OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K

3. redne seje občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 7. marca 2019 s
pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi občine Križevci.
Na seji so bili navzoči:
- Člani in članice občinskega sveta občine Križevci:
Anton Lovrenčič, Helena Krajnc, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Urška
Osterc, Milena Rajh, Bogomir Gaberc, Danijel Lesničar, Marijan Šijanec, David
Antolin, Milan Majcen, Anton Petovar in Luka Mlaker
- Župan: mag. Branko Belec
- Občinska uprava: mag. Lidija Domanjko, Nataša Antolin, Jožef Lebar, Miran Ros in
Gabriela Kosi
- Silva Duh, članica NO
- Aljoša Leštan-predstavnik KSP Ljutomer d.o.o.

D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
Pregled dnevnega reda za 3. redno sejo občinskega sveta
Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine Križevci za leto
2019
Sprejem proračuna Občine Križevci za leto 2019
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 otvoril sejo in pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj
se je seje udeležilo vseh 13 članov občinskega sveta
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je odprl razpravo.
Svetnica Milena Rajh je predlagala dopolnitev zapisnika in sicer pri razpravi, ki jo je podala pri
4. točki dnevnega reda glede ekonomske cene vrtca.
Na seji je med drugim tudi povedala, da je cena vrtca bila povišana za 7 % v decembru 2017.
Sedaj imamo predlog povišanja za cca 9 %. Vprašuje se, komu izmed staršev, ki ima otroke v
vrtcu, se je plača v tem času tako zelo povišala?
Svetnik Anton Lovrenčič je opozoril na tiskarsko napako na strani 3 ( glej: materialni stroški),
kjer je namesto stroškov objekta zapisano strokov objekta. Napaka se naj popravi.
S K L E P : Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta se potrdi s tem, da se upošteva zgoraj
navedene pripombe.
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 predstavil predlagani dnevni red.
S K L E P : Predlagani dnevni red je bil sprejet brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

2

K 4. točki dnevnega reda:
Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za leto
2019
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Aljoši Leštanu, predstavniku Komunalnostanovanjskega podjetja Ljutomer, ki je podrobno predstavil načine zbiranja komunalnih
odpadkov na območju občine Križevci in sicer:
1. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
Način zbiranja mešanih komunalnih odpadkov se izvaja s specialnimi smetarskimi
vozili po principu od » vrat do vrat ».
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 » in bo dostavljen vsem gospodinjstvom v občini v
najkrajšem možnem času.
2. Zbiranje ločenih frakcij: Zbiranje se zagotavlja na dva načina in sicer:
-

V zbiralnicah ločenih frakcij, tako imenovanih ekoloških otokih:
Na območju občine Križevci je urejenih 14 zbiralnic ločenih frakcij in sicer v Križevcih,
Logarovcih, Lukavcih ( brez plastične embalaže ), v Stari Novi vasi, Ključarovcih,
Bučečovcih, Kokoričih, Vučji vasi, Berkovcih, Zasadih, Dobravi ( steklo ), Grabah
( steklo ), Gajševcih ( steklo ) in v Iljaševcih ( steklo ).
V letu 2019 se bodo zbiralnice ločenih frakcij praznile v 14 dnevni dinamiki oz. po
potrebi.

-

V Zbirnem centru Ljutomer:
V okviru javne službe je v zbirnem centru zagotovljeno ločenje zbiranje naslednjih
odpadkov: papir, lepenka, steklo vseh velikosti, plastika, odpadki iz kovin, lesa,
oblačila, tekstila, jedilnega olja in maščob, barv, lepil, detergentov ki ne vsebujejo
nevarnih snovi, baterij, akumulatorjev, kosovnih odpadkov…
Zaradi uveljavljanja Uredbe o obvezni občinski GJS zbiranja komunalnih odpadkov se
predvideva sprememba delovnega časa Zbirnega centra Ljutomer. Zbirni center bo od
1.7.2019 začel delovati po spremenjenem delovnem času in sicer:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek:
sobota – vsaka prva in druga v mesecu:

od 7.00 do 17.00 ure
od 8.00 do 12.00 ure

3. Akcija zbiranja kosovnih odpadkov – akcija na klic
Zbirajo se predvsem naslednji odpadki: kosovni odpadki, kovinski odpadki, odpadna
hladilna tehnika iz gospodinjstev. Naročilo odvoza kosovnih odpadkov v okviru akcije
kosovnih odpadkov se izvede brez dodatnega plačila- stroški izvedbe so zajeti v ceni
zbiranja komunalnih odpadkov po gospodinjstvih.
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4. Zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico- akcija
Zbiranje odpadkov se izvede enkrat letno. V letu 2019 se bo akcija izvajala 16. marca
po naslednjem razporedu:
Ura akcije:
1
2
3
4

8.00 – 9.00 ure

Mesto zbiranja:

Za kraje:

Gasilski dom Bučečovci

Bučečovci, Zasadi, Vučja vas,
Stara Nova vas in Dobrava
9.00 do 10.00 ure Osnovna šola Križevci
Križevci, Iljaševci in Boreci
10.00 do 11.00 ure Gasilski dom Ključarovci Ključarovci, Lukavci in Grabe
11.00. do 12.00 ure Gasilski dom Kokoriči
Kokoriči, Berkovci, Berkovski
Prelogi, Logarovci in Gajševci

5. Zbiranje in odvoz nagrobnih sveč na pokopališčih
Na križevskem pokopališču so v skladu z zakonom urejeni zabojniki za zbiranje
odpadnih nagrobnih sveč. Zbiranje le-teh poteka utečeno in nemoteno. V letu 2019 se
načrtuje prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč v 14 dnevni dinamiki, oktobra in
novembra pa je načrtovano pogostejše prevzemanje delno 1x in delno 2 x tedensko.
6. Zbiranje in odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada
Zbiranje navedenih odpadkov je na celotnem območju občine Križevci načrtovano:
- v poletnih in jesenskih mesecih v tedenski dinamiki in
- v zimskem obdobju v 14-dnevni dinamiki
7. Zbiranje izrabljenih gum na Zbirnem centru Ljutomer
Zbiranje se izvaja.

Sledila je razprava:
Svetnik Anton Petovar:
- je predstavil pobudo komunalnega odbora glede zbiranja nevarnih odpadkov 2 x letno
( 1 x v spomladanskem in 1 x v jesenskem času ),
- podpira predlog glede 14 dnevne dinamike praznjenja ekoloških otokov,
- se ne strinja z odstranitvijo ekoloških otokov ( kot npr. v Gajševcih ). Ekološki otoki naj
ostanejo na lokacijah, kjer so postavljeni, oziroma se v primeru neprimerne lokacije
poišče nova lokacija v vasi.
G. Aljoša Leštan je glede izvedbe dodatne akcije zbiranja nevarnih odpadkov povedal
naslednje:
V tem primeru bi šlo za dodatne stroške, ki jih bi bilo potrebno zagotoviti v občinskem
proračunu – gre za nadstandard. Sam ne vidi nobene potrebe po dodatnem zbiranju nevarnih
odpadkov, saj lahko občani običajne količine brezplačno ( v delovnem času ) predajo tudi na
Zbirnem centru v Ljutomeru.
Župan mag. Branko Belec je predlagal, da Komunalno stanovanjsko podjetje kljub temu
finančno ovrednoti izvedbo dodatne akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
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Svetnik Danijel Lesničar je pohvalil pobudo za uvedbo 14 dnevne dinamike praznjenja
ekoloških otokov in vprašuje, ali se v primeru, da so le-ti prej polni, lahko izvede brezplačni
odvoz predčasno?
G. Aljoša Leštan je odgovoril, da predčasno praznjenje ekoloških otokov ni nikakršen problem
in je že večletna praksa - v tem primeru je potrebno le obvestiti KSP Ljutomer.
Svetnik Marijan Šijanec vprašuje, ali obstaja evidenca glede vključenih gospodinjstev v odvoz
odpadkov? Ima namreč občutek, da določena gospodinjstva odpadkov sploh ne oddajajo.
G. Aljoša Leštan je odgovoril, da kontrolo po gospodinjstvih izvaja Medobčinski inšpektorat in
redarstvo na podlagi seznama, ki ga pripravi KSP Ljutomer.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občina že pred časom naročila Medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu, da izvede nadzor za celotno občino, vendar odgovora še nismo prejeli.
Ko odgovor dobimo, bomo občinski svet o tem tudi obvestili.
Svetnik Anton Lovrenčič vprašuje, ali se izvaja kontrola odpadkov odloženih v zabojnike
mešanih odpadkov ter plastike? Kakšne so sankcije v primeru neprimernega odlaganja
odpadkov v določene posode?
G. Aljoša Leštan je odgovoril, da KSP zaenkrat s temi podatki ne razpolaga – podatke bi si naj
letos pridobili od podjetja CEROP.
Svetnica Frančiška Rakuša je povedala, da so si gospodinjstva že pred leti nabavile posode za
odpadke opremljene s čipi. Vprašuje, ali se že kaj razmišlja o uvedbi tehtanja odpadkov?
Tehtanje bi bilo potrebno čimprej uvesti, saj je pri obračunu stroškov pomembna količina
oddanih odpadkov in ne število oseb v gospodinjstvu ali velikost posode.
G. Aljoša Leštan je odgovoril, da so ti čipi namenjeni predvsem za elektronsko spremljanje
posod na terenu. Kar se tiče tehtanja odpadkov, pa je povedal, da gre za izredno drag sistem. V
kolikor bi pristopili k tehtanju, obstaja bojazen, da bodo občani odpadke začeli odlagali v
naravi, s čimer se bodo začela odpirati nova divja odlagališča.
Svetnica mag. Hermina Vrbanjšak vprašuje, ali je možno, da se odvoz kosovnih odpadkov od
posameznega gospodinjstva opravi večkrat letno?
G. Aleš Leštan: Odvoz kosovnih odpadkov je brezplačen za gospodinjstvo samo enkrat letno.
Obstaja možnost tudi večkratnega odvoza, vendar se le-ta naročniku zaračuna.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L EP : Občinski svet Občine Križevci potrdi Program zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Križevci za leto 2019, katerega je izdelalo podjetje
KSP Ljutomer d.o.o.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
Sklep je sprejet.

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta
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K 5. točki dnevnega reda:
Sprejem proračuna Občine Križevci za leto 2019
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog proračuna Občine Križevci za leto 2019 bil
predstavljen na 2. redni seji občinskega sveta dne 29.1.2019. Na seji je bil sprejet sklep, da se
predlog z vsemi sestavnimi deli v prvem branju sprejme in se posreduje v 15 dnevno javno
obravnavo. V času javne obravnave, ki je potekala od 1. februarja 2019 do vključno 15.
februarja 2019 so predlog proračuna obravnavali odbori občine, kjer so bile podane pripombe,
predlogi za leto 2019 in za naslednja leta.
Na kratko je predstavil povzetek sprememb proračuna v predlogu za 2. branje glede na predlog
v 1. branju glede na predloge občinskih svetnikov, odborov in župana in sicer:
področje
Davčni prihodki
nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
transferni prihodki
transferni prihodki
Stroški sej občinskega sveta
Stroški sej odborov, komisij
Dejavnost nadzornega
odbora
tekoče vzdrževanje LC
urejanje cestnega prometa
prometna infrastruktura
prometna infrastruktura
Urejanje cestnega prometa
Spodbujanje razvoja
gospodar.
Projekti na področju turizma
Postavitev spominskih
obeležij
Umetniški programi
Ljubiteljska kultura
Programi drugih posebnih
skupin
delovanje športnih društev
Vzdrževanje. športnih
objektov
Stanje na računu

Postavka
7044
7141
7221
7400
7411
01001
01002
02003

Davek na dobitke od iger na srečo
Prihodki od komunalnih prispevkov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Min.za kulturo- sof. Matija Slaviča
EKSRP LAS za Matija Slaviča in Glamur
Nakup prenosnikov, sejnine
sejnine
sejnine

sprememba
+770 €
+35.000 €
+9.000 €
+15.000 €
+12.736,46 €
+1.000 €
+2.000 €
+ 1.100 €

13001
13003
13005
13005
13006
14002

Za delo študentov-komunalna dela
Elaborat obvestilne in turist. signalizacije
Kanaliziranje jarka v Borecih
Celostna prometna strategija
Korekc. BCP in odloka o kategorizac. cest
Subvencije podjetjem in zasebnikom

+5.000 €
+3.300 €
+ 15.000 €
+3.000 €
+3.000 €
+5.000 €

14006
18028

+ 8.860,79 €
+35.011 €

18030
18027
18011

Projekt GLAMUR
Projekt Prleški velikani v sobah spominaMatija Slavič
Festival Re: Panonia
Delovanje pihalnega orkestra Križevci
Delovanje Društva upokojencev

18016
18020

prenos iz 18020
Prenos na 18016

90090

Prenos sredstev po ZR

-1.000 €
+2.000 €
+200 €
+300 €
-300 €
+11.000 €

Podrobnejše spremembe posameznih prihodkov in odhodkov so vidne v gradivu, v
primerjalnih stolpcih v posebnem in splošnem delu, obrazložitve pa podane v prilogi
proračuna: Obrazložitve in obrazložitvah NRP
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Spremembe in dopolnitve NRP:
Leto 2019:
Številka projekta
OB166-19-0003
OB166-19-0018

Naziv projekta
Projekt PRLEŠKI VELIKANI V SOBAH SPOMINA-Prlek- veki ded
(spominska soba Matije Slaviča)
Kanaliziranje jarka v Borecih

znesek
36.860 €
15.000 €

Upoštevani niso bili naslednji predlogi:
-

predlog za povečanje postavke za kulturna društva v višini 1.000 €,
nabava postelj za razne tabore, v primeru naravnih nesreč ( nimamo lokacije za
skladiščenje le-teh ),
za projekt Valilnica – sredstev nismo zmanjševali.

Predsednica finančnega odbora ga. Milena Rajh je prisotne seznanila, da je Odbor za finančne
zadeve na svoji seji obravnaval predlog proračuna. Po razpravi so člani predlagali, da je predlog
pravilnika o izplačilu sejnin potrebno še dodelati oz. spremeniti, predvsem, kar se tiče
spremembe višine sejnin.
Drugih sprememb oz. pripomb k proračunu ni bilo, zato je finančni odbor predlog proračuna
potrdil v takšni obliki, kot je dan občinskemu svetu v sprejem.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo pravilnik o izplačilu sejnin dodelali in ga dali v
ponovno obravnavo občinskemu svetu.
Svetnik Anton Lovrenčič je:
- Postavil vprašanje glede vrednosti Projekta Prleški velikani v sobah spomina_Prlek-veki ded.
V predlogu proračuna za leto 2019 je namreč vrednost projekta znašala 21.000 €, v drugem
branju že 56.160 €. V načrtu razvojnih programov pa je za naveden projekt v letu 2019
planiranih 36.860 €. Vprašuje, kakšna je končna vrednost projekta?
- Moti ga, da je preveč občinskih investicij sofinanciranih iz proračuna občine in premalo iz
državnih oz. evropskih sredstev.
- Kot je bilo že s strani predsednice finančnega odbora, gospe Rajhove povedano, Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev še ni dodelan, zato o pravilniku zaenkrat
še ne bo razpravljal.
Župan mag. Branko Belec je na kratko predstavil projekt. V Anini kapeli zraven cerkve se bo
uredila in opremila spominska soba dr. Matije Slaviča. Preko LAS Prlekije bomo na razpisu
kandidirali za sofinancerska sredstva s projektom Prleški velikani v sobah spomina ( Prlek –
veki ded ).
V neposredno bližino spominske sobe bo preseljen tudi doprsni kip dr. Matiji Slaviču.
Skupna vrednost ureditve spominske sobe z opremo v Anini kapelici, prestavitvijo spomenika
Matija Slaviča ter obnova vaških kapelic iz sredstev znaša 56.160 €.
Vrednost samega projekta ureditve spominske sobe v Anini kapelici znaša 36.860 € ( od tega
je planiran delež EKSRP v višini 21.149 €, ter lastna udeležba občine v višini 15.711 € ).
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Na tej postavki so planirana tudi sredstva:
- za projekt prestavitve spomenika Matije Slaviča z ureditvijo okolice. Za ta namen pričakujemo
s strani Ministrstva za kulturo financiranje v višini 15.000 €, ter lasten delež občine v višini
3.300 € ter
- sredstva za obnovo vaških kapelic iz sredstev vasi v višini 1.000 €.
Svetnik Anton Petovar je zadovoljen s predlaganim proračunom.
Predlagal je, da občina že v naprej pristopi k izdelavi določenih projektov ( kot npr.: projekt za
Gajševsko jezero, Park doživetij…), saj bi v tem primeru imeli projekte že pripravljene in bi
lažje kandidirali za sredstva iz državnih in evropskih razpisov.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občina bila zelo uspešna pri črpanju državnih oz.
evropskih sredstev. Res pa je, da zadnjih nekaj let ni bilo razpisov, na katerega bi se lahko
prijavili oz. smo se prijavili, pa nismo izpolnjevali določenih kriterijev razpisa.
Trenutno je objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje kolesarskih poti, vendar žal ne
izpolnjujemo kriterijev razpisa, saj še nimamo izdelane Celostne prometne strategije. Le ta je
sedaj v izdelavi.
Svetnica Milena Rajh vprašuje, ali imamo v proračunu za leto 2019 zagotovljenih dovolj
sredstev za cestni promet in infrastrukturo?
Župan mag. Branko Belec upa, da bodo planirana sredstva zadostovala.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L E P: - Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2019 z vsemi prilogami se v drugem
branju sprejme.
- Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Svetnik Anton Petovar je postavil vprašanje, ali smo že prejeli odgovor s strani Avtobusnega
prometa glede uvedbe avtobusne linije?
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da je dopis bil posredovan Avtobusnemu prometu,
vendar odgovora še nismo prejeli.
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Svetnica Milena Rajh je podala pobudo v razmislek. V medijih je namreč zasledila, da v
nekaterih občinah storitve prevozov starejših občanov opravljajo prostovoljci. Občina v teh
primerih krije le stroške goriva. Razmišlja, ali ne bi bila pobuda mogoče zanimiva tudi za katero
izmed naših društev?
Župan mag. Branko Belec podpira idejo. Upa, da odgovor s strani Avtobusnega prometa
čimprej dobimo, nasprotnem bomo razmislili o podani pobudi.
K 7. točki dnevnega reda:
Razno
Svetnik Anton Lovrenčič je postavil naslednja vprašanja:
- Na eni izmed sej občinskega sveta je bil sprejet sklep o namestitvi odsevnikov za divjad
na kritičnih točkah ob občinskih cestah. Vprašuje, ali so le-ti že nameščeni? Predlagal
je namestitev odsevnikov tudi ob cesti pri gramoznici v Lukavcih.
- Ali imamo kakšno informacijo glede nameravane selitve koncesionarke dr. Dukićeve v
prostore bivše NLB v Križevcih?
Jožef Lebar je podal naslednji odgovor glede nameščanja odsevnikov za divjad:
S predstavnikom Lovske družine g. Hornom je bil opravljen razgovor. Določena so bila najbolj
kritična območja v občini na katerih je bilo zaznati povečano gibanje ali celo povoženje divjadi.
S strani predstavnika Lovske družine je bila predlagana namestitev odsevnikov v naselju
Ključarovci, kjer so le-ti že nameščeni.
Kar se tiče namestitve odsevnikov na predlagani lokaciji v Lukavcih pa je povedal, da po izjavi
g. Horna na omenjeni lokaciji ni bilo zaznati povečanega gibanja divjadi.
Odsevnike namešča Cestno podjetje Murska Sobota, vendar le na pobudo Lovske družine.
Župan mag. Branko Belec je podal odgovor glede predvidene selitve zdravstvene ambulante. S
koncesionarko Dukićevo je opravil razgovor, na katerem mu je bila predstavljena namera o
selitvi ambulante v prostore bivše NLB v Križevcih. Po izjavi koncesionarke, bi naj NLB bila
pripravljena sofinancirati obnovo teh prostorov po predpisih, ki veljajo za opravljanje
zdravstvene dejavnosti.
Pobudo o selitvi zdravstvene ambulante v prostore bivše NLB vsekakor podpira.
Svetnica Helena Krajnc je povedala, da se je na njo, kot svetnico obrnil vaščan Nedeljko
Stanislav, s prošnjo, da urgira preko občinskega sveta za čimprejšnjo ureditev zadeve glede
ceste, ki pelje mimo zemljišča Nedeljko. Kot ji je bilo s strani gospoda Nedeljka povedano, je
o tej zadevi že obvestil župana, zato prosi, da se zadeva urgentno uredi in sicer na podoben
način kot se je to uredilo v zadevi Jelen in Zorko.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da mu je zadeva dobro znana in je bila že skoraj
realizirana. Zataknilo se je namreč pri predlagani parcelaciji zemljišč, katera je bila za občino
neizvedljiva.
Res je, da je predlagana rešitev s strani g. Nedeljka dobra rešitev, zato se strinja, da se to uredi,
vendar se je pred samo odmero ceste z g. Nedeljkom potrebno dogovoriti za mejo in parcelacijo
zemljišča in šele nato opraviti odmero ceste in izvesti postopek.
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Svetnik Luka Mlaker je:
-

-

postavil vprašanje, kdaj je predvidena preplastitev ceste mimo Wolfa in Kurbusa v
Berkovcih? Po izjavi bivšega svetnika g. Kšela, bi le-ta naj bila predvidena že v lanskem
letu, vendar do realizacije ni prišlo;
podal pobudo vaškega odbora Berkovci za namestitev cestnega ogledala pri Salajevih v
Berkovcih. Gre za nevaren odsek ob državni cesti.

Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da v času javne razprave proračuna nismo prejeli
nobene pobude za preplastitev omenjenega odseka ceste, ne s strani občanov, svetnikov, niti
vaškega odbora.
Pobudo za namestitev ogledala ob državni cesti bomo posredovali pristojnim službam Direkcije
za ceste.
Svetnica Milena Rajh je podala naslednja vprašanja in pobude:
1. Kako daleč je priprava Pravilnika o financiranju kmetijske dejavnosti, pripravljen je bil
v prejšnji sestavi občinskega sveta, vendar je še ostal nesprejet;
2. Pravilnik za področje gospodarstva je potrebno pripraviti do razpisa, torej pred
razdelitvijo sredstev za vzpodbude na tem področju. Pregledati in dopolniti ga je
potrebno s pripombami odbora za gospodarstvo iz prejšnje sestave in sedanje sestave
odbora;
3. Pripraviti je potrebno tudi novi Pravilnik o upravljanju Kulturnega doma, posodobiti bi
ga bilo potrebno, saj je sedanji v veljavi že od leta 2003 ter Pravilnik za Valilnico
4. Turistična taksa v Občini Križevi, ali imamo to področje zakonsko urejeno- spremembe
ob prehodu leta – 25 % odvajanje turistične takse državi?
5. Lokacija smeti na pokopališču – najti bi bilo ustreznejšo lokacijo – za ograjo, da
obiskovalcem pokopališča smeti ne bi bile tako na očeh;
6. Leseno poštno hišico na prireditvenem prostoru je potrebno prebarvati in ustrezno
zaščititi;
7. Kako daleč je projekt izgradnje ceste Lukavci – Žihlava, v državnem proračunu je
projekt umeščen, ali bo z naše strani vse pripravljeno in kdaj se bo pričelo z deli?
8. Občinska stanovanja – ali je bila proučena možnost odprodaje stanovanj in ali se je
stanovalce povprašalo o interesu za nakup le-teh? Ali je odkup stanovanj zgrajenih v
sodelovanju s Stanovanjskim skladom mogoč?
9. Da se obvestila o nakazilu svetnikom in članom komisij odpošiljajo po elektronski pošti
ali se jim osebno razdelijo na seji. Ocenjuje prihranek cca 50 € na letni ravni – v
celotnem mandatu torej 200 €.
Miran Ros je podal naslednje odgovore na zastavljena vprašanja:
-

-

Gre za dva pravilnika s področja kmetijstva in sicer:
1. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva v občini Križevci za
obdobje 2018-2020, ki je bil sprejet na občinskem svetu in je v veljavi,
2. Pravilnik o dodelitvi sredstev za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti,
kateri bo uvrščen v obravnavo kmetijskemu odboru in nato še na občinski svet.
Leseno hišico v vaškem jedru bomo s pomočjo komunalnih delavcev prebarvali.
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Župan mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore:
- Priprava pravilnika za področje gospodarstva ter pravilnika o turistični in promocijski
taksi je stvar odbora za drobno gospodarstvo.
- Kar se tiče novega Pravilnika o upravljanju kulturnega doma, se strinja, da je veljaven
pravilnik vsekakor potrebno dopolniti, saj je le-ta že nekoliko zastarel. V kratkem bomo
pravilnik pripravili in ga dali v obravnavo pristojnim odborom ter občinskemu svetu.
- S predlogom o premestitvi zabojnikov za smeti na pokopališču se strinja.
S koncesionarjem si bomo zadevo ogledali in skušali najti primernejšo lokacijo.
- Najemnike stanovanj bomo z dopisom obvestili o možnosti nakupa stanovanj.
Jožef Lebar je predstavil aktivnosti glede rekonstrukcije ceste R2-439. Povedal je, da je s
predstavniki Direkcije za ceste bil opravljen sestanek glede projektov, kjer se lastniki
zemljišč ne strinjajo s posegom na njihova zemljišča. Rešitve so našli in spremembe so v
fazi realizacije. Trenutno se čaka na pravnomočnost odmer, tistih, ki so že izvedene. Vse
odmere bi naj bile izvedene do 1. maja 2019. Predvideva se, da bi v letošnjem letu bil
objavljen razpis, v naslednjem letu pa bi pričeli z rekonstrukcijo.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da zaenkrat vse teče po planu. Konec leta bi naj bil
izveden razpis za izvajalca del, v naslednjem letu pa pričetek rekonstrukcije.
Svetnica Frančiška Rakuša je:
- ponovno opozorila na poškodovan pokrov od vodovodnega jaška pri Hostlu v Križevcih.
Na pokrov je sicer postavljen opozorilni znak, vendar predlaga, da se zaradi varnosti
lastnika čimprej obvesti in od njega zahteva, da zadevo uredi;
- predlagala, da se na severni strani pokopališča zasadi živa meja ali postavi ograja, ki bi
onemogočala prehod srnam na pokopališče, katere uničujejo cvetje na grobovih,
- predlagala, da se čimprej pristopi k odstranjevanju suhih vej v Parku doživetij. Le teh je
veliko na tleh kot tudi na drevju. Zaradi varnosti je predlagala, da se postavi opozorilna
tabla.
Jožef Lebar je povedal, da je v parku potrebno odstraniti dva dotrajana hrasta, zato bomo v
kratkem zbrali ponudbe za odstranitev le-teh in tudi za odstranitev suhega vejevja.
Kar se tiče poškodovanega pokrova pri Hostlu se strinja, da se zadeva vleče predolgo.
Lastnika smo že večkrat opozorili in tudi inšpekcijo. Ponovno bomo opravili razgovor tako
z lastnikom kot inšpektoratom in zahtevali sanacijo oz. zamenjavo pokrova.
Župan mag. Branko Belec je predlagal, da se s koncesionarjem čimprej opravi ogled na
pokopališču in se najde skupna rešitev glede prehoda srn.
Svetnik Marijan Šijanec je:
- postavil vprašanje, ali imamo že kakšne informacije glede nameravane gradnje asfaltne
baze v Bučečovcih ter glede posega na zemljišče pri Petrolu v Bučečovcih?
- opozoril na navoz mletega asfalta na deponijo v Bučečovcih.
- opozoril na poškodovane kanalete v naselju Bučečovci ter zahteval, da se od izvajalca
del zahteva, da le-te sanira v garancijskem roku;
- postavil vprašanje, kdaj se bo opravil razgovor z g. Pepelnikom glede dovozne ceste ter
prenosa lastništva zemljišča na občino?
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Lebar Jožef je podal naslednje odgovore:
- o navozu mletega asfalta bomo obvestili inšpekcijske službe. Kot mu je znano, se
določene količine lahko uporabi kot začasno deponijo;
- zadeva glede posega na zemljišču pri Petrolu v Bučečovcih je predana gradbenemu
inšpektoratu, ki pa nas o svojih izsledkih ne obvešča;
- od izvajalca del imamo pridobljeno izjavo, da bo poškodovane kanalete v Bučečovcih
še v tem letu zamenjal.
Župan mag. Branko Belec je glede nameravane postavitve asfaltne baze v Bučečovcih povedal,
da nimamo nobenih dodatnih informacij.
Kar se tiče razgovora z g. Pepelnikom glede dovozne ceste ter prenosa lastništva zemljišča na
občino, pa je povedal, da bomo opravili razgovor do naslednje seje občinskega sveta.
Predlagal je, da se razgovora udeležita tudi predsednik komunalnega odbora g. Petovar ter član
občinskega sveta g. Šijanec.
Svetnica mag. Hermina Vrbanjšak je povedala, da so se nanjo obrnili nekateri prebivalci novega
naselja Križevci z vprašanjem, kdo je lastnik ceste oziroma zemljišča, ki pelje mimo zemljišča
Pustinek in zakaj tam ni prehoda oziroma ceste v javno dobro, ter kdo in s kakšnim dovoljenjem
je tam nasadil drevesa?
Svetnica mag. Hermina Vrbanjšak jim je obljubila, da bo to vprašanje prenesla na sejo
Občinskega sveta, zato prosi za odgovor.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je ta pot oz. cesta občinska. Pred leti so občani novega
naselja na občino posredovali peticijo, da te ceste ne želijo oz. prepovedujejo izgradnjo ceste,
zato bo zahteval, da ti isti občani, ki so peticijo podpisali, podprejo izgradnjo te ceste. Šele
takrat se bomo o tej zadevi lahko pogovarjali.
Kar se tiče zasajenih dreves pa je povedal, da nas ta drevesa zaenkrat ne motijo. V primeru, da
bomo to zemljišče rabili, bomo od omenjenega občana zahtevali, da drevesa odstrani.
Svetnik Anton Petovar je postavil vprašanje, kdaj se bo nadaljevalo čiščenje Lipnice od
gajševskega mostu do naselja Kokoriči?
Župan mag. Branko Belec je obljubil, da se bo pri g. Kustecu pozanimal glede plana urejanja
oz. čiščenja Lipnice na omenjenem odseku.
Svetnik Luka Mlaker vprašuje, kje se dobijo vrečke za odpadke za čistilno akcijo, ki jo v bližnji
prihodnosti nameravajo izvesti v Berkovcih ter kje lahko deponirajo zbrane odpadke?
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da je vrečke za odpadke možno prevzeti na občini, kar
se tiče lokacije, ter samega odvoza zbranih odpadkov na deponijo v Ljutomer, pa se je potrebno
dogovoriti z Ros Miranom.
Svetnik Anton Lovrenčič je predlagal, da se čimprej pristopi k odstranjevanju peska z občinskih
cest.
Miran Ros je odgovoril, da podjetje Nograd v naslednjem tednu prične z odstranjevanjem.
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K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je prisotne povabil na koncert ob dnevu žena, ki bo v petek, 8.3.2019
ob 18.30 uri kulturni dvorani Križevci. Organizator koncerta je KUD Muzika.
Prisotne je seznanil:
- z izgradnjo mostu v Logarovcih;
- z nadaljevanjem izgradnje Parka doživetij v Križevcih;
V kratkem bo sklicana tudi seja Uredniškega odbora ter Nadzornega odbora.
Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 19.00 uri.

Zapisala:
Gabriela Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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