OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
23. redne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v ponedeljek, 12. februarja
2018 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.
Na seji so bili prisotni:
- člani in članice občinskega sveta: Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič, Branko
Slavinec, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert
Jelen ( udeležil pri 4. točki dnevnega reda ), Mateja Ratiznojnik, Anton Petovar, Anton Kšela
- predstavniki občinske uprave: župan, mag. Branko Belec, mag. Lidija Domanjko, Nataša
Antolin, Gabriela Kosi,
- opravičeno odsotni :- Tomaž Hodnik
- Darinka Uršič, predsednica NO

D N E V N I R E D:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Pregled dnevnega reda za 23. redno sejo občinskega sveta
Sprejem proračuna Občine Križevci za leto 2018
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Križevci
6. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za mlade družine
7. Statut Občine Križevci – skrajšani postopek
8. Poslovnik Občine Križevci – skrajšani postopek
9. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
11. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

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. G. Robert Jelen se je seje iz opravičenih razlogov udeležil pri 4. točki
dnevnega reda, g. Tomaž Hodnik je opravičil izostanek udeležbe na seji.
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo.
Gospod Anton Lovrenčič je pred sejo opozoril na napake v zapisniku in predlagal, da se le-te
popravijo.
- Opozoril je na tiskarsko napako na strani 8 (prvi odstavek), kjer se za besedo azbestnih cevi
briše črka v.
- Razprava podana s strani gospoda Antona Lovrenčiča na strani 8 se naj glasi:
G. Anton Lovrenčič se strinja s predlogom proračuna in pove, da bi zaradi varnosti pešcev in
kolesarjev v občini morali pričeti razmišljati tudi o izgradnji kolesarskih poti. Tudi v Lukavcih
bi le-te bile nujno potrebne, tudi zaradi varovancev Doma Lukavci.
- Vprašanje g. Lovrenčiča na strani 9 se naj glasi:
Sprašuje, ali je domačija ( podrtija ) Majcen v Lukavcih spomeniško zaščitena?
- Odgovor župana na strani 10 se naj pravilno glasi:
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo o udarnih jamah obvestili upravljalca cest,
podjetje Nograd d.o.o. Kar se tiče domačije Majcen pa je povedal, da bo zadevo preveril. Po
določenih informacijah s katerimi razpolaga, bi ta domačija naj bila že prodana.
S K L E P : Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta se potrdi, upoštevajoč pripombe g. Antona
Lovrenčiča.
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 23. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagan dnevni red, 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.

2

K 4. točki dnevnega reda:
Sprejem proračuna Občine Križevci za leto 2018
G. Robert Jelen se je pridružil pri tej točki dnevnega reda.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog proračuna Občine Križevci za leto 2018 bil
predstavljen na 22. redni seji občinskega sveta dne 11. januarja 2018. Na seji je bil sprejet sklep,
da se predlog z vsemi sestavnimi deli v prvem branju sprejme in posreduje v 15-dnevno javno
obravnavo. V času javne obravnave, ki je potekala do 26. januarja 2018 so predlog proračuna
obravnavali vsi odbori občine, kjer so bile podane določene pripombe in predlogi za leto 2018
in za naslednja leta ( dopolnitve NRP ). Večina le-teh je bila tudi upoštevana. Amandmajev
nismo prejeli.
Besedo je predal računovodkinji Nataši Antolin, ki je podrobno podala povzetek sprememb
proračuna v predlogu za 2. branje glede na predlog v 1. branju, predloge občinskih svetnikov,
odborov in župana in sicer:
Področje
nedavčni prihodki

Postavka
7103

transferni prihodki
transferni prihodki

740001
740001

pripravljenost sistema
ZARE
pripravljenost sistema
ZARE
tekoče vzdrževanje
LC
urejanje cestnega
prometa
prometna
infrastruktura
prometna
infrastruktura
druge promocijske
aktivnosti občine
razvoj turizma

07001

urejanje pokopališč

16002

urejanje parka
doživetij Križevci

16021

07002
13001
13003
13005
13005
14001
14003

Prihodki od najemnin za
stanovanja
MKO – vodovodni sistem C
sofinanciranje izgradnje
športnih igrišč
Prenos iz 2017 za
izobraževanje CZ
Prenos iz 2017 za nabavo
opreme za CZ
dodatno za popravila jaškov,
ograj…
modri odsevniki proti
divjadi na JP
komunalna ureditev parcel v
Borecih
ureditev dveh dovoznih poti
v Bučečovcih
prenos kiparske kolonije na
18029
nakup kompletov zložljivih
klopi in miz
talne označbe na parkirišču
pokopališča
postavitev dodatnih
modulov

Sprememba
+3.000 €
-22.800 €
-54.194,66€
+500 €
+3.500 €
+8.720 €
+700 €
+ 8.500 €
+19.000 €
-6.000 €
+ 6.500 €
+1.400 €
+100.000 €
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izdajanje občinskega
glasila
delovanje športnih
društev
novogradnja športnih
igrišč
umetniški programi

18007

predšolska vzgojavrtec Križevci
predšolska vzgojavrtec Križevci
Investicijsko
vzdrževanje v OŠ
Križevci
pomoč v družini

19001

18016
18020
18029

19025
19012

20010

izdaja samo 1 izvoda glasila
in 1informat.
dodatna sredstva zaradi več
športnih društev
izgradnja samo enega
igrišča ne treh
nova postavka-prenos iz
14001
prenos na 19025

-1.500 €
+1.000 €
LS
FŠ

-182.721 €
-54.195 €
+9.000 €
-2.000 €

ločeno prikazovanje
ugodnosti staršem
zaščitne podloge za tla v
telovadnici

+2.000 €

darilo ob rojstvu otroka

+ 3.000 €

+8.600 €

Podrobnejše spremembe posameznih prihodkov in odhodkov so vidne v primerjalnih
stolpcih v posebnem in splošnem delu , obrazložitve pa podane v prilogi proračuna
Obrazložitve in obrazložitvah NRP.
Predstavila je tudi spremembe in dopolnitve NRP in sicer:
Leto 2018:
Številka projekta
OB166-18-0001
OB166-18-0002
OB166-18-0003
OB166-18-0004
OB166-17-0057
OB166-17-0060

Naziv projekta
Park doživetij Križevci-dodatni moduli
Ureditev dveh dovoznih poti ob JP 724
365 v Bučečovcih
Komunalna ureditev parcel v Borecih
Nakup kompletov zložljivih miz in klopi
Novogradnja enega igrišča za odbojko,
badminton….sprememba naziva in zneska
Investicijsko vzdrževanje V OŠ –dodatno
za nakup podlog

znesek
100.000 €
19.000 €
8.500 €
6.500 €
75.124 €
31.600 €

Leto 2019:
OB166-17-0056
OB166-18-0006

Izgradnja rokometnega igrišča-prenos iz
leta 2018
Obnova JP 724 131 v Berkovcih

108.551 €
90.000 €
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Leto 2020:
OB166-18-0007
OB166-18-0009
OB166-18-0010
OB166-18-0008
OB166-17-0058

Obnova sekundarnega vodovoda v
Kokoriči in Berkovskih Prelogih
Obnova JP 724 216 v Ključarovcih
Obnova JP 724 202 v Borecih
Obnova JP 724 071 v Kokoričih (h.š. 1328)
Izgradnja tekaške steze in steze za skok v
daljino –prenos iz 2018

100.000 €

Obnova JP 724 365 v Bučečovcih
Obnova JP 724 091 v Kokoričih

145.000 €
380.000 €

60.000 €
18.500 €
180.000 €
153.151 €

Po letu 2021:
OB166-18-0005
OB166-18-0011

Župan mag. Branko Belec je glede na podane predloge po obnovi mostov ( dveh v IljaševcihFinedika ) ter enega na LC Logarovci – Gajševci ter po obnovi JP Kokoriči in Boreci
povedal, da je obnova le-teh v NRP predvidena v naslednjih letih:
- v letu 2019 - obnova mostu na LC Logarovci-Gajševci,
- v letu 2020 - obnova enega mostu v Finediki ( Iljaševci ),
- v letu 2021 - obnova drugega mostu v Finediki ( Iljaševci ),
- obnova JP Kokoriči je predvidena po letu 2021,
- obnova JP Boreci je predvidena v letu 2020.
V zadnjem času je na terenu zaznati veliko govora o:
- Društvu 29a:
Povedal je, da ima društvo po njegovem mnenju dobro zastavljen program, zato ga tudi
podpira.
Prisotnim je predstavil program omenjenega društva za leto 2018.Gre za zelo obširen
program
društva, ki vključuje tabore za otroke, prenos dogodkov v živo preko spleta in televizije,
filmske večere, razširitev kiparske kolonije z izobraževalnimi delavnicami in priznanimi
umetniki, izvedbo festivala Devet Beograd, športne animacije, predstavitev lokalnih
umetnikov in rokodelcev, kulinarične večere…), zato je mnenja, da si društvo zasluži
finančno podporo, saj gre tudi za promocijo naše občine.
Program, ki ga je prejel s strani Društva 29a » RE: PANONIAFEST 2018 » in ga je danes
predstavil na seji, se vsem članom občinskega sveta pošlje po elektronski pošti.
- Prleški gibanici:
V letošnjem letu bo objavljen javni razpis-poziv za izbiro izvajalca prireditve » Prleška
gibanica 2018 », na katerega se lahko prijavijo društva, zavodi iz območja občine Križevci.
Sledila je razprava.
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Ga. Mateja Ratiznojnik je povedala, da na prejšnji seji iz opravičenih razlogov ni bila prisotna,
zato se ni morala opredeliti glede predloga proračuna. S predlogom proračuna je zadovoljna,
saj je tako investicijsko kot tudi razvojno naravnan.
Kar se tiče že podanega predloga na eni izmed predhodnih sejo občinskega sveta glede izdaje
občinskega glasila dvakrat letno in razširjenega informatorja, pa je nekoliko razočarana, saj je
razbrati, da so se sredstva na tej postavki glede na prvi predlog proračuna zmanjšala.
Župan mag. Branko Belec je podal naslednje obrazložitve:
- V predlogu proračuna za prvo branje so bila predvidena sredstva za izdajo dveh izvodov
občinskih glasil letno. Po razgovoru s člani Uredniškega odbora le-tega niso v stanju prevzeti
iz različnih opravičenih razlogov, zato smo sredstva na postavki zmanjšali za 1.500 €.
- Tudi predlog za preostalo tlakovanje ( zelenica ) v vaškem jedru ni bil upoštevan.
Imamo namreč težave pri nabavi tlakovca – indijski kamen. V kolikor takšen tlakovec,
kot je že položen v vaškem jedru ali podobnega dobimo, bomo skušali tlakovanje izvesti.
- Sredstva planirana za izgradnjo igrišč pri OŠ smo prenesli na postavko Park doživetij
Križevci. V letošnjem letu namreč predvidevamo nadaljevanje izgradnje II. faze ( ureditev
parkirišč, sanitarij…)
G. Branko Slavinec je povedal, da je že na prejšnji seji pohvalil pripravljalce proračuna in je
prepričan, da je proračun dobro pripravljen, zato ga bo v predlagani obliki tudi potrdil.
Kar se tiče kulture je povedal, da smo ena izmed redkih občin, ki našim občanom mogoče
premalo ponudi.
Strinja se, da občina podpira kulturo oz. podpira društva, ki so sploh še voljna delati. Teh nekaj
1000 €, ki se namenja za delovanje društev s področja kulture, občini ne bi smelo predstavljati
nobenega problema.
Kot predsednik odbora za finančne zadeve je povedal, da so člani navedenega odbora na svoji
seji obravnavali proračun in ga tudi potrdili v takšni obliki, kot je predložen občinskemu svetu
v sprejem.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, zakaj je Društvo 29a izvzeto iz ljubiteljske kulture
in zakaj je za dejavnost omenjenega društva odprta nova proračunska postavka »Umetniški
programi »?
Ker gre za veliko sredstev sprašuje, ali bo občina zmožna financirati želje omenjenega društva,
saj ima društvo vsako leto dodatne želje, ki pa niso male.
Po njegovem mnenju občina za to dejavnost namenja precejšnja sredstva, za obnovo mostov pa
sredstev ne moremo zagotoviti.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da Društvo 29a ne deluje zase, temveč s svojim
delovanjem promovira tudi občino.
Računovodkinja Nataša Antolin je odgovorila, da Društvo 29a že presega okvire ljubiteljske
kulture. Gre namreč za umetniške programe, zato ne spada med dejavnost ljubiteljske kulture.
Zaradi navedenega je bilo treba odpreti novo postavko » Umetniški programi », ki pa ni
namenjena le omenjenemu društvu, temveč bo namenjena tudi vsem ostalim društvom, ki se
bodo ukvarjali z umetniškimi programi.
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Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da je treba ločiti ljubiteljsko kulturo od umetnosti.
Društvo 29a je res že preseglo ljubiteljsko kulturo, saj se ukvarja bolj z umetnostjo.
Kar se tiče prejetih sredstev s strani občine pa je mnenja, da bo ta sredstva društvo vsekakor na
nek način moglo opravičiti. Strinja se s tem, da občina podpira kulturo in s tem omogoči njen
razvoj.
G. Anton Moravec je izrazil zadovoljstvo, da je proračun pripravljen v okviru realnih možnosti,
saj so v večini upoštevani vsi podani predlogi.
Kar se tiče kulture pa je mnenja, da se vsaka občina mora po nečem prepoznati. Mogoče je to
ena dobra pot, da društvo deluje izven okvirov ljubiteljske kulture. Prepričan je, da je večino
promocije tega društva deležna prav občina, zato meni, da se omenjeno društvo s prejetimi
sredstvi s strani občine nikakor ne bo obogatelo.
G. Robert Jelen ima pomisleke glede financiranja le enega društva s področja umetnosti. Meni
namreč, da imamo v občini še kar nekaj mladih dobrih umetnikov, ki delujejo tudi izven naše
občine, zato je prepričan, da bi tudi te mogli na nek način podpreti.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da ta proračunska postavka ni namenjena le enemu
društvu, temveč je namenjena vsem društvom, ki se oz. se še bodo ukvarjala z umetniškimi
programi.
G. Timotej Jagodič je izrazil zadovoljstvo, da si občina veliko prizadeva na razvoju podeželja,
da podpira mlade družine, študente, društva s področja kulture, športa, gasilstva…, zato bo
proračun v taki obliki kot je predložen tudi potrdil.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P: 1. Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2018 z vsemi prilogami se v drugem
branju sprejme.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Križevci
Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko, ki je povedala, da je razlog za
spremembo pravilnika bila podana pobuda s strani več članov občinskega sveta Občine
Križevci. Občinski svet je v letu 2010 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v katerem natančno določa upravičence, pogoje, višino in postopek uveljavljanja
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enkratne denarne pomoči. V letu 2016 je bil ta pravilnik spremenjen, saj se je višina denarne
pomoči iz zneska 150,00 € povišala na 200,00 €.
S predlagano spremembo višine enkratne pomoči iz 200,00 € na 300,00 € bo potrebno v
proračunu občine za leto 2018 in kasnejših letih zagotoviti dodatna finančna sredstva. Na
podlagi preteklih let se v občini letno rodi okrog 30 otrok.
Predlog podatkov iz sprememb pravilnika sta obravnavala Odbor za družbene dejavnosti in
Statutarno pravna komisija. Člani obeh delovnih teles so bili soglasni s predlaganimi
spremembami.
Župan mag. Branko Belec je besedo predal mag. Hermini Vrbanjšak, predsednici odbora za
družbene dejavnosti, ki je povedala, da so člani odbora soglasno sprejeli predlagane spremembe
pravilnika in predlagali, da se le-te posredujejo v sprejem občinskemu svetu.
Razprave k tej točki ni bilo.

SKLEP:
Občinski svet občine Križevci je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci.
1. člen
V 6. členu Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci ( Uradni
list RS št. 18/2010) se spremeni prvi stavek prvega odstavka tako, da se glasi:
Višina enkratne denarne pomoči znaša 300,00 € za vsakega živorojenega otroka.
2. člen
Z uveljavitvijo teh sprememb preneha veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci ( Uradni list RS, št. 9/2016).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za otroke
rojene od 1.1.2018 dalje.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 6. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za mlade družine
Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko. Na seji občinskega sveta je bila
podana pobuda, da se mladim družinam pomaga pri gradnji, v kolikor je mogoče z oprostitvijo
plačila komunalnega prispevka.
Predloženi sklep predvideva, da se plačila komunalnega prispevka oprosti družine, v kateri
nobeden od staršev ni star več kot 35 let in je v družini najmanj en otrok. Oprostitev je
predvidena za gradnje stanovanjskih hiš ter za reševanje stanovanjske problematike. Družina je
do takšne oprostitve lahko upravičena samo enkrat.
Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz drugih
sredstev občinskega proračuna.
Predlagan sklep so obravnavali tudi Odbor za komunalne zadeve, Odbor za družbene dejavnosti
in Statutarno pravna komisija, kjer so člani omenjenih odborov bili soglasni, da se sklep v
predloženi obliki posreduje v sprejem občinskemu svetu.
Župan je besedo predal g. Antonu Petovarju, ki je povedal, da so člani Odbora za komunalne
zadeve predlog sklepa obravnavali na svoji seji, ga soglasno potrdili in predlagali, da, da se v
predloženi obliki posreduje v sprejem občinskemu svetu.
Ker razprave k tej točki ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP:
Občinski svet Občine Križevci je sprejel sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za
mlade družine.
1. člen
Ne glede na določila Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine Križevci (Uradni list RS, št. 81/16), se plačila
komunalnega prispevka v celoti oprosti:
-

mlada družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let,
ne glede na starost otrok,
gre za poseg ( gradnjo, rekonstrukcijo, prizidek) stanovanja oz. stanovanjske hiše za
namen bivanja, ki se izvaja prvič,
zavezanec je zemljiškoknjižni lastnik gradbene parcele,
zavezanec ali njegov partner še ni izkoristil oprostitve po tem členu ( do oprostitve je
upravičen le enkrat)

2. člen
Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom
določene družinske oblike.
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Za upravičence, ki niso stari več kot 35 let se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge
dopolnijo 35 let.
Zavezanec in njegov partner/zakonec zvezo dokazujeta z bivališčem na istem naslovu bivanja.

3. člen
Izpolnjevanje pogojev iz 1. člena tega sklepa se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri so
navedeni rojstni datumi članov mlade družine in sorodstveno razmerje.
Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se dokazuje z izjavo
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z
gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se dokazuje z izjavo
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z
gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
4. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega
prispevka.
5. člen
V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem
sklepu, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju
petih let od oprostitve, mora sredstva v višini kolikor bi znašal komunalni prispevek brez
oprostitve v roku enega meseca po odsvojitvi nepremičnine, plačati na račun občine Križevci.
Vlagatelj mora plačati komunalni prispevek v višini oprostitve tudi, v kolikor v roku petih let
od oprostitve plačila komunalnega prispevka, ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za
katerega je bil oproščen plačila komunalnega prispevka.
6. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je
dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz drugih sredstev
občinskega proračuna.
7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 7. točki dnevnega reda:
Statut Občine Križevci – skrajšani postopek
Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko, ki je povedala, da je Občinski
svet Občine Križevci v letu 2014 sprejel Statut Občine Križevci, s katerim je določil temeljna
načela za organizacijo in delovanje občine, uredil organizacijo in način dela občinskega sveta
ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.
Na podlagi opravljenega pregleda usklajenosti Statuta Občine Križevci, katerega je opravilo
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo je bilo ugotovljeno, da je potrebno
Statut v določenih členih uskladiti v skladu z veljavno zakonodajo.
Služba za lokalno samoupravo nas je namreč opozorila, da se v Statutu ponavljajo določbe iz
Zakona o lokalni samoupravi in drugih zakonov. Skladno z navedenim je potrebno glede tistih
vprašanj, ki so že urejena v zakonu, navesti le, da to ureja zakon, natančneje pa je treba urediti
tista vprašanja glede katerih je v Zakonu o LS ali drugem zakonu določeno, da jih je treba
urediti v Statutu.
Prepisovanje določb zakonov namreč ni priporočljivo zaradi pravne varnosti, saj se zakonodaja
spreminja, občine pa sprememb ne spremljajo in statutov ter drugih občinskih predpisov ne
uskladijo vsakič, ko se spremeni zakon.
Gradivo je na dveh sejah obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je soglasno predlagala,
da se Statut Občine Križevci posreduje v sprejem občinskemu svetu v predlagani obliki.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci sprejme Statut Občine Križevci po skrajšanem
postopku.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Poslovnik občinskega sveta Občine Križevci- skrajšani postopek
Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko, ki je povedala, da je Občinski
svet Občine Križevci v letu 2014 sprejel Poslovnik občinskega sveta. Ministrstvo za javno
upravo, Služba za LS je na podlagi Zakona o LS opravila strokovni nadzor Poslovnika
občinskega sveta Občine Križevci, kjer je bilo ugotovljeno, da je potrebno Poslovnik v
določenih členih uskladiti v skladu z veljavno zakonodajo.
V poslovniku se namreč ponavljajo določbe iz Zakona o lokalni samoupravi in drugih zakonov.
Skladno z navedenim je potrebno glede tistih vprašanj, ki so že urejena v zakonu, navesti le, da
to ureja zakon, natančneje pa je treba urediti tista vprašanja glede katerih je v Zakonu o lokalni
samoupravi ali drugem zakonu določeno, da jih je treba urediti v poslovniku. Prepisovanje
določb zakonov ni priporočljivo zaradi pravne varnosti, saj se zakonodaja spreminja, občine pa
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sprememb ne spremljajo in poslovnikov ter drugih občinskih predpisov ne uskladijo vsakič, ko
se spremeni zakon, kar Služba za lokalno samoupravo pogosto ugotovi pri strokovnih nadzorih.
Poslovnik občinskega sveta Občine Križevci v nobenem primeru ni v neskladju z Ustavo RS
( z Ustavnim zakonom in spremembami).
Gradivo je na dveh sejah obravnavala Statutarno pravna komisija, kjer so člani soglasno sprejeli
predlog sklepa, da se Poslovnik Občinskega sveta Občine posreduje v sprejem občinskemu
svetu v predlagani obliki.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine
Križevci po skrajšanem postopku.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo odgovore na zastavljena vprašanja prejšnje seje
podali že na sami seji.
G. Anton Lovrenčič je prisotne seznanil, da s strani JP Prlekija d.o.o. še vedno ni prejel pisnega
odgovora na zastavljena vprašanja. S strani omenjenega podjetja je prejel le povabilo na
razgovor, kjer bi mu naj bili podani odgovori na zastavljena vprašanja. S takim odnosom se
nikakor ne more strinjati, zato se razgovora ne misli udeležiti. Ne more razumeti, zakaj se mu
odgovori ne morejo posredovati v pisni obliki.

K 10. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Moravec je že na eni izmed prejšnjih sej podal pobudo, da se preveri lastništvo
športnega centa v Lukavcih. Predlagal je, da občinska uprava prične postopek za ureditev oz.
prenos lastništva športnega centra na občino.
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Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da zadevo glede prenosa lastništva že urejamo skupaj
s Skladom kmetijskih zemljišč. Zaenkrat še ne more povedati nič konkretnega, saj je zadeva še
v teku.
G. Anton Lovrenčič je podal predlog, da se Elektro Maribor pisno obvesti o predvideni
rekonstrukciji državne ceste R2-439 Križevci-Žihlava na odseku Lukavci – Berkovci in se jih
istočasno zaprosi, da proučijo možnost sočasnega polaganja elektro kablovodov v zemljo.
Župan mag. Branko je povedal, da občina ob vsakem takem projektu obvesti Elektro, vprašanje
pa je, ali so zainteresirani sodelovati.
G. Branko Slavinec je opozoril na ne vzdrževano parcelo zraven bloka v Borecih, katere
lastništvo bi naj bilo vprašljivo. Gre za parcelo na lepi lokaciji, primerno za gradnjo
stanovanjske hiše, zato je predlagal, da se sproži postopek ureditve lastništva, da bi se parcela
lahko odprodala.
G. Anton Kšela je postavil vprašanje zakaj je cena parcele, ki se prodaja v Kraščih tako nizka?
Mag. Lidija Domanjko je povedala, da gre za parcelo, ki je v naravi pot. Vsa ostala zemljišča v
Kraščih so že prodana, ostala je le-ta parcela za katero pa nihče ni zainteresiran.
G. Andrej Weis je predlagal, da se pristopi k urejanju lastništva zasebnih cest v občini, katere
je občina v preteklosti asfaltirala. Predlagal je, da se pristopi k popisom teh cest po vaseh in se
z lastniki pričnemo dogovarjati glede brezplačnih prenosov zemljišč na občino, saj občina te
ceste tudi vzdržuje, pluži… oz. se naj v proračunu zagotovijo določena sredstva za namen
odkupov zasebnih cest.
Prisotne je seznanil s primerom občana iz Križevec, ki bi želel graditi stanovanjsko hišo v
Križevcih ob cesti Petek-pokopališče. Ker s strani lastnika ceste ( cesta je v privatni lasti ) ne
dobi soglasja za ureditev dovoza ne more dobiti gradbenega dovoljenja.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da mu je zadeva znana. S tem lastnikom zemljišča ima
občina odprtih še več nerešenih zadev, predvsem kar se tiče odkupa oz. zamenjave zemljišč.
Opravili smo že kar nekaj razgovorov, vendar brezuspešno, saj nam lastnik postavlja pogoje,
ki pa so za občino neizvedljivi.
Prisotni so mnenja, da bi v takem primeru občina morala občanu na nek način pomagati, da se
mu bo gradbeno dovoljenje za nameravano gradnjo stanovanjske hiše lahko izdalo.
G. Andrej Weis je povedal, da so na cesti Iljaševci-Kokoriči postavljeni prometni znaki za
omejitev prometa tovornih vozil. S tem ukrepom smo omejili tovorni promet, medtem ko,
prometa s težko kmetijsko mehanizacijo nismo. Le-tega je na omenjenem odseku vsak dan več.
Opozoril je tudi na povečan tovorni promet čez » dotrajan » most v Finediki v Iljaševcih proti
podjetju Mitos.
Predlagal je, da se na obeh lokacijah ( cesti Iljaševci-Kokoriči ter cesti do podjetja Mitos )
postavijo prometni znaki » dovoljeno za lastnike do zemljišč ».
Postavil je vprašanje, ali si je podjetje Mitos pridobilo soglasje občine za prerez ceste v
Iljaševcih ( pri podjetju Mitos ), oz. je le-tega izvedlo brez soglasja?
Kar se tiče predvidene širitve ceste proti OŠ Križevci pa vprašuje, ali so že znani podatki glede
morebitnega posega na privat zemljišča?
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da so izmere ceste bile opravljene pred kratkim. Izmer
se je udeležil tudi g. Miran Ros. Ko bomo dobili uradne podatke, bomo zadevo proučili in
skušali najti najboljšo rešitev.

K 11. točki dnevnega reda:
Razno

Ker pri navedeni točki ni bilo razprave, je župan sejo zaključil ob 17.45 uri.

Zapisala:
Gabriela Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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