OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K

23. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 30. januarja 2014 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Križevci.
Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Križevci:
Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Boris Onišak, Andrej Weis, Bogomir
Gaberc, Robert Jelen, Marijan Šijanec, dr. Aleš Kolmanič, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton
Petovar in Anton Kšela.
Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Miran Ros,
Nataša Antolin in Jelka Kosi.
Ostali prisotni: - Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Bojana Karba- Pomurec.com

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Predlog proračuna občine Križevci za leto 2014 – 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 otvoril sejo in pozdravil vse 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 22. redne seje občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je opozoril na tiskarsko napako pri izjavi ga. Maje Vogrinec (4. stran
zapisnika), kjer se namesto besede » dolgotrajnega » zapiše beseda » dotrajanega »
vodovodnega sistema.
Ga. Frančiška Rakuša je opozorila na tiskarno napako na 8. strani zapisnika, kjer se v
17. alineji namesto € zapišejo %, tako, da se besedilo pravilno glasi: sofinanciranje deleža
izgradnje vodovodnega sistema Pomurja-sistem C v deležu 8,62 %.
Ker drugih pripomb na zapisnik ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L E P: Zapisnik 22. redne seje so člani občinskega sveta potrdili, s tem, da se upoštevata
zgoraj navedeni pripombi podani s strani g. Lovrenčiča in ga. Rakuševe.
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 23. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagan dnevni red.
S K L E P : Predlagan dnevni red 23. redne seje so člani občinskega sveta potrdili brez
pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

2

K 4. točki dnevnega reda:
Predlog proračuna občine Križevci za leto 2014 – 1. branje
Župan mag. Branko Belec je besedo predal računovodkinji Nataši Antolin, ki je povedala, da
je v mesecu decembru 2013 bil občinskemu svetu predložen osnutek proračuna občine Križevci
za leto 2014. V času od 13. do 20. januarja 2014 so osnutek proračuna, načrt razvojnih
programov občine Križevci za leta 2014-2017, načrt prodaje in nakupa zemljišč ter kadrovski
načrt obravnavali odbori občine Križevci, ki so na svojih sejah podali naslednje predloge:
- Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja:
Sprejet je bil predlog za prerazporeditev sredstev znotraj programa in sicer se za 1.000 €
povečajo sredstva za podporo delovanju društev in zvez v kmetijstvu, za isti znesek pa se
zmanjšajo sredstva za druge operativne odhodke – tehnična podpora.
- Odbor za družbene dejavnosti:
V proračun za letošnje leto se naj uvrsti ureditev JP v Berkovcih ( proti Mihalič ) v višini
25.000 €. Prerazporedijo se sredstva znotraj programa športa v skladu s predlogom Športne
zveze Križevci.
- Odbor za komunalne zadeve:
V proračun za letošnje leto se naj uvrsti sanacija mostu v Bučečovcih v višini 18.000 €.
- Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt:
Za razporeditev sredstev podjetnikom po Pravilniku se naj namenijo sredstva v isti višini kot
v lanskem letu, to je v višini 7.000 €. V kolikor to ne bo mogoče ob sprejemu proračuna, se
sredstva zagotovijo z rebalansom.
V NRP se vključijo naslednje investicije:
- v letu 2015 – izgradnja kanalizacije v naselju Lukavci Gomile
- v letu 2016 – obnova ceste v naselju Lukavci Gomile
Prisotne je seznanila tudi z naslednjimi spremembami proračuna za 1. branje:
- Prihodki in prenos sredstev po ZR + 272.470 €
Glede na grobi osnutek zaključnega računa proračuna za leto 2013 se planira prenos sredstev
v višini cca 600.000 €, kar je 50.000 € več kot je bilo planirano v osnutku proračuna za leto
2014 ( 550.000 € ).
Prihodki:
C sistem- sredstva niso bila nakazana v letu 2013 47.145 €
Projekt » Dobra voda za vse » ( sredstva IPA in RS ) 155.325 €
- Odhodki +272.470 €
Dodajo oz. povečajo ali zmanjšajo se naslednji izdatki:
- Stroški notranje revizije:
Občina Križevci je vsako leto zavezana k notranji reviziji poslovanja. Tako se planirajo
stroški nadzora v višini 3.000 €.
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- Davek na nepremičnine in druge dajatve
Na podlagi Zakona o davku na nepremičnine so tudi občine zavezanke za plačilo tega davka
za nepremičnine v njihovi lasti, kar predstavlja odhodek občinskega proračuna, ki se planira
v višini 17.000 €.
- Investicije in investicijsko vzdrževanje JP in cestne infrastrukture po vaseh:
Predvideno je asfaltiranje JP v dolžini 155 m v širini 3 m v Berkovcih proti Mihaliču v
vrednosti 25.000 €. Zaradi dotrajanosti bo obnovljen most v Bučečovcih proti farmi Ramuta.
Ocenjena vrednost znaša 18.000 €
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – projektna dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za tretji pas na regionalni cesti v naselju Bučečovci.
Občina Križevci bo naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo zavijalnega pasu
in javne razsvetljave na regionalni cesti R1-230, odsek 1399, Vučja vas – Križevci v naselju
Bučečovci. Predvidena vrednost je 9.000 €.
- Izgradnja in vzdrževanje kanal. sistema:
Projekt » Dobra voda za vse », kjer je občina Križevci ena izmed partnerjev, ki sodelujejo
pri tem mednarodnem projektu, kateri je financiran s strani IPA in RS. Za našo občino bo
izdelan razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ERM ter
projektna dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod v razpršenih naseljih Grabe, Logarovci, Kokoriči, Berkovci in Gajševci.
Občina Križevci bo sodelovala tudi pri izvedbi aktivnosti v okviru vzpostavitve učnega
poligona o delovanju RČN in ERM Gajševci, kjer se bo izvajal postopek nabave in
postavitve opreme za učni poligon in tisk informativnih brošur, izvajanje delavnic in ogledi
dobre prakse.
Skupna vrednost za občino Križevci znaša 199.470 €, od tega je delež občine 44.145 €.
- Prostorski dokumenti občine:
Strošek izdelave OPN se zniža za 10.000 €.
- Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Doda se 1.000 € za nabavo športne opreme in najem športnih objektov. Sredstva za šport so
tako zagotovljena v isti višini kot v lanskem proračunu.
- Investicijsko vzdrževanje OŠ Križevci
Vrednost dodatnih del pri sanaciji OŠ Križevci se zniža za 10.000 €
Odbor za finance je končni predlog proračuna obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga
v predlagani obliki v prvem branju sprejme.
Mag. Branko Belec se je Nataši zahvalil za podano obrazložitev in povedal, da v kolikor
občinski svet na današnji seji proračun v prvi obravnavi sprejme, se le ta posreduje v 10-dnevno
javno obravnavo.
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G. Anton Lovrenčič je zadovoljen s samim proračunom. Moti ga, da pri razvoju občine
zaostajajo vasi Ščavniške doline, saj v proračunu ni predvidenih sredstev za izgradnjo
kanalizacije v naselju Grabe in Kokoriči, niti ni predvidenih sredstev za izgradnjo kolesarskih
poti.
So pa zajete določene investicije kot npr. izgradnja športne dvorane v višini 2 mio €. Sprašuje,
ali bo občina z lastnimi sredstvi to investicijo zmožna izpeljati?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se zavedamo, da tako velike investicije občina
finančno ne bo zmožna sama izpeljati, računamo na sredstva iz morebitnih razpisov.
Kar se tiče izgradnje kolesarske poti v Ščavniški dolini pa je povedal, da je izgradnja le-te
vezana na rekonstrukcijo regionalne ceste R2-439, prav tako izgradnja pločnikov ter javne
razsvetljave.
Po pridobljenih informacijah v državnem proračunu za leto 2014 niti 2015 ni predvidenih
sredstev za rekonstrukcijo omenjene ceste.
G. Anton Petovar je predlagal, da naj občinska uprava pripravi seznam gospodinjstev, kjer je
predvidena izgradnja malih čistilnih naprav. Nekatere občane ta zadeva namreč že zanima.
Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da še ni izdelane študije oz. programa iz katerega bi
bilo razvidno, katere stanovanjske hiše bodo imele možnost priključitve na javno kanalizacijo
in katere si bodo mogle zgraditi malo čistilno napravo. Ko bo program izdelan, bo o zadevi
razpravljal komunalni odbor, ki bo proučil možnost priključitve posamezne stanovanjske hiše.
Predlagal je, da se o zadevi razpravlja, ko bodo zadeve bolj jasne ( trenutno so še nedorečene )
in se predhodno prouči tudi ekonomsko upravičenost izvedbe kanalizacijskih vodov na
določenih območjih.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občina dolžna zgraditi kanalizacijski sistem v
Logarovcih ( do bivše šole ) do leta 2017 zaradi aglomeracij. Na delu območja občine Križevci,
kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode RS za območje
občine Križevci ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in izven predvidenih območij
aglomeracij, pa se predvideva izgradnja malih čistilnih naprav katere občina tudi delno
sofinancira. Priključitev na javni kanalizacijski sistem bodo vsekakor imela gospodinjstva ob
regionalni cesti R2-439, ostala gospodinjstva pa že lahko pristopijo k izgradnji malih čistilnih
naprav.
Miran Ros je povedal, da se občina z izgradnjo kanalizacijskega sistema v Ščavniški dolini ne
more prijaviti na noben razpis, ker nimamo pogojev – območje ni v aglomeraciji, zato bomo
pretežni del izgradnje kanalizacije morali izvesti z lastnimi sredstvi. Pogoj, ki jo državna uredba
zahteva je gostota prebivalstva na hektar, zato vasi Kokoriči, Berkovci in Berkovski Prelogi
niso upravičene do javne komunalne infrastrukture po operativnem programu čiščenja in
odvajanja kanalizacije.
G. Anton Lovrenčič: Načrt razvojnih programov ( NRP ) 2014 – 2017 zajema izgradnjo fekalne
kanalizacije v Logarovcih ter izgradnjo fekalne kanalizacije v Berkovcih. Sprašuje, zakaj v
NRP ni zajete tudi izgradnje fekalne kanalizacije v naselju Kokoriči? Ali ne gre za povezavo
izgradnje kanalizacije od Logarovec do naselja Berkovci, vključno z naseljem Kokoriči?
G. Milan Majcen je mnenja, da je to najmanjši problem, da se » izgradnja fekalne kanalizacije
v Kokoričih » uvrsti v NRP občine za leto 2014-2017.
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Predlog g. Lovrenčiča podpira tudi župan mag. Branko Belec.

S K L E P: Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2014 z vsemi sestavnimi deli, se v
prvem branju sprejme s tem, da se v NRP dopolni naziv, ki se pravilno glasi:
» Izgradnja kanalizacije v Logarovcih in v Kokoričih ».
Odlok se posreduje v 10-dnevno javno obravnavo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Odgovori na zastavljena vprašanja prejšnje seje so podani v pisni obliki in so priloga gradivu
za sejo.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da trenutno teče zadeva glede ureditve prebivališč
varovancev Doma Lukavci.
G. Anton Lovrenčič je izrazil zadovoljstvo, da NLB v tej fazi reorganizacije ne predvideva
zaprtja poslovalnice v Križevcih. Moti pa ga, da ni jamstva, da omenjene poslovalnice v
prihodnosti ne bodo zaprli, zato je predlagal, da župan opravi kakšen razgovor s predstavniki
banke glede nadaljnjega obratovanja.

K 6. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Andrej Weis je predlagal, da se zapisniki občinskih sej sproti objavljajo na spletni strani
občine. Ugotavlja, da je objavljenih le nekaj zapisnikov.
Župan mag. Branko Belec se strinja z izjavo g. Weisa in pove, da zapisniki morajo biti naslednji
dan po sprejetju na seji objavljeni na spletni strani občine.
G. Marijan Šijanec je opozoril na odpadke ( plastenke, papirji ), na parkirišču ob avtocesti v
Bučečovcih, katere odlagajo osebe, ki puščajo avtomobile na parkirišču. Predlagal je, da se na
parkirišču postavijo opozorilne table za prepoved odlaganja odpadkov ter se v reševanje te
zadeve vključi tudi Medobčinski inšpektorat.
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo o zadevi obvestili Medobčinski inšpektorat,
kateri bo voznike z opozorilnimi lističi opozoril na prepoved odlaganja odpadkov ter na zaporo
parkirišča v kolikor se bo onesnaževanje še v naprej nadaljevalo.
G. Anton Petovar je povedal, da mu je s strani podjetja TZT d.o.o. Radoslavci osebno bila
predana prošnja v zvezi z izdajo soglasja za dovoz blaga s tovornjaki po lokalnih cestah občine
Križevci. Prošnja je bila predana občinski upravi, občinskim svetnikom pa na sami seji.
Po njegovem mnenju gre za nesprejemljivo zadevo, saj v kolikor občinski svet poda pozitivno
soglasje, bo takih zadev vedno več. Ker ima podjetje možnost dostave blaga po regionalni cesti
R2-439 predlaga, da se le-te tudi poslužujejo.
Istega mnenja je bila večina občinskih svetnikov. Menijo, da zaradi enakopravnega
obravnavanja vseh avtoprevoznikov, prošnji navedenega podjetja ne moremo ugoditi. Podjetje
naj za dostavo blaga uporablja regionalno cesto R2-439 Križevci-Lukavci.
Ga. Lidija Koroša je predlagala, da se občane obvesti o zbiranju oblačil in obutve v občini oz.
o lokacijah kontejnerjev, kjer je oblačila in obutev možno oddati. Velika večina občanov
namreč o zadevi ni obveščena.
Istočasno je prisotne povabila na slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo v petek,
07.02.2014 ob 18.00 uri v kulturnem domu Križevci.
Župan je povedal, da bomo občane o zbiranju oblačil in obutve obvestili preko spletne strani
občine.
Miran Ros je povedal, da je podjetje KSP Ljutomer d.o.o. postavil kontejnerje za oblačila in
obutev na dve začasni lokaciji in sicer na parkirišče pri občinski stavbi in v Logarovcih. Ko bo
komunalni odbor določil » stalne » lokacije, bomo občane o lokacijah informirali preko spletne
strani občine.
G. Anton Lovrenčič je povedal, da je v časopisu zasledil članek glede zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov, katerega izvaja podjetje KSP Ljutomer.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da v tem primeru gre za procesne napake, katere pa se že
odpravljajo.

K 7. točki dnevnega reda:
Razno
G. Boris Onišak je občinski svet in vse prisotne seznanil z odstopom s funkcije občinskega
svetnika in funkcij delovnih teles občinskega sveta občine Križevci.
Povedal je, da se je za tak korak odločil zaradi povečanega obsega dela, preobremenjenosti in
drugih prioritetnih zadev.
Županu, občinskim svetnikom in vsem zaposlenim na občini se je zahvalil za dosedanje
korektno sodelovanje.
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Boris bil 12 let občinski svetnik, ki je soustvarjal
razvoj naše občine. Kot je povedal, sta zelo dobro sodelovala, prav so mu prišle tudi njegove
pobude in predlogi, za kar mu je vsekakor tudi hvaležen.
G. Andrej Weis je prisotne povabil na zimsko občinsko ligo malega nogometa trojk na odboj,
ki bo v nedeljo, 02. februarja 2014 v telovadnici osnovne šole Križevci.
Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 19.30 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan občine Križevci
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