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OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
21. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 21. novembra 2013 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi občine Križevci.

Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Križevci:
Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, dr. Aleš
Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar in Anton Kšela.
Opravičeno odsotni: Boris Onišak in Robert Jelen
Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Jožef Lebar,
Miran Ros in Jelka Kosi.
Ostali prisotni: - Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Zdravko Lebarič, predstavnik KSP Ljutomer

D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
Pregled dnevnega reda za 21. redno sejo občinskega sveta
Predlog Elaborata o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca
5. Predlog programa zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine
Križevci za leto 2014
6. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Križevci
7. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu
komunalnih odpadkov na območju občine Križevci
8. Predlog Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v
občini Križevci
9. Predlog plana izvajanja zimske službe za sezono 2013/2014
10. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra
11. Predlog programa oddaje nepremičnine stvarnega premoženja na območju občine
Križevci za leto 2013 v najem
12. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
13. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
14. 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 11 članov občinskega sveta.
G. Boris Onišak in g. Robert Jelen se seje iz opravičenih razlogov nista udeležila.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
S K L EP : Zapisnik 20. redne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 21. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlog dnevnega reda in predlagal umik 10. točke
dnevnega reda – Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra. Umik točke predlaga, ker je Elektro
Maribor d.d. podalo predlog za umik vloge.

S K L E P : Predlagan dnevni red z umikom 10. točke dnevnega reda so člani občinskega sveta
potrdili.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
Sklep je sprejet.

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta
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K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Elaborata o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca
Predlog Elaborata je priloga gradivu za sejo.
Jožef Lebar je povedal, da so občine Ljutomer, Križevci in Razkrižje na podlagi Odloka o
koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih
odpadkov ter prevoza komunalnih odpadkov izvedle Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih
odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov. Na razpis se je prijavilo podjetje KSP Ljutomer
d.o.o. in podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. iz Murske Sobote. Izbran je bil prijavitelj KSP
Ljutomer d.o.o, s katerim so navede ne občine v mesecu septembru 2013 podpisale
Koncesijsko pogodbo za obdobje 10-ih let. V skladu s pogoji javnega razpisa je koncesionar
dolžan v roku enega leta nabaviti manjše ustrezno smetarsko vozilo za odvoz odpadkov in v
roku enega leta zagotoviti elektronsko identifikacijo zabojnikov zbirnega in prevzemnega
mesta ter elektronsko obdelavo podatkov, prav tako na zabojnike na ekoloških otokih in
zbirnem centru.
Župan je predal besedo predstavniku KSP Ljutomer d.o.o,. g. Zdravku Lebariču, ki je predstavil
Elaborat, kateri je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki predpisuje vsebino elaborata v
postopku izbire izvajalca. V Elaboratu je predstavljena enotna predračunska cena za občino
Ljutomer, Križevci in Razkrižje.
Predračunske cene so pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in Uredbo.
Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne storitve in je izražena v kilogramih.
a) Predračunska cena za zbiranje komunalnih odpadkov znaša za:
-

Javno infrastrukturo znaša: 0,0095 €/kg,
Za ceno storitve pa:
0,1423 € /kg.

b) Predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov pa znaša:
- Za ceno storitve: 0,0759 € /kg.
Zbiranje komunalnih odpadkov vključuje:
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po sistemu od » vrat do vrat » v 14. dnevni
dinamiki,
- zbiranje mešane embalaže po sistemu » od vrat do vrat » v 14. dnevni dinamiki
- zbiranje embalaže na ekoloških otokih v 21. dnevni dinamiki,
- zbiranje ločenih frakcij na zbirnem centru Ljutomer vse delovne dni v tednu in vsako prvo
soboto v mesecu vse frakcije v skladu z veljavno zakonodajo,
- zbiranje kosovnih odpadkov 1 x letno po sistemu na klic,
- zbiranje nevarnih frakcij z akcijo 1 x letno na terenu s premično zbiralnico.
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Zbiranje bioloških odpadkov vključuje zbiranje bioloških odpadkov » od vrat do vrat » v 14.
dnevni dinamiki v zimskem in 7. dnevni dinamiki v polletnem času.
Cena je pripravljena na podlagi programa sprejetega iz preteklega leta. Potrditev elaborata je
zadnja faza podelitve koncesije. Nove cene se ne smejo uporabljati, dokler niso potrjene na
občinskem svetu.
Župan mag. Branko Belec se je g. Lebariču zahvalil za podano poročilo in povedal, da je predlog
elaborata obravnaval tudi odbor za komunalne zadeve, zato je besedo predal predsedniku g.
Antonu Petovarju.
G. Anton Petovar je povedal, da je odbor predlog elaborata obravnaval. Predstavil je
primerjavo novih in starih cen za 120 in 240 litrsko posodo za storitev zbiranja komunalnih
odpadkov, ki znaša:
Volumen posode

Nova cena

Stara cena

Sprememba v %

120 l
240 l

5,67
11,35

6,85
8,23

-17 %
38 %

Navedene cene so brez DDV.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne
gospodarske službe KSP Ljutomer d.o.o., z datumom april 2013.
2. Občinski svet občine Križevci potrdi naslednje cene:
- predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov za ceno storitev znaša
0,1423 €/kg
- predračunska cena zbiranje komunalnih odpadkov za javno infrastrukturo
znaša 0,0095 €/kg
- predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov za ceno storitve znaša
0,0759 €/kg.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 01.12.2013.
4. S uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 032-0101-IZR/07-51 z dne
30.08.2007.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
Sklep je sprejet.

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta
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K 5. točki dnevnega reda:
Predlog programa zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine Križevci za
leto 2014
Predlog programa je priloga gradivu za sejo.
Program zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2014 je predstavil g. Zdravko Lebarič,
predstavnik KSP Ljutomer d.o.o. Povedal je, da je izhodišče za pripravo letnega programa
zbiranja komunalnih odpadkov je lokalna in državna zakonodaja. Občine zagotavljajo celotno
ravnanje s komunalnimi odpadki z izvajanjem obveznih gospodarskih javnih služb in sicer:
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov.
Na območju občine Križevci se v letu 2014 načrtuje prevzem 900 ton vseh vrst komunalnih
odpadkov.
Zbiranje komunalnih odpadkov se izvaja na več načinov ( glede na vrsto odpadka ):
- zbiranje » od vrat do vrat »
- akcije zbiranja posamezne vrste komunalnih odpadkov » od vrat do vrat »
- zbiranje po zbiralnicah ločenih frakcij
- zbiranje po zbiralnicah ločenih frakcij
- zbiranje odpadkov na Zbirnem centru Ljutomer
- posebno naročilo za prevzem odpadkov
Časovna razporeditev prevzemanja različnih vrst komunalnih odpadkov pri povzročiteljih je
natančno definirana in načrtovana s koledarjem zbiranja komunalnih odpadkov. Koledar je
izdelan za vse vrste komunalnih odpadkov, ki jih izvajalec zbira po sistemu » od vrat do vrat ».
Koledar je sestavni del Programa zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine
Križevci za leto 2014.
Župan mag. Branko Belec se je g. Lebariču zahvalil za podano poročilo in predal besedo g.
Antonu Petovarju, predsedniku komunalnega odbora, ki je povedal, da je odbor na svoji seji
predlog programa obravnaval in ga v predlagani obliki tudi potrdil.
Opozoril je na » nerazločne barve » v koledarju zbiranja – mogoče bi bilo bolj pregledno, če
bi le-te bile v črno-beli barvi.
Ga. Lidija Koroša je predlagala, da se določi nova lokacija za zbiranje nevarnih odpadkov, saj
meni, da predvidena lokacija pri OŠ Križevci ni primerna za zbiranje.
Župan mag. Branko Belec je predlagal novo lokacijo zbiranja nevarnih odpadkov za naselja
Križevci, Iljaševci in Boreci in sicer na parkirišču pri občinski zgradbi.
Dr. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje glede lokalnih čistilnih akcij. Ali so le-te predvidene tudi
v letu 2014?
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G. Zdravko Lebarič je povedal, da se bodo lokalne čistilne akcije v naslednjem letu izvajale ,
seveda v dogovoru med občino Križevci in KSP Ljutomer.
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 2014, katerega je izdelalo podjetje
KSP Ljutomer d.o.o.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. in 7. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje
komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Križevci
in
Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih
odpadkov na območju občine Križevci
Na predlog g. Zdravka Lebariča se navedeni točki obravnavata skupaj, saj gre za pravilnika, ki
se na nek način navezujeta.
G. Zdravko Lebarič je povedal, da je občinski svet občine Križevci na svoji seji dne 6.7.2011
sprejel oba navedena pravilnika in ju objavil v uradnem listu RS.
Tarifni pravilnik določa, kateri zabojniki se v javni službi lahko uporabljajo, tehnični pravilnik
pa določa število oseb na posamezno velikost zabojnikov.
Povedal je, da je izhodiščni volumen 167 litrov na osebo na mesec v pravilniku napaka, ker leta predstavlja celoten volumen vseh odpadkov osebe na mesec. Napaka je bila ugotovljena po
uveljavitvi akta. Na zaračunavanje storitve občanom po sedaj veljavni ceni napaka nima vpliva,
po uveljavitvi novih cen, ki temeljijo na volumnu kot sodilu in masi zbranih odpadkov kot
količini, pa bo napaka prišla do izraza, zato jo je potrebno odpraviti. V nasprotnem bodo
gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah plačevala neprimerno več kot številčno enaka
gospodinjstva v enodružinskih hišah, ki imajo svoj zabojnik.

Predlagan je izhodiščni volumen za osebo 30 litrov, kar pomeni, da je za osebo sodilo volumen
30 litrov na en prevzem oz. odvoz odpadkov. Primerljivo razmerje je tudi pri zabojnikih.
G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da je odbor obravnaval oba
navedena pravilnika in ju v predlagani obliki tudi potrdil. Na odboru je bil podan predlog, da
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se spremeni kriterij števila oseb na velikost zabojnika, kar je v tem predlogu pravilnika že
upoštevano.
S K L E P 1:
-

-

Občinski svet občine Križevci sprejme Spremembe pravilnika o tarifnem
sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih
odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Križevci.
Spremembe pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih
služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na
območju občine Križevci se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

S K L E P 2:
-

-

Občinski svet občine Križevci sprejme Spremembe tehničnega pravilnika o
zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na
območju občine Križevci.
Spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter
prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v občini
Križevci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Jožefu Lebarju, ki je povedal, da veljavna
zakonodaja določa, da je potrebno do 31.12.2017 vse obstoječe pretočne greznice, kjer ne bo
zgrajena javna kanalizacija, zamenjati z nepretočnimi greznicami ali pa z malimi komunalnimi
čistilnimi napravami.
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Za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav je potrebno sprejeti pravilnik, s katerim
bo določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE.
Do sofinanciranja so upravičeni investitorji: fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju
občine Križevci za stanovanjske objekte na delu območja občine Križevci, kjer z Operativnim
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje
občine Križevci ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in izven predvidenih območij
aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno zasnovo » Fekalna
kanalizacija Logarovci, Kokoriči in Berkovci, izdelovalca Inženiring Rudi Sever s.p., ter ob
upoštevanju vodovarstvenih pasov.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. Višina
subvencioniranja znaša za ne stanovanjski objekt 1000 €. Za vsak dodaten objekt, ki se priključi
na malo komunalno čistilno napravo, se znesek sofinanciranja poveča na 1.500 €.
Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih
naprav.
G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da je odbor Pravilnik
obravnaval in povedal, da je le-ta bil pozitivno sprejet med občani Ščavniške doline. Gre za lep
doprinos občanom. Idejo o sofinanciranju pozdravlja in upa, da bodo občani k tej investiciji
pristopili in se sofinanciranja poslužili.
Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil z vrednostjo malih čistilnih naprav, ki se gibljejo
od 2.000 € do 3.000 €, zato občina za sofinanciranje le-teh namenja kar lep delež.
G. Anton Kšela je povedal, da je v Berkovcih kar nekaj zainteresiranih, ki bi si želeli zgraditi
male komunalne čistilne naprave. Ali se bodo le-ti morali pozneje priključiti na javno
kanalizacijsko omrežje, ko bo zgrajeno?
Jožef Lebar je povedal, da na območju vasi Berkovci ni predvideno sofinanciranje malih
čistilnih naprav , saj občina na tem območju mora zagotoviti izgradnjo javne kanalizacije do
2017 leta. Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav bo le na območjih, kjer se javna
kanalizacija ne bo gradila.
Podžupan g. Mirko Gaberc je povedal, da je na odboru za komunalo bil sprejet sklep, da se od
ponudnikov malih čistilnih naprav pridobijo predračuni (z zajetimi vsemi stroški ) in se
občanom teh območij predoči, kaj izgradnja malih čistilnih naprav za njih pomeni.
S K L E P : - Občinski svet občine Križevci sprejme Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za
izgradnjo malih čistilnih naprav v občini Križevci
- Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v občini
Križevci se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih:
ZA je glasovalo:
PROTI je glasovalo:
Sklep je sprejet.

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta
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K 9. točki dnevnega reda:
Predlog plana izvajanja zimske službe za sezono 2013/2014

Miran Ros je predstavil predlog plana izvajanja zimske službe za lokalne ceste in OJP na
območju občine Križevci za obdobje 2013-2014, ki je priloga gradivu za sejo.
Povedal je, da, da se izvajanje zimske službe izvaja na dva dela in sicer:
-

izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, katero izvaja podjetje NogradLotmerk d.o.o. in
izvajanje zimske službe na občinskih javnih poteh, pločnikih in javnih
parkiriščih, katero izvajajo kmetje ( z registrirano dopolnilno dejavnost na
kmetiji ter opremljenimi kmetijskimi stroji za izvajanje te dejavnosti ) ter
podjetnik.

Po predračunu podjetja Nograd-Lotmerk d.o.o. bi stroški izvajanja zimske službe na lokalnih
cestah občine Križevci ( v dolžini 21,291 km ) znašali ca. 41.000 € z DDV.
G. Anton Petovar je prisotne seznanil, da je odbor za komunalo tudi ta predlog plana
obravnaval. Ni bistvenih sprememb od plana iz lanskega leta - gre le za zamenjavo krajev
pluženja med dvema izvajalcema občinskih javnih poteh.
Ga. Lidija Koroša je predstavila problem snega na pločniku od regionalne ceste proti šoli. Zaradi
pomanjkanja prostora bo sneg potrebno odvažati s pločnika.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bomo vsekakor potrudili, da bomo pločnik očistili
in s tem zagotovili varnost otrok in drugih udeležencev.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se podjetje Nograd - Lotmerk d.o.o. obvesti, da pluži
avtobusna postajališča v Lukavcih, namreč v preteklih letih le-te niso bile očiščene.
Miran Ros je podal odgovor, da bomo pristojne omenjenega podjetja na to težavo opozorili.

S K L E P : - Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju občine Križevci za
obdobje 2013/2014 se sprejme v predlagani obliki.
- Ta sklep velja takoj po sprejetju.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
Sklep je sprejet.

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta
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K 10. točki dnevnega reda:
Predlog programa oddaje nepremični ne stvarnega premoženja na območju občine Križevci
za leto 2013 v najem
Lidija Domanjko je povedala, da je Podjetje Tondach d.o.o. podalo na občino Križevci vlogo za
najem zemljišča parc. št. 498/1 k.o. Boreci, ki leži neposredno ob proizvodnem kompleksu
opekarne in ga podjetje že dalj časa uporablja za deponijo žganega loma. Omenjeno podjetje
si je v letu 2009 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje, v letu 2011 pa so začeli
s postopkom za spremembo dovoljenja in sedaj se je v postopku ugotovilo, da niso lastnik
predmetnega zemljišča, niti nimajo sklenjene nobene pogodbe, kar si morajo urediti
najpozneje do 21.12.2013.
Predlaga se, da bi občina s podjetjem Tondach d.o.o. sklenila najemno pogodbo za obdobje 5
let, kot to dovoljuje 47. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti. Občina predmetnega zemljišča trenutno ne potrebuje in bi ga v prihodnosti želela
prodati.
S K L E P : - Občinski svet občine Križevci sprejme Program oddaje nepremičnega stvarnega
premoženja na območju občine Križevci za leto 2013 v najem.
- Ta sklep velja takoj po sprejetju.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo odgovor na zastavljeno vprašanje glede aktivnosti
Gajševskega jezera in okolice podali v pisni obliki, ki je priloga gradivu za sejo.
Prisotne je seznanil :
- o opravljenem razgovoru z g. Marjanom Kolarjem, direktorjem družbe Keter Organica Nova
d.o.o. glede izpolnitve dogovora med omenjeno družbo in občino Križevci z dne 16.2.2010.
Srečanja sta se udeležila tudi občinska svetnika, dr. Aleš Kolmanič in g. Marijan Šijanec.
G. Marijan Kolar se zaveda, da Ketter ni izpolnil obveznosti iz dogovora in predlaga, da
izdelavo projektne dokumentacije prevzame občina, samo izvedbo posla pa družba Ketter
Organica Nova d.o.o. v celoti. Njihov interes je, da se dogovor izpolni, da se zadeva izgradi
in ne, da družba plača 100.000 € kot je alternativno dogovorjeno.
Glede na navedeno, si bomo predhodno še pridobili informacijo, ali si omenjena družba
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lahko sama pridobi projektno dokumentacijo. V kolikor si le-to lahko pridobi, se bomo o
zadevi še dogovarjali z družbo Ketter. V nasprotnem bo občina morala sama pridobiti
projektno dokumentacijo in sredstva zagotoviti v proračunu za leto 2014.
- Cesto mimo Žajdela v Iljaševcih smo si ogledali. Cesta je slaba, vendar je v občini še veliko
cest, ki so še bolj potrebne sanacije. Ker sredstev ni, ne more obljubiti, da bomo k sanaciji
le-te pristopili še letos oz. v naslednjem letu.
G. Marijan Šijanec je:
- prosil, da občina po vsej sili ne vztraja, da družba Ketter prevzame tudi izdelavo projektne
dokumentacije ( v kolikor omenjena družba le-te ne bo prevzela ). Predlaga, da občina v
skrajnem primeru zagotovi sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za naveden
projekt – tudi zaradi varnosti udeležencev v prometu. Meni, da je čas, da se zadeva zaključi.
- postavil vprašanje, kako daleč je zadeva glede dražbe zemljišča Petty?
Lidija Domanjko je povedala, da smo v začetku novembra prejeli sklep sodišča glede dražbe.
Ker so vse nepremičnine od PETTY d.o.o. na ozemljih ki spadajo pod Okrajno sodišče Ljutomer
in Ormož, je bila zadeva prenesena iz Lendave v Ljutomer in Ormož. Zaradi prenosa pristojnosti
se je zadeva zavlekla.
G. Anton Lovrenčič je že na prejšnji seji opozoril na stoječo vodo na državni cesti pri skladišču
Jelen v Lukavcih. Ugotavlja, da se zadeva še vedno ni premaknila.
Miran Ros je povedal, da gre za državno cesto. Pristojne Cestnega podjetja smo o zadevi
obvestili - tudi za muldo pri Krajnc v Lukavcih. Ker se zadeva res ni premaknila, si bomo do
naslednje seje od pristojnih služb Cestnega podjetja pridobili pisni odgovor, zakaj se zadeve
niso premaknile.
G. Anton Petovar se je zahvalil za obširen odgovor glede dosedanjih aktivnos ti projekta
Gajševskega jezera. Ugotavlja, da je v ta projekt vloženega veliko dela, vendar žal zadeva ne
poteka kot je bilo pričakovano.

K 12. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je opozoril na nered pri odlaganju odpadkov na pokopališču in predlagal,
da se ob zabojnikih postavi tabla za spoštovanje reda odlaganja odpadkov.
Miran Ros je povedal, da je pobuda dobrodošla, vendar je postavitev table
koncesionarja.

naloga

G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje glede varjenja občinskih javnih poti. Vprašuje ali se
varjenje že izvaja oz. kdaj se predvideva?
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Miran Ros je povedal, da je o tej zadevi bilo govora tudi na odboru za komunalo. Narejen je
plan varjenja občinskih javnih poti. Dela bo izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Z deli bi se
naj pričelo koncem novembra 2013, vendar je vse odvisno od vremenskih razmer.
Ga. Frančiška Rakuša je predlagala, da se v plan varjenja cest vključi tudi cesto proti Rakuševim.
G. Aleš Kolmanič se je zahvalil za postavitev cestnega ogledala v Bučečovcih in
opozoril na močno dotrajan most v Bučečovcih pri gasilskem domu. Sanacija le-tega je
predvidena v naslednjem letu, vendar je vprašanje časa, ali bo do takrat most še varen.
Mag. Branko Belec je glede sanacije mostu v Bučečovcih povedal, da je zadeva v teku.
G. Anton Kšela je izrazil zadovoljstvo kar se tiče postavitve avtobusne čakalnice v Berkovcih.
Vprašuje, zakaj se le-ta še ne uporablja?
Miran Ros je povedal, da je zadeva v teku in bo v kratkem le-to možno uporabljati.
G. Andrej Weis je postavil naslednja vprašanja:
- Ali se predvideva tudi preplastitev državne ceste od krožišča v Križevcih do gostilne Zorko?
- Zakaj je državna cesta Križevci – Veržej bila v soboto in nedeljo zaprta, kljub temu, da se
gradbena dela na cesti niso izvajala?
- Opozoril je tudi na problem priključitve na javno kanalizacijo stanovanjske hiše Kolarič v
Iljaševcih. Ali bi bilo možno, da se le-ta priključi na kanalizacijski jašek pri Miru Skuhala?
- Kako je z možnostjo priključitve stanovanjskih hiš na javno kanalizacijo v Iljaševcih ( gre za tri
stanovanjske hiše ob glavni cesti ), ki se zaradi višinske razlike na kanalizacijo ne morejo
priključiti? Ali si morajo vgraditi lastno črpalko?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se preplastitev ceste do gostilne Zorko zaenkrat ne
predvideva.
Jožef Lebar je podal odgovor glede zapore ceste. Gre za državno cesto in izvajalec ima
pridobljeno soglasje za zaporo s strani Direkcije RS za ceste.
Miran Ros in Jožef Lebar sta povedala, da priključitve stanovanjske hiše Kolarič v javno
kanalizacijo oz. v jašek pri Miru Skuhala ni možno izvesti, saj bi v tem primeru bilo treba
prečkati Kozarico, pa tudi višinsko to najbrž ne bi bilo izvedljivo. Zadevo bomo še enkrat
preverili in proučili.
Jožef Lebar je podal odgovor, kar se tiče priključitve stanovanjskih hiš v Iljaševcih. V Odloku in
Uredbi je določeno, da v kolikor je priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje možno brez
prečrpalne postaje je priključitev možna.
Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je možna tudi, v kolikor se stranka sama odloči za
priključitev in si vgradi prečrpalno postajo na lastne stroške – to ni strošek občine.
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K 13. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je podal poročilo o naslednjih aktivnostih:
- končana je izgradnja kanalizacije v Iljaševcih,
- v kratkem bodo zaključene tudi investicije – ceste in vodovod v Iljaševcih,
- zaključuje se energetska sanacija OŠ Križevci,
- končana je izgradnja ceste s pločnikom in javno razsvetljavo do pokopališča,
- naslednja seja občinskega sveta bo v torek 17.12.2013, ko bo na dnevni red
uvrščena tudi točka predstavitev proračuna za leto 2014,

G. Aleš Kolmanič je predlagal, da se bivšemu županu gospodu Mavriču izreče čestitka ob zlati
poroki.
Mag. Branko Belec je povedal, da so bivši župani obiskali jubilante, jim izrekli čestitke in predali
skromno darilo. Sam se v času mandata tega ni posluževal, je pa res, da je o tem že veliko
razmišljal, vendar se zaenkrat še ni odločil.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.30 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan občine Križevci

