslovnika po hitrem
postopku.
S K L E P : Statut občine Križevci se sprejme po hitrem postopku
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
S K L E P : Poslovnik občinskega sveta Občine Križevci se sprejme po hitrem postopku.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagan dnevni red.

S K L E P : Predlagan dnevni red se sprejme 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:
Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za leto
2015
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Zdravku Lebariču, predstavniku Komunalnostanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o., ki je podrobno predstavil program zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov. Povedal je, da je podjetje KSP Ljutomer d.o.o., kot izvajalec obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov v skladu z
Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju
občine Križevci pripravil Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za leto 2015.
Program je priloga gradivu za sejo.
Za občino Križevci se v prihajajočem letu ne predvideva bistvenih sprememb. Sprememba je
le pri zbiranju odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij ( po ekoloških otokih ), kjer se zbiranje
odpadkov preloži za en dan.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se zaradi starejše populacije občanov izdela koledar
zbiranja v večji obliki.
G. Zdravko Lebarič je povedal, da je koledar zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za leto
2015 bolj pregleden, saj je izdelan za vsako občino posebej.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje glede zbiranja kosovnih odpadkov na klic. V kolikšnem
času se dostavi zabojnik gospodinjstvu? Ali je res, da je na zabojnik treba čakati tudi do dva
meseca?
G. Zdravko Lebarič je povedal, da je trenutno veliko povpraševanje po zabojnikih. Okvirno je
čakalna doba za dostavo zabojnika dva do tri tedne.
G. Robert Jelen je predstavil problem ekoloških otokov, ki so večkrat polni odpadkov.
G. Zdravko Lebarič je povedal, da se odvoz odpadkov ločenih frakcij z ekoloških otokov
opravlja na 21 dni oz. na tri mesece. Meni, da ne bi bilo smiselno, da bi se odvoz opravljal bolj
pogosto, saj bi se s tem stroški povišali. V kolikor se pojavi, da je kateri izmed ekoloških otokov
poln, je potrebno o tem obvestiti KSP Ljutomer, da ga predhodno izpraznijo.
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da bi omenjen program predhodno moral obravnavati
komunalni odbor. Ker pa le-ta še ni imenovan, smo program uvrstili direktno v obravnavo in
v sprejem občinskemu svetu.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci potrdi Program zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Križevci za leto 2015, katerega je izdelalo
podjetje KSP Ljutomer d.o.o..
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Predlog sprememb » Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu
za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre za spremembo navedenega odloka predvsem iz
razloga, da preprečimo dopustnost gradnje objektov za katere je s predpisi o varstvu okolja
določena obvezna presoja vplivov na okolje. S tem bi preprečili gradnjo novih bioplinarn,
logističnih centrov…, saj imamo na tem območju že bioplinarno, ki pa ne deluje.
Besedo je predal g. Leonu Cigütu, predstavniku ZEU Murska Sobota d.o.o., ki je povedal, da
je glavni namen spremembe odloka v tem, da se prepreči dopustnost gradnje bioplinar,
logističnih centrov, samostojnih parkirišč…
Odlok jasno opredeljuje, katere vrste zahtevnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov so v
ureditvenem območju lokacijskega načrta dopustne.
G. Bogomir Gaberc je postavil vprašanje, ali bi bilo smiselno, da se v odloku dopustijo kakšne
izjeme o katerih bi lahko odločal občinski svet? Vsekakor podpira predlog, da se prepreči
gradnja parkirišč.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da v kolikor bo namera investitorja dobra, aktualna, lahko
s sklepom občinskega sveta ta odlok še vedno prilagodimo oz. spremenimo.
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Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P: - Občinski svet občine Križevci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v
Bučečovcih.
- Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog » Sklepa soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om za parcelo k.o.
Ključarovci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Lebar Jožefu, ki je povedal, da je investitor Mitja
Slavič iz Ključarovec št. 19 podal vlogo za gradnjo strojne lope.
Investitor namerava odstraniti del obstoječega objekta in prizidati strojno lopo za shranjevanje
kmetijske mehanizacije brez pogonskih goriv oz. motornih olj. Streha bo simetrična dvokapnica
z naklonom 15°.
Ker predvideni objekt ni v skladu z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih,
kateri določa minimalni naklon strehe 30 °, si je investitor dolžan predhodno pridobiti soglasje
občinskega sveta k nameravani gradnji.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k odstranitvi dela obstoječega
objekta in prizidavi strojne lope na parceli 13/3 in 17/1 k.o. Ključarovci s
predvideno simetrično dvokapnico naklona 15 °.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 7. točki dnevnega reda:
Predlog » Sklepa soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om za parcelo k.o. Boreci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Lebar Jožefu, ki je povedal, da investitor
Perutninska zadruga Ptuj PZP z.o.o. namerava prizidati nadstrešnice k obstoječim objektom –
piščančjim hlevom, ki bodo služili za dnevni izpust piščancev. Izpusti bodo 10 dni v turnusu.
V tem primeru ne gre za spremembo kapacitete piščancev v posameznem objektu, temveč za
spremembo tehnologije, za višji standard pri reji piščancev oz.za spremembo načina reje
piščancev.
Streha bo enokapna z naklonom 5°, kar pa ni v skladu z veljavnim Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih, kateri določa minimalni naklon 30° in streho dvokapnico, zato si je
investitor dolžan k nameravani gradnji predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
Gospa Frančiška Rakuša je opozorila na smrad, ki se širi iz piščančjih hlevov.
Gospod Branko Slavinec je mnenja, da sam izgled toliko ne vpliva na okolje, boji pa se, da bo
smrad še večji, saj je že sedaj včasih neznosen.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bi po zagotovilu investitorja naj bil smrad manjši.
G. Anton Petovar je predlagal, da se zadeva preloži na naslednjo sejo občinskega sveta in se na
sejo povabi investitorja, ki nam zadevo predstavi ( glede nameravane gradnje, smradu…)
G. Tomaž Hodnik je postavil vprašanje, ali imajo že kje podobne izkušnje s takimi primeri?
G. Bogomir Gaberc je menil, da bi koncentracija smradu morala biti manjša, v kolikor bo masa
piščancev ostala ista.
Občinski svet mora dati samo soglasje za naklon strehe, vse ostalo ni predmet občinskega sveta.
V kolikor občinski svet soglasja ne bo izdal, bo investitor spremenil naklon strehe in si pridobil
gradbeno dovoljenje.
Jožef Lebar je povedal, da občinski svet odloča le o naklonu strehe, ki ni v skladu s PUP-om,
in ne o sami dejavnosti investitorja.
Glede na razprave občinskih svetnikov je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci ne daje soglasja k izvedbi nadstrešnice ob
piščančjih hlevih na parceli 621/5 k.o. Boreci s predvideno enokapno streho
naklona 5°.
- Občinski svet Občine Križevci povabi predstavnika investitorja, da podrobneje
predstavi predvideno gradnjo z vidika vplivov na okolje in okoliške prebivalce.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
12 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta
( g. Lovrenčič se je vzdržal )
Sklep je sprejet.
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K 8. točki dnevnega reda:
Predlog rebalansa proračuna Občine Križevci za leto 2014
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Nataši Antolin, ki je podrobno predstavila rebalans
proračuna za leto 2014. Povedala je, da je proračun občine Križevci za leto 2014 bil sprejet na
24. redni seji občinskega sveta dne 27.2.2014. Tekom leta so nastale spremembe na prihodkovni
in odhodkovni strani proračuna, ki jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnovesiti in
uskladiti.
Sestavljen je iz splošnega in posebnega dela proračuna.
Splošni del proračuna:
V rebalansu proračuna za leto 2014 planiramo 4.850.456,54 € prihodkov oz. 191.619,98 € manj
glede na sprejeti proračun. Po vrstah prihodkov se zmanjšujejo kapitalski in transferni prihodki:
energetska sanacija OŠ Križevci, prihodki iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO,
zmanjšanje planiranih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, zmanjšanje prihodkov
občanov za sofinanciranje priključitve na kanalizacijski sistem, sponzorska in donatorska
sredstva za občinski praznik, prihodek Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del …
Odhodki so z rebalansom planirani v višini 5.414.712,61 € in so za 188.283,91 € nižji od
veljavnega proračuna. Presežek odhodkov nad prihodki ( proračunski primanjkljaj ) znaša
564,256,07 €. Razlika med izdatki in prejemki znaša z rebalansom 603.336,07 € in je pokrita
iz sredstev na računih iz preteklega leta ( stanje po zaključnem računu 2013).
Posebni del proračuna:
V posebnem delu se usklajujejo postavke in konti, ki izkazujejo večja odstopanja zaradi
zakonskih sprememb, nepredvidenih okoliščin in dejstev, kot zaradi zaključenih razpisov za
investicije kot npr. izvedba lokalnih volitev, stroški občinskega praznika, davek na
nepremičnine, lokalni zaposlitveni programi, investicije in investicijsko vzdrževanje JP po
vaseh, prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov, nagrade udeležencem
konjske dirke ob občinskem prazniku, dejavnost vrtca Križevci, pomoč otrokom s posebnimi
potrebami v vrtcu, dodatni programi v OŠ Križevci, investicijo vzdrževanje v OŠ Križevci,
socialno varstvo…

S K L E P : - Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto
2014 z vsemi sestavnimi deli.
- Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 9. točki dnevnega reda:
Predlog o imenovanju delovnih teles, Nadzornega odbora in občinske volilne komisije
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Bogomirju Gabercu, predsedniku KVIAZ-a.
Povedal je, da je komisija odločala na podlagi prejetih predlogov s stani političnih strank.
Odločali so tudi na podlagi volilnega rezultata vsake politične stranke ter strokovnosti
predlaganega kandidata v posamezen odbor.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo v skladu z zakonodajo pripravili uskladitve
poslovnika in statuta, kjer je med drugim prišlo do sprememb tudi v številu članov v določenih
odborih. Glede na to, da na osnutek poslovnika in statuta nismo prejeli bistvenih pripomb, so
politične stranke bile pozvane, da predlagajo kandidate v določene odbore glede na nov
poslovnik in statut, ki pa še nista sprejeta. O sprejemu osnutka poslovnika in statuta bo občinski
svet razpravljal na današnji seji.
Po predhodnem posvetu s predstavniki političnih strank in člani občinskega sveta je KVIAZ
podal predloge o imenovanju, ki so priloga gradivu za sejo.
Župan mag. Branko Belec je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov o imenovanju:
S K L E P : V odbor za gospodarstvo in turizem se imenujejo:
1. Anton Petovar, Kokoriči 16b
2. Anton Moravec, Lukavci 68
3. Timotej Jagodič, Ključarovci 28
4. Branko Slavinec, Boreci 9a
5. Jože Duh, Boreci 44b
6. Dragica Škarjot, Kokoriči 21
7. Milič Marko, Križevci 126
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
S K L E P : V odbor za finančne zadeve se imenujejo:
1. Robert Jelen, Stara Nova v as 23
2. Frančiška Rakuša, Križevci 26a
3. Branko Slavinec, Boreci 9a
4. Jožef Slavič, Grabe 1
5. Silva Duh, Boreci 44b
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 : V odbor za komunalne zadeve se imenujejo:
1. Anton Petovar, Kokoriči 16b
2. Tomaž Osterc, Križevci 12
3. Bogomir Gaberc, Stara Nova vas 51a
4. Andrej Weis, Iljaševci 13
5. Robert Jelen, Stara Nova vas 23
6. Petra Kocjan, Iljaševci 29
7. Franc Rajh, Ključarovci 57
8. Milan Antolin, Boreci 36
9. Marijan Šijanec, Bučečovci 38
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

S K L E P : V odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Anton Kšela, Berkovci 19
2. mag. Hermina Vrbanjšak, Križevci 109
3. Frančiška Rakuša, Križevci 26a
4. Tomaž Hodnik, Kokoriči 26
5. Primož Petek, Križevci 41b
6. Nada Vajs Vidnar, Logarovci 3a
7. Urška Osterc, Križevci 12
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
S K L E P : V odbor za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje se imenujejo:
1. Anton Petovar, Kokoriči 16b
2. Andrej Weis, Iljaševci 13
3. Tomaž Hodnik, Kokoriči 26
4. Gregor Zorman, Iljaševci 8a
5. Martin Koroša, Križevci 50a
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 : V odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja se imenujejo:
1. Anton Kšela, Berkovci 19
2. Tomaž Osterc, Križevci 12
3. Anton Lovrenčič, Lukavci 7b
4. Petra Antolič, Gajševci 13
5. Milan Majcen, Logarovci 52
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

S K L E P : V statutarno pravno komisijo se imenujejo:
1. Timotej Jagodič, Ključarovci 28
2. Anton Lovrenčič, Lukavci 7b
3. Borisav Antič, Križevci 47a
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
S K L E P : V Občinsko volilno komisijo občine Križevci se imenujejo:
1. Vlasta Osterc Kuhanec, Križevci 12
2. Anton Rožman, Iljaševci 30
3. Miran Vaupotič, Lukavci 19
4. Daniel Šijanec, Bučečovci 17
5. Zvonka Antolič, Bučečovci 32
6. Silvester Lovrenčič, Lukavci 10a
7. Bojan Lešer, Bučečovci 7b
8. Srečko Duh, Lukavci 66
- Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo štirih let in začne teči s 1.1.2015.
- Sedež Občinske volilne komisije občine Križevci je: Križevci pri Ljutomeru 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru
- Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
12 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta
( g. Anton Moravec ni glasoval )
Sklep je sprejet.
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S K L E P: V Nadzorni odbor občine Križevci se imenujejo:
1. Helena Krajnc, Lukavci 17
2. Anton Šijanec, Bučečovci 25
3. Luka Mlaker, Berkovci 8
4. Mira Lovrenčič, Lukavci 10a
5. Darinka Uršič, Ključarovci 55a
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

G. Anton Moravec je zaradi drugih obveznosti zapustil sejo.

K 10. točki dnevnega reda:
Predlog o ukinitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Lidiji Domanjko, ki je podala obrazložitev k
navedeni točki.
Povedala je, da je Občinski svet občine Križevci leta 2002 sprejel Odlok o ustanovitvi
proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci. Pri notranji reviziji za leto 2013, ki se
je izvajala v letošnjem letu je bilo ugotovljeno, da občina ne razpolaga s srednjeročnim planom
oz. načrtom razvojnega programa s katerim bi bilo predvideno financiranje novih naložb na
stanovanjskem področju, zato ni smotrno in gospodarno, da je oblikovan proračunski sklad, ki
ga občina z vidika izvajanja dejavnosti ne potrebuje.
Predlaga se, da se sredstva iz proračunskega stanovanjskega sklada ( trenutno več kot
100.000,00 € ) prenesejo v integralni proračun in se namensko uporabijo za investicije.
Vsako leto se kot doslej namenijo sredstva za vzdrževanje na posebni proračunski postavki v
skladu s planom dela, ki ga pripravi upravljavec stanovanj.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2002 preneha veljati.
- Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada se prenesejo v integralni
proračun.
- Odlok začne veljati naslednji dna po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se
od 1.1.2015.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 11. točki dnevnega reda:
Osnutek Statuta Občine Križevci
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je osnutek statuta bil posredovan v obravnavo vsem
političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu ter vsem svetnikom občinskega sveta.
Prejeli smo dva predloga in sicer s stani SDS glede izobrazbene strukture članov nadzornega
odbora ter s strani DeSUS-a glede sestave Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Oba predloga sta priloga gradivu za sejo.
Kar se tiče predloga podanega s strani DeSUS-a je povedal, da je po Zakonu o lokalni
samoupravi določeno, da KVIAZ sestavljajo člani občinskega sveta iz strank, ki so
procentualno dobile največ glasov na volitvah.
Besedo je predal Lidiji Domanjko, ki je povedala, da je od zadnje spremembe in dopolnitve
statuta Občine Križevci v letu 2002 bil Zakon o lokalni samoupravi večkrat spremenjen in
dopolnjen ( predvsem kar se tiče določb, ki se nanašajo na razpolaganje s stvarnim
premoženjem občine, nezdružljivosti funkcije župana, postopka razrešitve župana in
razpustitve občinskega sveta, načina delovanja nadzornega odbora, načina imenovanja članov
občinske volilne komisije in njene pristojnosti, številčnega in vsebinskega preoblikovanja
odborov…). Zaradi navedenih sprememb zakonov je uskladitev Statuta občine Križevci nujno
potrebna.
Župan da na glasovanje naslednje predloge sklepov:
- Predlog za spremembo 38. člena Statuta, podan s stani SDS:
Stranka SDS predlaga, da bi člani NO morali imeti praviloma najmanj VI. stopnjo
strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
- Brez spremembe 23. člena Statuta
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
Ni glasovalo

12 članov sveta
7 članov sveta
0 članov sveta
5 članov sveta

Sklep je sprejet
- O predlogu DeSUS-a se ni glasovalo, ker je že bil sprejet sklep, da 23. člen Statuta ostane
nespremenjen.
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S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci sprejme Statut Občine Križevci, upoštevajoč
predhodno sprejet sklep o spremembi 38. člena Statuta.
- Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Križevci ( Ur. list
RS št. 27/99, 17/01 in 74/02 )
- Statut 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 12. točki dnevnega reda:
Osnutek Poslovnika občinskega sveta Občine Križevci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Lidiji Domanjko, ki je povedala, da je občinski svet
Občine Križevci v letu 1999 sprejel Poslovnik občinskega sveta in ga leta 2003 uskladil z
zakonodajo. Ker pa je v tem času bil Zakon o lokalni samoupravi večkrat spremenjen in
dopolnjen, je temu potrebno uskladiti tudi poslovnik.
Osnutek Poslovnika je bil posredovan političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu
in občinskim svetnikom. Do roka določenega za predložitev predlogov in pripomb ni prispela
nobena pripomba.
S K L E P : - Občinski svet občine Križevci sprejme Poslovnik Občinskega sveta občine
Križevci.
- Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik občinskega sveta
Občine Križevci ( Ur. L RS, št. 27/99, 17/01, 74/02 in 8/03 ).
- Poslovnik 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 13. točki dnevnega reda.
Plan izvajanja zimske službe na lokalnih cestah na območju občine Križevci
Plan izvajanja zimske službe je priloga gradivu za sejo.
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Miranu Rosu, ki je povedal, da je Plan izvajanja
zimske službe za lokalne ceste na območju občine Križevci pripravilo podjetje Nograd-Lotmerk
d.o.o. v skladu z Odlokom o občinskih cestah v občini Križevci ter v skladu s pogodbo o
izvajanju zimske službe na območju občine Križevci.
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Plan zimske službe je elaborat, s katerim se določajo ceste, na katerih se izvaja zimska služba
in aktivnosti v zvezi z odstranitvijo snega in ledu z vozišča.
Izvajalci zimske službe za sezono 2014/2015 na območju občine Križevci so:
- Podjetje Nograd-Lotmerk d.o.o. - opravlja zimsko službo na lokalnih cestah v dolžini ca 19
km
- Kmetje-Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji-opravljajo zimsko službo na občinskih
javnih poteh in pločnikih v dolžini 51 km.
G. Anton Petovar je postavil vprašanje, ali gre za morebitno povišanje cen v primerjavi z lansko
sezono?
Miran Ros je povedal, da je cena storitev višja za 2,83 % glede na Plan 2013/2014 ob istem
predvidenem obsegu dela. Cena se je dvignila predvsem zaradi povišanja cene soli.
Kar se tiče cene izvajalcev pluženja občinskih javnih poti pa je cena ostala ista kot lani.
Ga. mag. Hermina Vrbanjšak je opozorila na dva nevarna odseka cest v novem naselju Križevci
in predlagala, da se le-ta v kritičnih razmerah posipljeta s soljo.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za
obdobje 2014/2015 se sprejme v predlagani obliki.
- Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju občine Križevci za
obdobje 2014/2015 je priloga sklepa.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 14. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič:
- je opozoril na problem stoječe vode na regionalni cesti pri Jelenovih v Lukavcih, kateri se
rešuje že dve leti. Opaža, da je zastoj vode na cestiščih večkrat posledica previsokih
bankin;
- je predlagal, da se preveri, ali je prometni znak za prepoved tovornega prometa pri avtobusni
postaji v Lukavcih ( smer Lukavci-Noršinci ) postavljen na pravem mestu? Meni, da bi le ta
moral biti postavljen že na križišču pri kapelici.
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G. Anton Petovar je opozoril na jamo sredi cestišča pri kapeli v Logarovcih, ter bankino ob
križišču regionalne ceste Logarovci in ceste Boreci, katere je potrebno sanirati.
Mag. Hermina Vrbanjšak je postavila vprašanje, kdaj se predvideva sprememba Odloka o PUP
kateri med drugim določa tudi višino ograje?
G. Jožef Lebar je podal naslednje odgovore na zastavljena vprašanja:
- s predstavniki Cestnega podjetja Murska Sobota tečejo dogovori o ogledu prometnih
znakov. Ogled bomo opravili skupaj s predstavniki Policije.
Kar se tiče:
- stoječe vode na cestišču pri Jelenovih v Lukavcih je povedal, da so pristojne službe CP
Murska Sobota o zadevi obveščene. Ker sredstev ni, opravljajo le minimalne sanacije;
- spremembe Odloka o PUP, je povedal, da čakamo na mnenje Ministrstva za kmetijstvo.
Predvidevamo, da bo odlok dan v obravnavo občinskemu svetu v mesecu januarju oz.
februarju 2015.
Ga. Frančiška Rakuša je:
- predlagala, da se na regionalni cesti skozi naselje Križevci postavi prometni znak za
omejitev hitrosti na 50. Sedaj je namreč vse od naselja Iljaševci do gostilne Osterc omejitev
70, ostali del pa omejitev 50;
- postavila vprašanje, ali je pločnik, kjer je označena šolska pot namenjen le pešcem,
ali tudi kolesarjem? Pločnik z oznako za šolsko pot bi naj bil namenjen pešcem, na
pločniku pa je postavljen znak za pešce in kolesarje.
G. Anton Petovar je predlagal, da se na regionalni cesti pri Zdravstvenem domu v Križevcih
ter pri odcepu ceste za pokopališče označi prehod za pešce.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da so te pobude za označitev prehodov za pešce bile že
podane na zborih občanov. Pobude so vsekakor na mestu in jih bomo proučili. Ni tako
enostaven postopek, ker gre za regionalno cesto. Meni, da bi bilo smiselno označiti prehod za
pešce tudi na regionalni cesti pri kapeli v Borecih.
G. Andrej Weis je:
- predlagal, da pristopimo k ureditvi spletne strani, saj opaža, da zapisniki sej občinskega
sveta niso objavljeni takoj po sprejetju;
- postavil vprašanje glede prodaje nepremičnin od oskrbovancev domov za ostarele? Namreč
vedno več je primerov, ko se oseba namesti v dom za ostarele, dediči se odpovejo
dedovanju v korist občine, občina pa plačuje oskrbnino. Na tak način občina pridobi stare
propadajoče zgradbe, katere je težko prodati oz. le-te občini predstavljajo breme;
- postavil vprašanje, kdo lahko poda pobudo za uvedbo volišča v Iljaševcih?
Opaža se namreč, da je udeležba volivcev Iljaševci na državnih volitvah zelo slaba-najbrž
zaradi skupnega volišča, ki je v Križevcih;
- kako daleč je zadeva glede izgradnje tretjega pasu v križišču Bučečovci?
Lidija Domanjko je podala naslednje odgovore glede:
- namestitve oseb v dom za ostarele. V kolikor oseba ne zmore sama plačevati doma v celoti,
so dolžni zanjo doplačevati zakonec in otroci. oz. dediči po zakonu. Če teh ni, doplačevanje
prevzame občina, ki pa se knjiži na njegovo premoženje v kolikor obstaja;
- pobude za uvedbo volišča. Pobudo za uvedbo volišča lahko podajo vaščani, stranke,
občina… Pobuda se posreduje na naslov Okrajne volilne komisije Ljutomer.
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Župan mag. Branko Belec je povedal:
- da je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo tretjega pasu v
Bučečovcih, katera je v zaključni fazi. Po predaji dokumentacije mora g. Kolar v 6. mesecih
zgraditi tretji pas;
- tudi sam ni zadovoljen z obstoječo spletno stranjo občine. K ureditvi zadeve bomo vsekakor
pristopili, ne glede na stroške, ki bodo s tem nastali.
G. Branko Slavinec je povedal, da so na zborih občanov bile podane nekatere pripombe in
predlogi, ki so razvidne iz zapisnikov zborov. Meni, da le-teh najbrž ni potrebno posebej iznesti
na občinskem svetu.
Župan mag. Branko Belec je prisotne obvestil, da je izdal sklep o začasnem financiranju Občine
Križevci za obdobje januar-marec 2015.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 18.30 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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