OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
22. redne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila 11. januarja 2018 s pričetkom
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.

Na seji so bili prisotni:
- člani in članice občinskega sveta: Anton Lovrenčič, Timotej Jagodič, Branko Slavinec,
Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert Jelen,
Anton Petovar, Tomaž Hodnik, Anton Kšela
- predstavniki občinske uprave: žuan, mag. Branko Belec mag. Lidija Domanjko, Nataša
Antolin, Miran Ros in Gabriela Kosi,
- drugi prisotni: Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- opravičeno odsotni: Mateja Ratiznojnik, Anton Moravec

D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
Pregled dnevnega reda za 22. redno sejo občinskega sveta
Predlog Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2018-prvo branje
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
Razno

K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeležilo 11 članov sveta. Ga. Mateja Ratiznojnik in g. Anton Moravec sta se opravičila.
K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo.
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G. Andrej Weis je podal pripombo na zapisnik k 6. točki dnevnega reda na strani 7 – odgovor
župana glede dostave gradiva občinskim svetnikom.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih javnih služb varstva okolja-oskrba s pitno vodo bil občinskim svetnikom naknadno
dostavljen le nekaj dni pred sejo iz naslednjega razloga:
Elaborat, katerega so občinski svetniki prejeli skupaj z gradivom za sejo je bil usklajen s strani
vseh 8 občin. Naknadno pa je Občina Ljutomer na ta usklajen elaborat podala še določene
pripombe, zato je podjetje JP Prlekija pripravilo nov predlog elaborata, kjer so bile upoštevane
zahtevane spremembe. Ker pa smo korigiran elaborat prejeli šele nekaj dni pred sejo, smo ga
tudi občinskim svetnikom posredovali z nekaj dnevno zamudo.
G. Robert Jelen je podal pripombo k 6. točki dnevnega reda na strani 7. Na seji je namreč
povedal, da stroški dela znašajo 400 % in ne 42.355 €, kot je zapisano v zapisniku.
Ker ni bilo več pripomb na zapisnik je župan dal na glasovanje naslednji sklep.

S K L E P : Zapisnik 21. redne seje se sprejme, s tem, da se upošteva zgoraj navedeni
pripombi podani s strani g. Weisa in g. Jelena.
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 22. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlog dnevnega reda, na katerega ni bilo pripomb.
S K L E P: Občinski svet je potrdil predlagan dnevni red.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2018 – prvo branje
Župan mag. Branko Belec je podrobno predstavil predlog Odloka občine za leto 2018. 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 in je temeljni instrument delovanja občine.
V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi, predlaga proračun občine župan, sprejema
pa ga občinski svet z odlokom. Je eden od ključnih orodij vsake občine oziroma njenega
občinskega sveta.

Povedal je:
- v proračun za leto 2018 se bo steklo nekaj več sredstev,
- proračun je investicijsko naravnan,
- največ investicijskega denarje je namenjeno za ceste in turizem,
- ohranjanje obstoječega standarda ( socialni transferji, ljubiteljska kultura, šport, turizem ),
- nekaj več sredstev za društva,
- realno načrtovanje,
- zajeti so projekti, ki jih je treba dokončati oz. so v tem trenutku najbolj potrebni
- težnja k skladnejšemu razvoju vseh delov občine,
- vse do pričetka gradnje ceste R2-439 ni predvideno zadolževanje.
Predstavil je višino prihodkov in odhodkov in sicer:
Prihodki skupaj znašajo
- davčni prihodki
- nedavčni prihodki
- kapitalski prihodki
- transferni prihodki

3.428.900 € od tega:
2.154.873 € oz. 63 %
696.840 € oz. 20 %
30.000 € oz. 1 %
547.187 € oz. 16 %

Odhodki skupaj znašajo
- tekoči odhodki
- tekoči transferi
- investicijski odhodki
- investicijski transferi

4.222.755 € od tega:
655.981 € oz. 16 %
1.328.826 € oz. 31 %
2.128.793 € oz. 50 %
109.155 € oz. 3 %,

kar predstavlja razliko v višini 793.855 €.
V proračunu za leto 2018 načrtujemo zadolževanje v višini 37.238 €. Gre za brezobrestno
zadolževanje iz proračuna države. Obravnavana zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg
zadolževanja občine. Doba odplačevanja je 10 let z enoletnim moratorijem.
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Za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov je v letu 2018 planiranih skupaj 43.383 € in sicer za:
- odplačilo kredita za namen izgradnje primarnega povezovalnega kanala Noršinci-Lukavci je
za odplačilo glavnice v letu 2018 planiranih 20.920 €.
- za odplačilo glavnice pri NLB za kredit najet v letu 2008 za izgradnjo kanalizacijskega
sistema Lukavci, Bučečovci in kanalizacijo Bučečovci II-Stara Nova vas je v letu 2018
planiranih 18.160 €.
- v letu 2016 se je Občina Križevci na podlagi 23. člena ZFO pri Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo zadolžila za obnovo javnih poti v občini. Gre za povratna, brezobrestna
sredstva v višini 38.724 € z dobo odplačevanja 10 let. Za odplačilo glavnice je v letu 2018 je
planiranih 4.302,68 €.
Podrobno je predstavil posebni del proračuna:
01. POLITIČNI SISTEM – vrednost 77.472 €
( delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles, financiranje političnih strank,
izvedba in nadzor volitev, dejavnost župana in podžupana…),
06. LOKALNA SAMOUPRAVA– vrednost 258.072 €
( plače zaposlenih v občinski upravi , materialni stroški občinske uprave, sredstva za plače
zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu, tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih
prostorov, nakup računalniške opreme, prenova pisarn, dokumentacija za rušitev garaž
pred občinsko zgradbo, rušitev in odstranitev garaž, občinska blagajna-provizija…),
07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – vrednost 109.220 €
( delovanje javnih gasilskih služb, nabava gasilske opreme in opremljanje enot CZ,
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, sofinanciranje gasilskih vozil po planu OGZ
Križevci…)
10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – vrednost 55.400 €
( aktivna politika zaposlovanja- javna dela ),
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – vrednost 80.550 €
( gramoziranje poljskih poti, obnova propustov, čiščenje jarkov, vzdrževanje gozdnih cest,
zavarovalne premije, apnenje, strošek zavetišča za živali, gospodarjenje z divjadjo…)
13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 1.110.600 €
( upravljanje, tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, trgov, investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture po vaseh- obnova LC Bučečovci, ureditev JP v
Berkovcih v dolini 540 m, ureditev javne poti v Lukavcih v dolžini 165 m ( za
avtobusnim postajališčem), ureditev javne poti v Stari Novi vasi v dolžini 120 m,
ureditev javne poti v Križevcih v dolžini 85 m, ureditev parka z novim spomenikom
vsem padlim žrtvam in ureditev okolice spomenika pri občinski zgradbi, električna
polnilnica, javna razsvetljava, javna razsvetljava kapelica Boreci, avtobusno postajališče
Bučečovci in javna razsvetljava v novem naselju Križevci (od občinske zgradbe do
stanovanjske hiše Šerc ), investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest-nakup
zemljišč…)
Prejeli smo tudi pobudo s strani vaščanov vasi Bučečovci za modernizacijo ceste v
Bučečovcih do Tratnika ( oz. do dveh hiš ). Zaenkrat ta predlog še ni vključen v
proračunu, bo pa se ga še dodatno vključilo v proračun za leto 2018.
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14. GOSPODARSTVO – vrednost 290.205 €
( spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocija občine ( konjske dirke, kiparska
kolonija, Prleška gibanica, blagoslov konj), ureditev Gajševskega jezera ( v kolikor na
razpisu ne bomo uspešni, bomo pristopili k ureditvi z lastnimi sredstvi),
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – vrednost 268.000 €
( zbiranje in ravnanje z odpadki CEROP, širitev zbirnega centra, deponija, ravnanje z
odpadno vodo, sofinanciranje malih čistilnih naprav, sredstva za investicijsko
vzdrževanje skupnih ČN Ljutomer, stroški priključkov uporabnikov na komunalni
sistem, subvencioniranje cen ravnanje z odpadki , odvajanje in čiščenje odpadne vode..),
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJKO KOMUNALNA DEJAVNOST
– vrednost 577.422 €,
( prostorski dokumenti, oskrba z vodo, neupravičeni stroški sistem C, obnova vodovoda
Lukavci-Ključarovci, zamenjava vodovoda Križevci-Stara Nova vas, vodovod Zasadi,
investicijsko vzdrževanje, hidranti, Park doživetij…
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO– vrednost 47.975 €
( investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v ZD Ljutomer, prispevki za zdravstveno
zavarovanje občanov, mrliško ogledna služba…),
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – vrednost 493.135 €
( obnova kulturnih spomenikov, prestavitev spomenika v Stari Novi vasi, postavitev
spominskih obeležij-spomenik v parku Križevci, knjigobežnica, izdaja občinskega
glasila in informatorja, obnova stopnišča v in ureditev prezračevalnega sistema v kulturni
dvorani, obnova prostorov bivše valilnice, programi športa, urejanje športnih igrišč,
novogradnja rokometnega in odbojkarskega igrišča ter tekaške steze pri OŠ Križevci ( v
kolikor na razpisu Fundacije za šport ne bomo uspešni, bomo uredili vsaj eno igrišče z
lastnimi sredstvi)
19. IZOBRAŽEVANJE– vrednost 642.973 €
( vrtci, osnovnošolstvo, regresiranje prevozov učencev, štipendije in študijske pomoči,
programski stroški v glasbeni šoli, subvencioniranje šolske prehrane…),
20. SOCIALNO VARSTVO– vrednost 166.301 €
( pomoč staršem ob rojstvu otroka, sofinanciranje programa varne hiše, financiranje
delovanja OORK Ljutomer, pomoč družini na domu, regresiranje oskrbe v domovih
starejših občanov, socialno varstvo materialno ogroženih občanov, subvencioniranje
najemnin…)

Sledila je razprava.
G. Branko Slavinec je:
- pohvalil pripravljalce proračuna, saj je le-ta investicijsko naravnan in je smiselno
pripravljen,
- podal predlog, da se v proračunu zagotovijo sredstva za komunalno ureditev občinskih
zemljišč, ki so za odprodajo v Borecih,
- predlagal, da se parcele, ki so v lasti občine čimprej prodajo,
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- predlagal, da se razmisli o nekakšni spodbudi občine do investitorjev, ki bi želeli v občini
graditi,
- pozdravlja tudi vse projekte, ki zadevajo turizem, kulturno dediščino ( npr. ureditev 2. faze
Gajševskega jezera, parka ob občinski zgradbi, ter predlaga, da se k izvedbi oz. ureditvi leteh čimprej pristopi,
- pozdravlja tudi projekt » Valilnice ». Predlaga, da se čimprej pristopi k ureditvi prostorov,
da bo projekt čimprej zaživel.
Tudi g. Andrej Weis je pohvalil pripravljavce predloga proračuna in:
- predlagal, da se v splošnem delu proračuna spremeni naziv konta ( stran 9 od 12 ). Konto
4310003 Ureditev športno rekreacijskega centra se naj preimenuje v naziv: Ureditev športnih
igrišč,
- podal pobudo o prestavitvi spomenika dr. Slaviča pri župnišču na bolj primerno mesto. Le-ta
je namreč postavljen tako, da ga je težko opaziti ( skrit za drevesom ),
- predlagal, da se razmisli o ureditvi spominske sobe dr. Matiji Slaviču - morda v prostorih
župnišča,
- podal pobudo, da se za telovadnico v OŠ Križevci nabavijo podloge za zaščito tal, katere bi
se lahko uporabljale tudi za druge prireditve. Telovadnico OŠ namreč uporablja več
uporabnikov, zato se tla močno uničujejo. Po predračunu bi naj manj kvalitetne obloge
stale ca 6.000 €, bolj kvalitetne pa 8.600 €,
- podal pobudo, da se v proračunu za leto 2018 zagotovijo sredstva za obnovo oz. sanacijo
vsaj enega od dveh mostov v Iljaševcih ( enega predlaga v letu 2018 drugi se naj uvrsti v
NRP za leto 2019 ),
- postavil vprašanje ali smo že prejeli ponudbe kamnosekov za spomenik na osrednjem trgu
v Križevcih?
Mag. Lidija Domanjko je odgovorila, da smo povpraševanje poslali trem ponudnikom, vendar
do danes ponudb še nismo prejeli.
G. Tomaž Hodnik se je pridružil mnenju predhodnikov glede dobro pripravljenega predloga
proračuna, kateri je investicijsko dobro naravnan.
Podal je naslednje ideje:
- oprostitev komunalnega prispevka za mlade družine, ki prvič rešujejo stanovanjski problem,
- predlagal je, da se v NRP uvrsti obnova sekundarnega vodovoda v Kokoričih in Berkovskih
Prelogih ( zaradi slabega pritiska vode ),
- pozdravlja pobudo za povišanje sredstev športnim društvom ( imamo eno novo društvo ),
- predlagal, da se pristopi k brušenju/barvanju ograj na mostovih v občini,
- čimprej se naj pristopi k izvedbi 2. faze Gajševskega jezera,
Postavil je tudi vprašanje, kako daleč je zadeva glede odkupa nepremičnine ob Gajševskem
jezeru? Ali je že kaj dogovorjenega z lastniki nepremičnine?
Mag. Hermina Vrbanjšak je pohvalila pripravljalce proračuna in izrazila zadovoljstvo nad
povišanjem sredstev za nagrade študentom.
Predlagala je, da se enkratna pomoč ob rojstvu otroka, ki jo občina namenja staršem
novorojencev poveča za 50 €, tako bi po novem znašala 200 €.
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Kljub že večkratnemu predlogu po izgradnji pločnika v novem naselju Križevci je povedala, da
le tega še vedno ni zaslediti v proračunu za leto 2018. Zaradi varnosti udeležencev v cestnem
prometu je predlagala, da se izgradnja pločnika uvrsti v NRP in se čimprej izvede.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da pločnika v novem naselju Križevci v letu 2018 ne
bomo gradili, saj je izgradnja predvidena istočasno z rekonstrukcijo javne poti v novem naselju.
V letošnjem letu je v novem naselju Križevci predvidena dograditev JP do novih hiš ter
izgradnja manjkajoče javne razsvetljave.
G. Timotej Jagodič je podal naslednje pobude:
- predlagal je, da se zaradi varnosti v prometu zmontirajo modri odsevniki za divjad. Eden
takšnih nevarnih odsekov cest je v Ključarovcih ( od Kurbus do Štebih ). Predlagal je, da se
preveri potreba po odsevnikih še na drugih odsekih cest v občini,
- začrtajo se naj parkirna mesta na parkirišču pokopališča,
- pristopi se naj k ureditvi druge faze Gajševskega jezera, prav tako igrišča pri OŠ,
Vprašuje, ali se je že našla lokacija za prestavitev ekološkega otoka v Ključarovcih?
G. Anton Kšela je pohvalil dobro pripravljen predlog proračuna.
Predlagal je, da se v NRP uvrsti asfaltiranje javnih poti (vsaj 3 ceste v enem letu ). V občini
imamo še kar nekaj krajših neasfaltiranih javnih poti, ki vodijo tudi do stanovanjskih hiš, zato
je predlagal, da se opravi ogled takih poti in se pripravi plan oz. prioritetna lista obnove za
naslednja leta.
Podpira tudi predlog za povišanje pomoči ob rojstvu otroka, ter povečanje sredstev namenjenim
športnim društvom.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da imamo v občini 13 neasfaltiranih cest, od tega jih
bomo v letu 2018 obnovil kar 5.
G. Anton Petovar je pohvalil pripravljalce proračuna.
Na eni izmed prejšnjih sej je g. Anton Moravec predlagal, da se nagrada ob rojstvu otroka
dodeli v višini povprečnine. Ker pa do tega ni prišlo, se strinja tudi s predlogom za povečanje
dosedanjega zneska za 50 €, kar bi po novem zneslo 200 €,
Predlagal je:
- da se čimprej pristopi k izgradnji kolesarske steze od Kokoriči do Križevec, s čimer bi
omogočili kolesarjem iz Ščavniške doline večjo varnost v prometu,
- da se v letu 2018 pripravi vsa dokumentacija za rekonstrukcijo ceste Kokoriči-Iljaševci
( mimo Reiter do gozda ),
- da se obnova ceste v Gajševcih izvede že v letu 2018, saj finančno ne gre za tako veliko
investicijo,
- da se v NRP vključi tudi obnova dela ceste do Farkaševih v Kokoričih in odcep do mosta v
Kokoričih.
Vsekakor podpira tudi predlog g. Hodnika o čimprejšnji obnovi vodovodnega sistema
Kokoriči-Berkovski Prelogi.
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Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da se zamenjava azbestnih cevi mora izvajati od
Lukavec do Stare Nove vasi. Veseli ga, da so sredstva za obnovo vodovodov ter zamenjavo
azbestnih cevi v planirana v predlogu proračuna in v proračunu za leto 2018 morajo tudi ostati.
Ga. Frančiška Rakuša je izrazila zadovoljstvo nad predlogom proračuna.
- kar se tiče zamenjave azbestnih cevi vodovoda od Križevec do Stare Nove vasi je mnenja,
da bi se ta investicija morala izvesti v 2 letih ( v letu 2018 in 2019 ) in ne v 5 letih, kot je
predvidena,
- podpira predlog za oprostitev plačila komunalnega prispevka za mlade družine, vendar ne bi
smeli pozabiti tudi na starejše občane,
- veseli jo, da se bo pristopilo k ureditvi parka z okolico pred občinsko zgradbo.
G. Anton Lovrenčič se strinja, da bi zaradi varnosti pešcev in kolesarjev v občini morali pričeti
razmišljati tudi o izgradnji kolesarskih poti. Tudi v Lukavcih bi le-ta bila nujno potrebna, tudi
zaradi varovancev Doma Lukavci.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bodo v času 15. dnevne javne obravnave odloka o
proračunu, predlog proračuna obravnavali še vsi odbori, kjer bo možno podati še dodatne
predloge in pripombe.
Podal je naslednje obrazložitve k predlogom podanih s strani članov občinskega sveta in sicer:
- komunalna ureditev parcel v Borecih in ureditev prostorov valilnice – bomo upoštevali,
- spominska soba posvečena dr. Matiju Slaviču – letos ne,
- nabava podlog za zaščito tal v telovadnici OŠ- bomo upoštevali,
- obnova dveh mostov v »Finediki« v Iljaševcih in enega v Logarovcih –naročili smo statično
oceno za navedene mostove. Enega imamo v načrtu v letošnjem letu obnoviti, ostale v
naslednjih letih,
- oprostitev plačila komunalnega prispevka za mlade družine – zadeva se že ureja,
- v obnovo vodovoda bomo vlagali več sredstev,
- ureditev 2. faze Gajševskega jezera-v kolikor na razpisu ne bomo uspešni, bomo k ureditvi
pristopili v letu 2018 oz. najpozneje v letu 2019 z lastnimi sredstvi,
- nepremičnina ob Gajševskem jezeru-problem je, ker je več solastnikov nepremičnine in se
ne morejo dogovoriti za prodajo. Ponovno bomo sklicali sestanek z lastniki,
- ponudbe kamnoseštev za izdelavo spomenika padlim borcem v parku pred občinsko
zgradbo-zaprosili smo tri izvajalce za ponudbe, vendar le-teh še nismo prejeli. Gospoda
Roberta Jelena, prosi za pomoč v tej zadevi,
- predlog za povišanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka v znesku 50 € bomo upoštevali,
- namestitev modrih odsevnikov za divjad – proučili bomo ogrožene odseke cest v občini in
jih po potrebi namestili,
- talne označbe na parkirišču pokopališča bomo izvedli,
- izgradnja igrišč pri OŠ – v kolikor ne bomo uspešni na razpisu Fundacije za šport, bomo eno
igrišče izvedli z lastnimi sredstvi,
- asfaltiranje makadamskih cest – v letošnjem letu bomo asfaltirali kar 5 makadamskih cest,
- kolesarska steza Logarovci-Boreci- v letu 2018 bomo pristopili k ureditvi lastništva zemljišč
na tej trasi. Res je, da v občini nimamo kolesarskih stez zato podpira predlog, da pričnemo
razmišljati tudi v tej smeri. Izgradnja le-teh v letošnjem letu ni predvidena, bomo pa o tem
razmislili in investicijo uvrstili kot prioriteto,
- projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste Kokoriči do Iljaševec (od Reiter do gozda )
bo v letošnjem letu izdelana,
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- rekonstrukcijo ceste proti Farkaš v Kokoričih bomo uvrstili v NRP, vendar dvomi, da se bo
le-ta izvedla pred 2022 letom,
- zamenjava azbestnih cevi – prizadevali si bomo, da bomo čimprej pristopili k zamenjavi leteh po območju občine.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L E P : - Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2018 z vsemi sestavnimi deli, se v
prvem branju sprejme.
- Odlok se posreduje v 15. dnevno javno obravnavo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
G. Anton Lovrenčič je povedal, da je že na prejšnji seji občinskega sveta postavil kar nekaj
vprašanj direktorju JP Prlekija d.o.o. Ker mu na sami seji odgovorov direktor ni podal, mu je
vprašanja posredoval še v pisni obliki. Odgovorov še vedno ni prejel.

K 6. točki dnevnega reda:
Razno
G. Andrej Weis je že na prejšnji seji občinskega sveta predstavil problem glede vedno večjega
prometa tovornih vozil na cesti Iljaševci-Kokoriči, ki uničujejo cesto, bankine, zavoženi so tudi
obcestni jarki. Prometni znak za tovorni promet je bil že postavljen, vendar je bil odtujen, zato
je predlagal, da se ga ponovno postavi.
Miran Ros je povedal, da bomo zadevo posredovali upravljavcu cest, podjetju Nograd d.o.o.
G. Timotej Jagodič je predlagal, da se nadomesti manjkajoč znak v križišču Ključarovci.
Mag. Hermina Vrbanjšak je opozorila na dve udarni jami v novem naselju Križevci pri Šercu
in Mariniču.
Tudi podžupan Bogomir Gaberc je opozoril na udarno jamo čez železnico v Dobravi.
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G. Anton Lovrenčič je povedal, da je udarna jama tudi na cesti Lukavci-Noršinci ( pred
križiščem). Sicer ta odsek ceste več ne spada pod občino Križevci, vendar kljub temu prosi, da
se pristojne obvesti.
Vprašuje ali je kmetija ( podrtija ) Majcen v Lukavcih spomeniško zaščita kmetija?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo o udarnih jamah obvestili upravljalca cest,
podjetje Nograd d.o.o. Kar se tiče kmetije Majcen, pa pove, da bo zadevo preveril. Po določenih
informacijah s katerimi razpolaga, bi ta kmetija naj bila že prodana.
menda bi naj bila že prodana.
Ga. Frančiška Rakuša je izrazila nezadovoljstvo nad delom javnih delavcev. Danes sta dva
javna delavca čistila v vaškem jedru Križevci, vendar je po čiščenju ostalo še veliko papirja,
pločniki so ostali neočiščeni…
Predlagala je, da se ju opomni, da bolj zavzeto opravljata svoje delo.
Miran Ros je povedal, da je to prva pripomba nad delom naših javnih delavcev in da ju bo
vsekakor na to opomnil.
G. Andrej Weis je opozoril na zaporo ceste v Bučečovcih, zaradi katere je bil onemogočen
prevoz tudi šolskemu avtobusu.
Kar se tiče javnih del je v dvomu, ali je določena javna dela sploh smotrno izvajati?
Poznan mu je namreč primer v OŠ, kjer je v program javnega dela vključena oseba z omejitvijo
dvigovanja bremen do 5 kg. Ker ta oseba zaradi omejitev ne more oz. ne sme odpravljati
določenih nalog, se vprašuje, ali je sploh smiselno take osebe vključevati v javna dela?
G. Miran Ros je glede vključevanja oseb v javno delo za programe, ki se izvajajo na šoli
povedal, da je to zadevo treba rešiti z ravnateljico OŠ.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje ali se bo izvedel posek dreves pri spomeniku v
Lukavcih?
Miran Ros je povedal, da je z izvajalcem že dogovorjeno, da ta drevesa poseka.
G. Anton Petovar je opomnil g. Rosa na:
- vejevje oz .zarast v Kokoričih, ki ovira promet na nekategorizirani poljski poti,
- obveznosti do gospoda Franca Rakuša.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo zadevo z g. Rakušem rešili.
Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.30 uri.

Zapisala:
Gabriela Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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