OBČINA KRIŢEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
2. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v četrtek, 23. decembra 2010
ob 17.00 uri v sejni sobi SKZ » KLAS » Križevci.
Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Kriţevci:
Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Boris Onišak, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir
Gaberc, Robert Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton
Petovar in Anton Kšela.
Ostali navzoči: mag. Branko Belec, ţupan, Vida Štrakl, Nataša Antolin, Miran Ros, Joţef
Lebar in Jelka Kosi.

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
3. Predlog sklepa o imenovanju delovnih teles:
a) odbor za gospodarstvo
b) odbor za finance
c) statutarno-pravna komisija
d) odbor proračunskega stanovanjskega sklada
e) odbor za poţarno varnost in CZ
f) odbor za komunalne zadeve
g) odbor za druţbene dejavnosti
h) odbor za kmetijstvo
i) odbor za odlikovanja in priznanja
4. Predlog sklepa o imenovanju Nadzornega odbora
5. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
6. Predlog sklepa o potrditvi DDIP in IP za projekt » pločnik in JR Ključarovci »
7. Potrditev plana izvajanja zimske sluţbe za obdobje 2010/2011
8. Sklep o prerazporeditvi sredstev za PGD Kokoriči
9. Seznanitev o začasnem financiranju Občine Kriţevci
10. Predstavitev osnutka proračuna za leto 2011
11. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
12. Razno
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Ţupan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeleţilo 12 članov občinskega sveta. G. Robert Jelen se je seje udeleţil pri 7. točki dnevnega
reda.
Predlagal je zgoraj navedeni dnevni red, katerega so člani soglasno potrdili.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
S K L E P : Zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega sveta Občine Kriţevci se potrdi brez
pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju delovnih teles
Predlogi za imenovanje delovnih teles so priloga v gradivu za sejo.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog za sestavo odborov pripravil KVIAZ na
podlagi predlogov, ki so jih podale politične stranke. Odbori so sestavljeni so glede na volilni
rezultat. Predsednika delovnega telesa si člani imenujejo na svoji prvi seji, ki jo skliče ţupan.
Predsednik mora biti član občinskega sveta.
Besedo je predal predsedniku KVIAZ-a, g. Gaberc Bogomiru, ki je povedal, da KVIAZ pri
sestavi odborov ni imel nobenih teţav. Predlogi so bili na seji KVIAZ-a soglasno potrjeni.
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S K L E P : a) V odbor za gospodarstvo se imenujejo:
1. Majcen Milan, Logarovci 32
2. Prelog Dušan, Logarovci 7
3. Lovrenčič Anton, Lukavci 7b
4. Rajh Simon, Kriţevci 27b
5. Babič Matej, Grabe 15a
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

b) V odbor za finance se imenujejo:
1. Rakuša Frančiška, Kriţevci 26a
2. Gaberc Bogomir, Stara Nova vas 51a
3. Jelen Robert, Stara Nova vas 23
4. Slavič Joţef, Grabe 1
5. Slavinec Branko, Boreci 9a
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

c) V statutarno pravno komisijo se imenujejo:
1. Kšela Anton, Berkovci 19
2. Petovar Anton, Kokoriči 16b
3. Onišak Boris, Kriţevci 16c
4. Antič Boris, Kriţevci 47a
5. Babič Brigita, Logarovci 42
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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d) V odbor proračunskega stanovanjskega sklada se imenujejo:
1. Kolmanič Aleš, Bučečovci 34
2. Prelog Dušan, Logarovci 7
3. Majcen Milan, Logarovci 32
4. Koroša Lidija, Ključarovci 53b
5. Potrč Tadeja, Zasadi 14
6. Kosalec Robert, Ključarovci 22
7. Slavinec Viktor, Boreci 9a
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
e) V odbor za civilno zaščito in reševanje se imenujejo:
1. Petovar Anton, Kokoriči 16b
2. Šijanec Marijan, Bučečovci 38
3. Kolmanič Aleš, Bučečovci 34
4. Antolin Milan, Boreci 36
5. Colnarič Drago, Lukavci 47
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

f) V odbor za komunalne zadeve se imenujejo:
1. Petovar Anton, Kokoriči 16b
2. Gaberc Bogomir, Stara Nova vas 51a
3. Jelen Robert, Stara Nova vas 23
4. Weis Andrej, Iljaševci 13
5. Šijanec Marijan, Bučečovci 38
6. Rajh Franc, Ključarovci 57
7. Kšela Drago, Ključarovci 13a
8. Paldauf Joţef, Vučja vas 37
9. Milič Marko, Kriţevci 126
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta
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Sklep je sprejet.
g) V odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Rakuša Frančiška, Kriţevci 26a
2. Kšela Anton, Berkovci 19
3. Koroša Lidija, Ključarovci 53b
4. Weis Andrej, Iljaševci 13
5. Petek Primoţ, Kriţevci 41b
6. Jureš Milena, Boreci 1
7. Vengust Nataša, Ključarovci 26
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

h) V odbor za kmetijstvo se imenujejo:
1. Lovrenčič Anton, Lukavci 7b
2. Kolmanič Aleš, Bučečovci 34
3. Majcen Milan, Logarovci 32
4. Marinič Alojz, Berkovski Prelogi 7a
5. Bohinec Joţef, Zasadi 8
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

i) V komisijo za priznanja in odlikovanja se imenujejo:
1. Kšela Anton, Berkovci 19
2. Koroša Lidija, Ključarovci 53b
3. Šijanec Marijan, Bučečovci 38
4. Lovrenčič Anton, Lukavci 7b
5. Potočnik Elizabeta, Logarovci 29b
6. Čuk Aleš, Vučja vas 41
7. Tobias Radko, Kriţevci 34a
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta
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Sklep je sprejet.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju Nadzornega odbora
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog za sestavo Nadzornega odbora pripravil
KVIAZ na podlagi predlogov, ki so jih podale politične stranke. Predlog so člani KVIAZ-a
potrdili soglasno.
Člani nadzornega odbora morajo biti imenovani izmed občanov, ne morejo biti člani
občinskega sveta, člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki
so uporabniki proračunskih sredstev. Predsednika si člani izvolijo na svoji prvi seji, ki jo
skliče ţupan.

SKLEP:

V Nadzorni odbor se imenujejo:
1. Tomaţič Katja, Kriţevci 26a
2. Štuhec Franc, Gajševci 13
3. mag. Vrbanjšak Hermina, Kriţevci 109
4. Horvat Miroslav, Kriţevci 41
5. Uršič Darinka, Ključarovci 55a
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 sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog za sestavo komisije pripravil KVIAZ na
podlagi predlogov, ki so jih posredovale politične stranke. Na KVIAZ je prispelo 5 predlogov
za sestavo volilne komisije. Občinska volilna komisija sestavlja skupaj 8 članov.
Glede na premalo prispelih predlogov so člani KVIAZ-a predlagali, da se zberejo soglasja še
od dosedanje predsednice, njenega namestnika in članice Zorko Maučec Nataše. Vsi trije so
podali soglasje.
S K L E P : V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Osterc Kuhanec Vlasta, Kriţevci 12
2. Roţman Anton, Stara Nova vas 26
3. Zorko Maučec Nataša, Boreci 6
4. Lešer Bojan, Bučečovci 7b

- predsednica
- namestnik predsednice
- članica
- namestnik
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5. Vaupotič Miran, Lukavci 19
6. Ţitnik Tička, Boreci 13
7. Antolič Zvonka, Bučečovci 32
8. Lupša Franc, Berkovci 16
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

- član
- namestnica
- članica
- namestnik

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o potrditvi DIIP in IP za projekt » pločnik in JR Ključarovci »
Ţupan, mag. Branko Belec je povedal, da ima Občina Kriţevci v pripravi projekt izgradnje
hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Ključarovci v skupni dolţini cca 1.400 m.
Vrednost po projektu znaša 600.000,00 €. Občina se bo z navedeno investicijo prijavila na
javni razpis » Ukrep 322 obnova in razvoj vasi », ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo,
pri čemer gre za sredstva Evropskega kmetijskega sklada, ki investicije sofinancira v višini
85 % upravičenih stroškov celotne investicije.
Investicijska dokumentacija je osnova za prijavo na razpis. Potrjena mora biti s strani
občinskega sveta, ali pa da le-ta poda pooblastilo za potrditev ţupanu. Ker je investicijska
dokumentacija še v pripravi se predlaga občinskemu svetu, da le-ta pooblasti ţupana za
potrditev navedenih dokumentov.
S K L E P : Občinski svet občine Kriţevci pooblašča ţupana Občine Kriţevci, mag. Branka
Beleca za potrditev investicijske dokumentacije ( DIIP in IP ) za projekt
» Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Ključarovci », ki ga
je izdelal Borut Slavič s.p., Kriţevci 56a, Kriţevci pri Ljutomeru.
Navzočih
12 članov sveta
ZA je glasovalo
11 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta
( g. Onišak ni glasoval )
Sklep je sprejet.
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K 7. točki dnevnega reda:
Potrditev plana izvajanja zimske službe za obdobje 2010/2011
G. Robert Jelen se je udeleţil seje.
Miran Ros je predstavil plan izvajanja zimske sluţbe. Izvajanje zimske sluţbe na lokalnih
cestah ( 21,3 km ) izvaja podjetje Nograd-Lotmerk d.o.o., Ljutomer, izvajanje zimske sluţbe
na občinskih javnih poteh v dolţini 51,4 km ter pločnik v dolţini 11,5 km pa izvajajo kmetje
in podjetnik. Kmetje izvajalci imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ter ustrezno
opremljene kmetijske stroje. Posipavajo se samo lokalne ceste. Za izvajanje zimske sluţbe
imamo planiranih skupaj 50.000 € ( Nograd-Lotmerk d.o.o. 35.000 € , kmetje in podjetnik
15.000 € ).
En izvajalec zimske sluţbe je po izdaji gradiva za sejo odpovedal izvajanje zimske sluţbe na
javnih poteh, zato zimsko sluţbo sedaj opravlja le 5 izvajalcev.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se podjetje Nograd-Lotmerk opozori na nespluţene
avtobusne postaje v naselju Lukavci ( le-te ţe 2 x niso bile spluţene ).
G. Boris Onišak je predlagal, da javni delavci zaradi varnosti otrok, kot tudi ostalih
udeleţencev v cestnem prometu odstranijo grmado snega na kriţišču med Onišakovimi in
frizerskim salonom.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Plan izvajanja zimske sluţbe za lokalne ceste na območju Občine Kriţevci za
obdobje 2010/2011 se sprejme v predlagani obliki.
2. Plan izvajanja zimske sluţbe za lokalne ceste na območju Občine Kriţevci za
obdobje 2010/2011 je priloga sklepa.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
13 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Sklep o prerazporeditvi sredstev za PGD Kokoriči
Ţupan mag. Branko Belec je podrobno predstavil zadevo glede nabave gasilskega vozila za
potrebe PGD Kokoriči. Gasilska zveza Kriţevci je leta 2007 pripravila 15 letni plan nabave
gasilskih vozil in opreme, ki je bil potrjen tudi na odboru za poţarno varnost Občine Kriţevci.
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Iz tega sklepa izhaja, da se v obdobju 2008-2010 v PGD Kokoriči nabavi gasilska cisterna z
vodo za potrebe PGD Kokoriči in celotnega III. poţarnega okoliša, ki ga posredno pokriva
PGD Kokoriči kot druga enota širšega pomena ( poleg PGD Vučja vas ). Vozilo bi se naj s
strani lokalne skupnosti financiralo do 50 % nabavne vrednosti. V vmesnem obdobju se je
nabavna cena vozil povečala za 35 %. Tako je vozilo PGD Kokoriči po koncu pogajanj bilo
draţje za 15 % glede na cene v letu sprejema plana nabave vozil. Končni znesek nabave
vozila tako znaša 152.300,00 €. Po pogodbi je bil deleţ občine Kriţevci 63.730,00 €, kar
predstavlja 41,84 % vrednosti. PGD Kokoriči je glede na do tedaj znana dejstva imelo v
finančni konstrukciji pričakovan prihodek iz naslova razpisa za sofinanciranje gasilske
opreme do 30 % vrednosti osnovnega vozila, ki PGD pripada po kategoriji to je vrednost
23.400,00 €.
PGD Kokoriči je na razpisu kandidiralo uspešno brez dopolnitve vloge. Od pristopa društva
do kandidiranja na razpis so se spremenila merila na katera društvo ni imelo vpliva in sicer:
eden od kriterijev je tudi razvitost občine, ki jo predpisuje Ministrstvo za finance Republike
Slovenije. Občina Kriţevci je bila leta 2007 in 2008 med manj razvitimi občinami, kar bi
pomenilo, da bi društvo lahko na razpisu pridobilo do 23.400,00 €. Zaradi novega izračuna za
občino, ni bilo pogoja in pa zaradi zelo velike količine nabavljene opreme, je po kriterijih
društvo pridobilo na razpisu 8.290,00 €. Ker občina lahko sofinancira do 50 % vrednosti
vozila in ob dejstvu, da je bilo na področju III. poţarnega okoliša z letošnjim letom eno
društvo manj, meni, da je smiselno, da občina sofinancira do 50 % vrednosti nabave vozila, ki
bo zagotavljalo poţarno varnost v občini. Zato je potrebno zagotoviti še 12.419,00 €.
Kot je ţe povedal, se predlagana prerazporeditev opravi iz objektivnih razlogov, ki jih ni bilo
mogoče predvidevati.
G. Robert Jelen se boji, da bo v prihodnje v proračunih potrebno zagotavljati vedno več
sredstev za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, saj PGD vedno bolj nabavljajo gasilska
vozila.
G. Boris Onišak se strinja, da v občini moramo imeti zagotovljeno poţarno varnost ter
zagotovljena gasilska vozila, vendar mu ni jasno, kako je Gasilska zveza Kriţevci planirala
finančno konstrukcijo. Ţe pred 7 leti smo imeli podoben primer pri nabavi gasilskega vozila
za potrebe PGD Boreci, zato se nikakor ne more strinjati, da se podobni primeri ponavljajo.
Pri tej točki ne bo glasoval oz. se bo vzdrţal.
G. Marijan Šijanec je povedal, da so na GZ Kriţevci sprejeli določene sklepe, ki so bili tudi
izvedeni. V navedenem primeru je ţal prišlo do neljubih zapletov iz ţe navedenih razlogov,
katerih pa nihče ni pričakoval. Predlog v gradivu vsekakor podpira.
G. Andrej Weis podpira predlagan sklep, saj je ţupan dolţan zagotoviti poţarno varnost v
občini Kriţevci.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep:

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci sprejme sklep o prerazporeditvi sredstev
odhodkov v posebnem delu proračuna na postavko 07008 – Investicije v
gasilstvu:
- kt. 4310002 Investicije v gasilstvu v višini 12.419,00 €
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a) iz postavke -23003 splošna proračunska rezervacija
- kt. 409000- splošna proračunska rezervacija v višini 4.919,00 €
b) iz postavke 07005 – sofinanciranje nabave vozil in gasilske opreme ( poţarna
taksa )
- kt. 4310001 – nabava gasilske opreme v višini 7.500,00 €
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
12 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
( g. Onišak ni glasoval )
Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Seznanitev o začasnem financiranju Občine Križevci
Ţupan, mag. Branko Belec je člane sveta seznanil s sklepom o začasnem financiranju Občine
Kriţevci v obdobju januar – marec 2011. Sklep je priloga gradivu za sejo.

K 10. točki dnevnega reda:
Predstavitev osnutka proračuna za leto 2011
Ţupan mag. Branko Belec je podrobno predstavil osnutek proračuna za leto 2011, kateri je
priloga v gradivu za sejo. Proračun je 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, kar je temeljni instrument delovanja občine.
1. Prihodki za leto 2011 znašajo
- davčni prihodki
- nedavčni prihodki
- kapitalski prihodki
- transferni prihodki

3,745.852 € od tega:
2,176.350 €
196.724 €
1.000 €
1,371.778 €

2. Odhodki za leto 2011 znašajo
- tekoči odhodki
- tekoči transferi
- investicijski odhodki
- investicijski transferi

4,480.772 € od tega:
598.536 € - 13,3 %
1,077.960 € - 24,1 %
2,530,443 € - 56,5 %
273.833 € - 6,1 %

Podrobno predstavi naslednje postavke oz. predvidene investicije:
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- obnova vaško-gasilskih domov v Berkovcih, Logarovcih in Lukavcih
83.879,14 €
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme za PGD Bučečovci
20.800,00 €
- gramoziranje poljskih poti
19.500,00 €
- ureditev vaškega jedra v naselju Kriţevci –projektantska ocena znaša
590.269,68 € (od tega deleţ občine 19.940,87 €, deleţ Min. za kmetijstvo pa
397.328,81 € )
- Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI za izgradnjo hodnika za pešce in
Kolesarsko stezo ob LC Grabe – Branoslavci
7.800,00 €
- Izdelava projektne dokumentacije PGD,PZI za izgradnjo hodnika za pešce med
Lukavci in Noršinci
4.200,00 €
- zamenjava dotrajanih svetilk javne razsvetljave
10.000,00 €
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev pločnikov ali kolesarske steze
ter sanacijo cestišča ob reg. cesti Berkovci-Logarovci-Grabe-Lukavci v
dolţini 9,2 km
83.500,00 €
- izgradnja kroţišča Ključarovci (sofinanciranje občine cca 25 % od celotne
vrednosti v višini
167.550,00 €
- za zbirno sortirni center odpadkov v Puconcih
24.000,00 €
- za sanacijo in upravljanja odlagališča odpadkov v Ljutomeru
10.500,00 €
- sanacija črnih odlagališč odpadkov
6.000,00 €
- izgradnja fekalne kanalizacije Ključarovci – vrednost investicije znaša
598.791,67 € ( od tega občina 123.924,67 €, SVLR 474.867 € )
- izgradnja fekalne kanalizacije Vučja vas in Iljaševci – planirana vrednost
333.753,00 € ( od tega občina 50.063,00 €, SVLR 283.690,00 € )
- izdelava projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije:
a) Ključarovci
10.700,00 €
b) ob drţavni cesti R2-439 ( del Grab, Logarovci, Kokoriči in Berkovci )
17.500,00 €
c) Vučja vas in Iljaševci
13.410,00 €
- analiza pitne vode na vaških vodnjakih
4.500,00 €
- obnova vodovodnega sistema Ključarovci v dolţini cca 1.600 m
255.389,00 €
- zamenjava dotrajanih hidrantov
3.000,00 €
- postavitev kipa Dragutina Cvetka v Vučji vasi in ureditev okolice spomenika
2.500,00 €
- financiranje delovanja splošne knjiţnice v Ljutomeru
39.588,00 €
- obnova odra v kulturni dvorani Kriţevci
5.000,00 €
- sofinanciranje letnih programov športa ( za delovanje ŠZ, ŠD in vzdrţevanje
športnih objektov
28.790,00 €
- sofinanciranje muzeja kasaških konj v Ljutomeru
3.000,00 €
- varstvo in vzgoja predšolskih otrok
492.360,00 €
- pokrivanje materialnih stroškov v OŠ Kriţevci
62.400,00 €
- za investicije in investicijsko vzdrţevanje v OŠ Kriţevci
91.500,00 €
- regresiranje šolskih prevozov učencev
115.000,00 €
- programski stroški v Glasbeni šoli Ljutomer
8.000,00 €
- financiranje druţinskega pomočnika
13.000,00 €
- regresiranje oskrbe v domovih starejših občanov
70.000,00 €
- stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
23.295,00 €
- subvencija najemnin neprofitnih stanovanj
8.000,00 €
- enkratne socialne pomoči materialno ogroţenim
5.000,00 €
- investicijsko vzdrţevanje neprofitnih najemnih stanovanj
87.000,00 €
- tekoče upravljanje in vzdrţevanje neprofitnih stanovanj
13.565,00 €
- sredstva za plače in materialni stroški inšpektorja za okolje in redarji
27.140,00 €
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Osnutek proračuna bodo obravnavali tudi odbori občine.
Ker ni bilo vprašanj, je ţupan nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda:
K 11. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Boris Onišak je postavil vprašanje glede snemanja sej.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se seje trenutno snemajo ( avdio ). Do naslednje seje
si bomo pridobili ponudbe za video snemanje in predvajanje sej občinskega sveta. Pove, da je
občinski svet v letu 2009 o navedeni zadevi ţe razpravljal, vendar se za video snemanje sej ni
odločil, saj je takratna cena snemanja in predvajanja znašala okrog 200,00 €.
G. Marijan Šijanec: Ali je moţno, da se uredi prehod za pešce pri kapeli v Borecih?
G. Miran Ros je povedal, da v tem primeru gre za prehod na regionalni cesti, zato si moramo
predhodno pridobiti soglasje s strani Direkcije RS za ceste.
G. Andrej Weis je predstavil problem glede visokih cen za oglaševanje na internem kanalu in
predlaga, da se opravijo razgovori glede zniţanja cen oglaševanja na internem programu
KTV.
Postavi tudi vprašanje glede objave zapisnikov sej na spletni strani občine.
Ţupan mag. Branko Belec: Zapisniki sej se bodo takoj po sprejemu objavljali na spletni strani
občine, prav tako gradiva za sejo občinskega sveta.
G. Anton Lovrenčič zahteva, da se od Medobčinskega inšpektorata zahteva informacija, kako
daleč je zadeva glede odlagališča na gomilah v Lukavcih ( zemljišče bivše opekarne ).

K 12. točki dnevnega reda:
Razno
Ga. Lidija Koroša prisotne seznani glede razpisa za javna dela in pove, da se je šola prijavila
na razpis javnih del in sicer za naslednje programe:
- informiranje
- pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov
- pomoč pri spremstvu otrok
- pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami
Odobrena je bila le vloga za program Informiranje.
Glede na to, da program javnega dela Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost
športnih objektov, katerega je do sedaj prijavljala občina, ni bil odobren, predlaga dogovor z
ţupanom za rešitev tega problema.
Prisotne je obvestila tudi o opravljenem inšpekcijskem nadzoru v OŠ Kriţevci ter o
ugotovitvah o dotrajani električni napeljavi v novem delu šole.
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Opozorila je tudi na odpadanje ometa v eni izmed učilnic.
G. Marijan Šijanec je vse prisotne povabil na boţično-novoletni koncert v nedeljo 26.12.2010
ob 19.00 uri v prostorih vaško-gasilskega doma Bučečovci.
Ţupan mag. Branko Belec je prisotne povabil na ţegnanje konj v nedeljo, 26.12.2010 ob
10.00 uri v Kriţevce.

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 18.20 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
ţupan Občine Kriţevci
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