OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K

3. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 04.02.2015 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: - Andrej Tkalec, direktor Perutninske zadruge Ptuj
- Alenka Šumak, predstavnica ZEU M. Sobota d.o.o.
- Darinka Uršič, bivša predsednica NO

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 3. redno sejo občinskega sveta
4. Predlog sklepa soglasja h gradnji v neskladju s PUP-om za parc. 621/5 k.o. Boreci
5. Predlog soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om za parc. 405/1 in 404/3 k.o.
Iljaševci.
6. Predlog sprememb » Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer ( za območje Občine Križevci )
7. Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2015 – I. branje
8. Pregled realizacije programa dela NO za leto 2014
9. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
11. Razno
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je otvoril sejo in pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj
se je seje udeležilo vseh 13 članov občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
S K L E P : Zapisnik 2. redne 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 3. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je prisotnim predstavil predlagani dnevni red.
S K L E P : Predlagani 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:
Predlog sklepa soglasja h gradnji v neskladju s PUP-om za parc. 621/5 k.o. Boreci
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je omenjeno točko občinski svet obravnaval že na
2. redni seji občinskega sveta. Prisotne ponovno seznani, da investitor Perutninarska zadruga
Ptuj namerava prizidati nadstrešnice k obstoječim objektom. To ne pomeni spremembe
kapacitete piščancev v posameznem objektu, ampak bodo nadstreški služili le za dnevni izpust
piščancev. Streha bo enokapna z naklonom strehe 5°, kar pa ni v skladu z veljavnim PUP-om
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občine, kateri določa minimalni naklon 30 ° in streho dvokapnico, zato si je investitor dolžan
predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta k nameravani gradnji.
Glede na sprejet sklep prejšnje seje, smo na sejo povabili direktorja Perutninarske zadruge Ptuj,
gospoda Andreja Tkalca, ki je zadevo podrobno predstavil občinskim svetnikom.
Povedal je, da je Perutninska zadruga Ptuj v mesecu decembru 2014 preko projektne hiše
TMD –invest vložila vlogo za izdajo soglasja za postavitev nadstrešnic pri obstoječih hlevih za
piščance » Farme Boreci ». Z novo vzrejo bi na željo kupca kot novih pogojev za vzrejo
piščancev, živalim nudili maksimalno ugodne rejne pogoje, kot tudi ugodne pogoje izven hleva.
Sistem reje bi ostal popolnoma enak kot do sedaj. Vzrejni prostor bi ostal na območju hleva,
kar pomeni, da izpust ne bi bil namenjen vzrejnemu prostoru, ampak prostoru, kjer imajo živali
možnost prehoda v zunanji prostor oz. balkon. Živalim bi po 21 dneh bil omogočen 14 dnevni
izpust in sicer ob 9-19 ure. Ti izpusti so veliki 2,5 m širine in 70 m dolžine, pokriti in zamreženi.
G. Anton Petovar podpira pobudo, saj gre za bolj kvalitetno rejo piščancev. Kot mu je znano,
so nadstrešnice že postavljene.
G. Branko Slavinec je postavil vprašanje, ali se bo emisija smradu v tem primeru povečala, ali
bo ostala na isti ravni?
G. Andrej Tkalec je povedal, da do sedaj niso prejeli nobenih pritožb s strani občanov glede
smradu. Farma Boreci ima okoljevarstveno dovoljenje za 160.000 živali v rejnem ciklusu. Do
sedaj niso presegli 150.000 živali na turnus. Z novim načinom reje se bo zmanjšalo število
živali iz 150.000 na 125.000 na turnus, kar predstavlja zmanjšanje za skoraj 20 %, zato se bodo
zmanjšale tudi vse emisije za 20 %.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k izvedbi nadstrešnice ob piščančjih
hlevih na parceli 625/5 k.o. Boreci s predvideno enokapno streho naklona 5 °.
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 soglasja h gradnji objekta v neskladju s PUP-om za parc. 405/1 in 404/3 k.o.
Iljaševci
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Jožefu Lebarju, ki je povedal, da investitor
namerava pristopiti k rekonstrukciji ostrešja gospodarske stavbe na parc. 405/1 in 404/3 k.o.
Iljaševci. Obstoječa streha večjega dela gospodarske stavbe se rekonstruira tako, da se izvede
nova streha enakih dimenzij oz. gabaritov. Manjši del na severozahodni strani obravnavanega
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objekta pa se rekonstruira tako, da se na obstoječe pritlične prostore izvedejo na podstrešni etaži
samo terase oz. uporabna površina bo odprti prostor.
Ker predvideni objekt ni v skladu z veljavnim PUP-om, kateri določa minimalni naklon 30 ° in
streho dvokapnico, si je investitor dolžan predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta k
nameravani gradnji.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k izvedbi »rekonstrukcije ostrešja
gospodarske stavbe« na parcelah 405/1 in 404/3 k.o. Iljaševci s predvideno ravno
streho.
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 sprememb »Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer ( za območje Občine
Križevci )
Predlog Odloka je priloga gradivu za sejo.
Župan besedo preda gospe Alenki Šumak, predstavnici ZEU Murska Sobota d.o.o., ki je podala
obrazložitev k navedeni točki. Povedala je, da ima Občina Križevci sprejete prostorsko
ureditvene pogoje, ki jih je povzela in sprejela za svoje območje še od občine Ljutomer.
Veljavni prostorski odlok v nekaterih členih sicer dovoljuje gradnjo nezahtevnih in enostavnih
pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov na posameznih območjih, vendar odlok ni skladen z
zadnjo sprejeto uredbo razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, odlok nima natančno
določenih odmikov od parcelnih mej, ne omogoča gradnje ograj višjih od 1,10 m… Za
vključitev novih pogojev urejanja prostora je potrebno veljavni prostorski akt občine spremeniti
in dopolniti.
G. Bogomir Gaberc je povedal, da odlok predvideva tudi postavitev anten – mobilnih baznih
postaj, katere se lahko postavilo le s soglasjem lastnika zemljišča in brez soglasja lokalne
skupnosti.
Glede na to, da je kar nekaj nezadovoljstva med občani je predlagal, da sprejmemo določene
omejitve glede postavitve mobilnih baznih postaj, predvsem kar se tiče odmikov od
stanovanjskih objektov, šol, vrtcev…
Ga. Alenka Šumak je povedala, da se predlagane omejitve še vedno lahko vključijo v omenjen
odlok.
G. Andrej Weis je povedal, da občani vasi Iljaševci razmišljajo o izvedbi meritev sevanja v
Iljaševcih. V zadnjih 10-ih letih je namreč zaznati močan upad prebivalstva v Iljaševcih.
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G. Anton Moravec je predlagal, da se preveri po občinah, kako imajo te zadeve opredeljene v
svojih odlokih.
Ga. Alenka Šumak je povedala, da imajo občine te zadeve različno opredeljene v svojih
odlokih.
Glede na razpravo občinskih svetnikov je župan predlagal, da se naveden odlok dopolni,
predvsem kar se tiče mesta postavitve baznih postaj, onemogočenega dostopa na območje,
oddaljenosti od objektov…
Po razpravi je bil sprejet naslednji
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
( veljaven za območje Občine Križevci s tem, da se za 7. točko 11. člena doda
druga alineja 8. točke, ki se glasi:
Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano tako, da je
onemogočen dostop na območje, na katerem so mejne vrednosti glede na
predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
lahko čezmejne. Poleg tega je potrebno antene baznih postaj graditi na
ustrezni oddaljenosti od stanovanjskih objektov, šol, vrtcev in podobno
( minimalno 200 m ). Z odmikom je potrebno zagotoviti, da mejne vrednosti
niso presežene.
2. Odlok o objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Predlog realizacije programa dela NO za leto 2014
Župan mag. Branko Belec je prisotnim predstavil spremembo v postopku sprejemanja
proračuna. Povedal je, da je proračun akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi
prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Je najpomembnejši akt, ki ga za
posamezno leto sprejme občinski svet.
Sestavljen je iz:
- splošnega dela proračuna
- posebnega dela proračuna
- in kot ločen dokument: Načrt razvojnih programov 2015-2018, letni program prodaje
občinskega premoženja ter kadrovski načrt
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Predstavil je izhodišča priprave proračuna kot so:
- ker se bo v proračun steklo manj denarja, ga bo verjetno potrebno korigirati z rebalansom
proračuna,
- realno načrtovanje ( uravnotežen med razvojem in varčnostjo),
- izbrani projekti, ki so v tem trenutku najbolj potrebni oz. se morajo dokončati,
- ne povišujejo se cene storitev za občane,
- težnje k skladnejšemu razvoju vseh delov občin,
- ni predvidenega dodatnega zadolževanja…
Prihodki za leto 2015 znašajo
- davčni prihodki:
- nedavčni prihodki:
- kapitalski prihodki:
- transferni prihodki:

4.106.665 € od tega:
1.873.485 € oz. 45,60 %
399.060 € oz. 9,70 %
40.000 € oz. 1,00 %
1.794.120 € oz. 43,70 %

Odhodki za leto 2015 znašajo
- tekoči odhodki:
- tekoči transferi:
- investicijski odhodki:
- investicijski transferi:

4.462,585 € od tega:
594.197 € oz. 13,30 %
1.273.256 € oz. 28,50 %
2.427.742 € oz. 54,40 %
167.390 € oz. 3,80 %

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki znaša po planu za leto 2015- 395.000 €. Pokriva
se s sredstvi ostanka iz preteklega leta in s prihodki izkazanimi v računu finančnih terjatev in
naložb in računu financiranja.
Predstavil je pomembnejše planirane investicije znotraj postavk kot so:
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – skupaj 86.770 €
- trg dela in delovni pogoji – skupaj 52.500 €
- kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – skupaj 47.400 €
- promet, prometna infrastruktura in komunikacije – skupaj 638.920 €
- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – skupaj 103.500 €
- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – skupaj 467.420 €
- gospodarstvo – skupaj 132.110 €
- varovanje okolja in naravne dediščine – skupaj 596.602 €
- oskrba z vodo - skupaj 1.452,380 €
- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – skupaj 1.532.552 €
- zdravstveno varstvo – skupaj 62.650 €
- kultura, šport in nevladne organizacije – skupaj 159.295 €
- izobraževanje – skupaj 678.690 €
- socialno varstvo – skupaj 143.149 €
- servisiranje javnega dolga – skupaj 6.000 €
- intervencijski programi in obveznosti – skupaj 6.000 €
Prisotnim je predstavil tudi Načrt razvojnih programov ( NRP ) občinskega proračuna, ki je
sestavni del proračuna in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije, ki odraža razvojno
politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri
leta. Predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. NRP je osnova za kandidiranje na
razpise.
Sledila je razprava.
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G. Anton Lovrenčič:
- je opozoril na tiskarsko napako na strani 9 ( glej dohodnina: stavek se pravilno glasi:
Ker v letu 2015 sredstva zbrane dohodnine ne dosegajo ( namesto do dosegajo ) izračunane
primerne porabe, občini pripada finančna izravnava v znesku 200,314 €,
- je predlagal da se v bodoče gradivo z grafikoni barvno natisnejo ( zaradi lažje preglednosti ),
- je predlagal, da se na strani 51 pri investiciji: rekonstrukcija LC Turjanci-Zasadi izvzamejo
Turjanci. Ker mu je zadeva že pred sejo bila pojasnjena, naziv investicije ostane isti.
- je mnenja, da je vrednost zemljišča-za nakup gozda previsoka (glej stran 66 ),
Župan je podal odgovor, da prodajalec pod to ceno zemljišča ne bo prodal.
- je predlagal, da se v NRP uvrsti cesta pri Jelenovih ( cesta pri avtobusni postaji Lukavci ),
- je povedal, da nikjer ni zaslediti izgradnje kanalizacije v naselju Grabe.
Župan je povedal, da se v okviru projekta Dobra voda pripravljajo projekti in študije o
možnosti ureditve izgradnje kanalizacijskega sistema.
- je opozoril, da ni zajete obrtne cone v Bučečovcih,
- je predlagal, da se na posebni postavki v proračunu zagotovijo sredstva za financiranje
Športno kinološkega društva Ljutomer – Križevci ( postavka v sklopu športnih društev ),
- je postavil vprašanje, glede investicijskega vzdrževanja ČN Ljutomer. Ker je občina
solastnik omenjene ČN ga zanima, ali se obračunava amortizacija ter za katere namene se
le-ta porabi?
- podpira odločitev o sofinanciranju orgel v cerkvi.
Nataša Antolin je povedala, da se amortizacija porabi za vzdrževanje objektov, ki pa trenutno
ne zadošča.
Ga. Frančiška Rakuša je postavila naslednja vprašanja:
- zakaj občina mora sofinancirati odpravnine v vrtcih? Ali teh stroškov ne pokriva država?
Gre namreč za visoka sredstva v višini 6.400 €.
- kar se tiče indeksa -dejavnost zunanjih vrtcev je napran letu 2014 kar 152. Vprašuje, ali je
res toliko naših otrok v zunanjih vrtcih, ter ali je naš vrtec polno zaseden? Razmišljati bi
bilo potrebno, da najprej napolnimo naš vrtec in šele ostale zunanje vrtce.
Pri pregledu NRP za štiriletno obdobje je ugotovila, da je za vas Križevci uvrščenih le malo
investicij kot so:
- sanacija javne poti v letu 2016 v vrednosti 15.000 €
- izgradnja javnih poti v letu 2016,2017 in 2018 v vrednosti 50.000 €
- zamenjava AC vodovoda Križevci - Stara Nova vas v letu 2016, 2017 v vrednosti 100.000 €,
kar znese skupaj za vas Križevci ( za štiri letno obdobje ) le 165.000 €.
Predlagala je, da se za naselje Križevci v 4-letno obdobje uvrstiti še naslednje investicije:
- preplastitev makadamske ceste,
- izgradnja pločnika pri OŠ Križevci ( zaradi varnosti zelo potrebna investicija )
- komunalno ureditev jarkov in vodotoka Virje
Prisotne je seznanila glede predvidenega odprtja dislociranih oddelkov Doma Lukavci, za
katere bi Dom najemal stanovanja. Mogoče bi bilo dobro razmišljati v tej smeri, saj bi z
odprtjem teh enot na našem območju pridobili tudi kakšno delovno mesto.
Nataša Antolin je podala odgovor glede odpravnin v vrtcih, katera so po zakonu strošek občine
in ne države.
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Kar se tiče zapolnitve domačega vrtca pa je odgovor podal župan, ki je povedal, da je naš vrtec
trenutno polno zaseden. Res je, da občina ne mora vplivati na starše v kateri vrtec bodo vpisali
otroka.
G. Anton Petovar:
- je postavil vprašanje glede sofinanciranja malih ČN. V lanskem letu je občinski svet sprejel
sklep o sofinanciranju le-teh. Kot mu je znano, sta v letu 2014 na območju Ščavniške
doline bili zgrajeni dve MČ, kateri pa še vedno nista bili sofinancirani s strani občine.
- je izrazil nezadovoljstvo glede predvidenih investicij v Ščavniški dolini, ki pa jih je zelo
malo. Žal je območje Ščavniške doline ponovno izvzeto iz štiriletnega plana.
Nataša Antolin je povedala, da sta v letu 2014 imela pogoje za sofinanciranje malih ČN dva
upravičenca. Problem je v nerešeni situaciji glede obdavčitve fizičnih oseb. Čakamo na odgovor
s srtani Generalnega davčnega urada v Ljubljani. Investitorjema bo vsekakor znesek
sofinanciranja po pogodbi izplačan v celoti.
G. Anton Kšela se pridružuje ugotovitvam g. Petovarja glede predvidenih investicij v Ščavniški
dolini. Res je, da tudi v tem štiriletnem obdobju, kot prejšnjih obdobjih na omenjenem območju
ni planiranih kaj dosti investicij - torej se ne držimo dogovora izpred nekaj let o enakomernem
razvoju občine.
G. Tomaž Hodnik je povedal, da imajo občani občutek, da je Ščavniška dolina v tako
imenovanem » zatiranem položaju », saj se več sredstev namenja za razvoj drugega dela občine.
Na zboru občanov vasi Kokoriči je med drugim bila dana pobuda za:
- preplastitev ceste od Reiter Kokoriči – Iljaševci
- poglobitev struge Lipnice
Župan mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore:
- rekonstrukcija ceste Kokoriči- Iljaševci je predvidena v letu 2017. Cesta skozi gozd se ne
bo preplastila, temveč se bo po potrebi le gramozirala.
- poglobitev struge Lipnice je v pristojnosti ARSO in ne občine.
Povedal je, da so na območju Ščavniške doline predvidene naslednje investicije:
- rekonstrukcija ceste ( JP 724 051+724 054+724 052 ) v Kokoričih v letu 2015,
- sanacija ceste v Logarovcih v letu 2016,
- rekonstrukcija mostu v Logarovcih v letu 2015,
- sanacija ceste v Berkovcih v letu 2018…
Zaradi izgradnje vodovodnega omrežja v okviru Pomurskega vodovoda sistema C, ki se bo
izvajala na cesti skozi naselje Zasadi, smo primorani v letu 2015 pristopiti k rekonstrukciji LC
Turjanci – Zasadi.
G. Branko Slavinec ugotavlja, da so v NRP-ju zajete predlagane investicije kot so:
- ureditev prehodov za pešce – tudi pri kapeli v Borecih,
- ureditev javne poti v Borecih za kapelico,
- obnova gasilskih domov ( le ti so skoraj po vseh vaseh potrebni obnove ),
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in predlagal, da se v dolgoročni plan vključi še:
- izgradnja ceste v Borecih proti Tobiasu.
G. Andrej Weis je predlagal:
- da se pristopi k izgradnji parkirišča pri OŠ Križevci,
- da se pristopi k izgradnji hodnika za pešce proti OŠ Križevci,
- da se na cesti Kokoriči-Iljaševci zgradi ležeči policaj ( zaradi umiritve prometa ),
- da se makedamske ceste ne gramozirajo pred zimo, saj se z izvajanjem zimske službe
gramoz odstrani s cestišča.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bodo v kratkem sklicani vsi odbori na katerih bodo
lahko prisotni podali svoje predloge, pripombe, mnenja.
S K L E P : - Občinski svet sprejme odlok o proračunu občine Križevci za leto 2015 z vsemi
sestavnimi deli v prvem branju
- Odlok se posreduje v 15-dnevno javno obravnavo.
Navzočih:
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Predlog realizacije programa dela NO za leto 2014
Župan mag. Branko Belec je besedo predal bivši predsednici NO, gospe Darinki Uršič, ki je
predstavila realizacijo programa dela NO za leto 2014.
Povedala je, da so člani NO na 22. redni seji pregledali svoje delovanje. V letu 2014 so se sestali
na štirih rednih sejah in so v celoti realizirali zastavljene naloge iz plana dela.
Opravili so:
- pregled predloga proračuna
- nadzor letnega zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2013,
- pregled delovanja dveh ŠD ( ŠD LO-KO Logarovci-Kokoriči, ŠD MRD )
- pregled delovanja KD Rogisti LD Križevci
- pregled delovanja Konjeniškega društva Križevci
- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem,
- pregled delovanja PGD Iljaševci in PGD Kokoriči
Župan mag. Branko Belec se je ga. Darinki zahvalil za podano poročilo.
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K 9. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Gospod Anton Lovrenčič je povedal, da so odgovori na zastavljena vprašanja bili podani že na
sami seji, vendar ugotavlja, da še vedno ni:
- urejeno odvodnjavanje s ceste pri Jelenovih v Lukavcih ter
- postavljen prometni znak za prepoved tovornega prometa v Lukavcih.

K 10. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Kšela je:
- postavil vprašanje, zakaj šolski avtobus ne pobira otrok na avtobusni postaji v Berkovcih?
- predlagal, da se zamenja dotrajani prometni znak pri kapeli v Berkovcih ( stop znak )
Odgovor glede prevoza šolskih otrok je podal Miran Ros. Z zadevo so seznanjeni tudi pristojni
s strani avtobusnega prevoznika.
G. Tomaž Osterc je v imenu stanovalcev bloka Križevci 3b podal naslednje vprašanje:
Ali obstaja kakšna možnost, da se ekološki otok pri pošti zaščiti ali prestavi na drugo lokacijo?
Ograja ob ekološkem otoku je dobesedno razpadla in močno kazi okolico.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da imamo novo lokacijo za postavitev še enega dodatnega
ekološkega otoka v novem naselju Križevci, s čimer se bo ekološki otok pri pošti nekoliko
razbremenil. Preselitve ekološkega otoka nimamo v planu, bomo pa pristopili k ureditvi ograje.
G. Anton Petovar je predlagal, da se vsa društva v občini pozove, da na občinsko upravo do
konca leta podajo koledar prireditev za naslednje leto, da ne bo ponovno prišlo do podvajanja
prireditev.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je pobuda na mestu in jo bomo vsekakor upoštevali.
Koledar prireditev je objavljen na spletni strani občine, katerega pa še vedno dopolnjujemo. V
preteklih letih so društva bila pozvana za posredovanje koledarja, vendar odziv ni bil preveč
zadovoljiv. Res je, da so nekatere prireditve že v naprej določene, nekaj teh prireditev je vezanih
tudi na šotor.
G. Andrej Weis je.
- postavil vprašanje, kako daleč je z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo tretjega
pasu v Bučečovcih?
- predlagal, da se k ogledu cest, ki se opravlja zaradi plana gramoziranja cest in izkopov
jarkov povabi tudi predstavnike vaških odborov.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bi projektna dokumentacija za izgradnjo tretjega pasu
v Bučečovcih morala biti končana že prejšnji teden. Prepričan je, da jo v kratkem dobimo in jo
predamo gospodu Kolarju, da pristopi k izgradnji.
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Kar se tiče gramoziranja cest pa je povedal, da že vsa leta potekajo ogledi cest v prisotnosti
predstavnikov vaških odborov.

K 11. točki dnevnega reda:
Razno
G. Tomaž Osterc je prisotne seznanil o novem dr. znanosti v občini, katerega naziv si je pridobil
Matej Štuhec iz Iljaševec.
Župan mag. Branko Belec je prisotne:
- povabil na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v nedeljo, 8.2.2015 ob 19.00
uri v kulturni dvorani Križevci,
- seznanil, da je s 1.2.2015 imenoval podžupana občine gospoda Bogomirja Gaberca, kateri je
bil podžupan občine v prejšnjem mandatu. Zadolžen je za GJS oz. za dogovorjene naloge.
- seznanil, da je v Lukavcih na prodaj manjša parcela v velikosti ca 4 ar. Gre za tako zvano
Filipičevo kovačnico. Cena je sprejemljiva – 5.000 €. Za nakup parcele se zanimajo le Romi,
zato jim je lastnik pripravljen to zemljišče tudi prodati.
G. Andrej Weis sprašuje v kakšnem stanju je kovačnica ter ali bi bil nakup v interesu občine?
V Stari Novi vasi smo namreč zamudili takšno priložnost, ko se je prodajala kovačnica.
Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da ji je zadeva znana. Zadeva je bila ocenjena s strani cenilca
v višini 12.000 €, v bistvu pa to ni vredno nič.
Občinski svet ni sprejel nobene odločitve glede navedene zadeve.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje, ali je možno dobiti spisek oseb iz Iljaševec, ki prejemajo
kakršno koli pomoč s strani občine?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se naj oglasi na upravi občine. Poimenskega seznama
zaradi tajnosti podatkov ne smemo izdati.
Podžupan g. Bogomir Gaberc se je županu zahvalil za izkazano zaupanje podžupanske funkcije
in zaželel dobrega sodelovanja.
Ga. mag. Hermina Vrbanjšak je na koncu prisotne seznanila z višino sejnin okoliških občin.
Ugotavlja, da so naše sejnine precej nižje od sejnin okoliških občin.
Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 18.54 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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