OBČINA KRIŢEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
4. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v ponedeljek, 07. marca 2011
ob 18.00 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.
Prisotni predstavniki občinske uprave: ţupan mag. Branko Belec, Vida Štrakl, Nataša Antolin
in Jelka Kosi.
Ostali navzoči: - Darinka Uršič, predsednica NO
- Bojan Rajk – Radio Murski val
- Miha Šoštarič – Večer

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 4. redno sejo
4. Predlog proračuna za leto 2011 – 2. branje
5. Sklep o spremembi sklepa št. 032-02-23/09-154 z dne 16.12.2009
6. Predlog sklepa izvzem iz javnega dobra
7. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
9. Razno

K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Ţupan mag. Branko Belec je pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeleţilo vseh 13 članov občinskega sveta.
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
G. Marijan Šijanec je podal pripombo na zapisnik k 10. točki dnevnega reda in sicer:
V prvem stavku na zadnji strani zapisnika se beseda kroţišče zamenja z besedo kriţišče.
S K L E P : Sprejme se zapisnik 3. redne seje občinskega sveta, upoštevajoč pripombo
gospoda Marijana Šijanca.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Predlog dnevnega reda za 4. redno sejo
Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red.
S K L E P : Predlagani dnevni red so člani OS sprejeli brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Ţupan mag. Branko Belec je podal naslednje informacije:
Glede na uspešnost pri kandidiranju za sredstva na razpisih:
- za ureditev vaškega jedra v Kriţevcih in
- za obnovo večnamenskih zgradb skupnega pomena,
bomo v kratkem podpisali pogodbe z izvajalci in pričeli z deli. Ker pa Ministrstvo zahteva, da
sprejet proračun ( sklep o začasnem financiranju ne zadostuje ), smo na današnji dnevni red
morali uvrstiti tudi točko dnevnega reda: Predlog proračuna za leto 2011.
Rok za pritoţbe glede izbire izvajalca za ureditev vaškega jedra Kriţevci je potekel. Za
izvajalca je bilo izbrano podjetje Segrap d.o.o. iz Ljutomera.
Jutri se izteče tudi pritoţbeni rok za izbiro izvajalca za obnovo večnamenskih zgradb
skupnega pomena ( vaško gasilskih domov ). Najcenejši ponudnik je podjetje Legartis d.o.o.
iz Lendave.
Intenzivno poteka gradnja kanalizacije v Ključarovcih, v kratkem se bo pričelo tudi z
izgradnjo kroţišča v Ključarovcih.
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K 4. točki dnevnega reda:
Predlog proračuna za leto 2011 – 2. branje
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je rok za vloţitev predlogov in pripomb na predlog
proračun občine Kriţevci za leto 2011 potekel. V času javne obravnave nismo prejeli
nobenega predloga ali pripombe. Edina sprememba, ki smo jo morali narediti za drugo branje
proračuna je bila uskladitev zneskov sofinanciranja na podlagi 21. in 23. člena ZFO. S strani
Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo namreč dobili povabilo k
oddaji načrta porabe teh sredstev, kjer so nam bili posredovani korigirani- zmanjšani zneski
sofinanciranja s strani drţave. Glede na navedeno, smo morali v proračunu in načrtu razvojnih
programov občine te zneske na prihodkovni in odhodkovni strani uskladiti.
Sprememba v prihodkih:
Konto 7400019- prejeta sredstva iz drţavnega proračuna, 23. člen ZFO 79.954 € , prej
82.300 € .
Sprememba v odhodkih:
Poraba sredstev 23. člena je planirana v investiciji Obnova vodovoda v Ključarovcih, zato se
zmanjšajo odhodki na tem kontu:
16003 Vodooskrba, konto 420501 Obnove ( Obnova vodovoda Ključarovci ) 253.043 €, prej
255.389 €.
Skladno s spremembo v proračunu so se uskladili tudi viri financiranja iste investicije v NRP
občine.
Priloga je tudi načrt razvojnih programov občine za obdobje 2011-2014, kadrovski načrt
občine Kriţevci za obdobje 2011, program prodaje občinskega premoţenja in program
pridobivanja nepremičnin v letu 2011.
G. Majcen Milan je opozoril na napako v nazivu ŠD Logarovci Kokoriči ( glej obrazloţitev
posebnega dela proračuna, delovanje športnih društev občine Kriţevci ).
Pravilen naziv je ŠD LO-KO Logarovci – Kokoriči in ne TVD Logarovci – Kokoriči.
V seznamu športnih društev ni zaslediti DBŠ Herkul – seznam se naj dopolni.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Odlok o proračunu občine Kriţevci za leto 2011 z vsemi prilogami se v drugem
branju sprejme.
- Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 5. točki dnevnega reda:
Sklep o spremembi sklepa št. 032-02-23/09-154 z dne 16.12.2009
Ga. Vida Štrakl je povedala, da je občinski svet občine Kriţevci s sklepom sporazumno
razdelil solastnino nepremičnine premoţenja, katera v naravi predstavlja gospodarsko javno
infrastrukturo, namenjeno izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo in sicer: javno vodovodno
omreţje, vodna zajetja ter črpališča. Osnova za delitev je bil 5. člen Sporazuma o
premoţenjsko delitveni bilanci po stanju na dan 31.12.1998. Občina je na podlagi sprejetega
sklepa osnovna sredstva v skladu z veljavno zakonodajo prenesla v poslovne knjige.
Po sprejetju sklepa oz. v letu 2010 je bilo ugotovljeno naslednje:
-

-

da je Stolp Šprinc, ki je na podlagi 3. točke pod II. lastnina Občine Razkriţje, dejansko
solastnina Občine Ljutomer v deleţu 73,52 % ter v solastnini Občine Razkriţje v
deleţu 26,48 %.
da priključki, ki so na podlagi 4. točke pod II v solastnini Občine Ljutomer, občine
Kriţevci, občine Razkriţje in Verţej, dejansko niso v lastnini navedenih občin, ampak
so v skladu s 2. točko 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, Odlokom o oskrbi s
pitno vodo na območju občine Kriţevci, v lasti lastnikov stavb.

Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet občine Kriţevci sprejme sklep o spremembi sklepa št.
032-02-23/09-154 z dne 16.12.2009
I.
Spremeni se sklep Občinskega sveta Občine Kriţevci, št. 032-02-23/09-154, sprejet na 23.
seji Občinskega sveta Občine Kriţevci 16. 12. 2009, kateri se nanaša na sporazumno
razdelitev nepremičnega premoţenja, ki v naravi predstavlja gospodarsko javno
infrastrukturo, namenjeno izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo.
II.
V 3. točki pod II., ki se nanaša na lastnino Občine Razkriţje se v celoti črta :

Inv. št.
012039

Objekt, naprava oz. omrežje
STOLP ŠPRINC-OBJEKT

III.
V 4. točki pod II., ki se nanaša na solastnino občin se v celoti črta:
Inv. št.
013040
013041

Objekt, naprava oz. omrežje
PRIKLJUČKI-4.004 kom
VEČJI PRIKLJUČKI NAD F5/4"-84 kom

Ljutom.
66,84
66,84

Križ.
19,64
19,64

Razk.
6,49
6,49
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Veržej
7,03
7,03

ter doda novi objekt:
Inv. št.
012039

Objekt, naprava oz. omrežje
STOLP ŠPRINC-OBJEKT

Ljutom.
73,52

Križ.

Razk.
26,48

IV.
Te spremembe si občine vnesejo v poslovne knjige po stanju na dan 1. 1. 2011.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
13 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa izvzem iz javnega dobra
Ga. Vida Štrakl je povedala, da gre za parcelo v k.o. Boreci, v velikosti 437 m2, ki po
dokumentih izkazuje javno dobro ( pot ), vendar pa v naravi ta pot ne sluţi nobenemu
namenu, saj poteka po njivi lastnice Jureš Frančiške. Navedeno zemljišče bi občina po
izvzemu iz javnega dobra zamenjala za parcele last Jureš Frančiške v k.o. Boreci in sicer parc.
št. 392/4, 393/3, 393/4,406, ki skupaj predstavljajo 544 m2. Zaradi sprovedbe pravnega posla
je potrebno, da občina parcelo izvzame iz javnega dobra, lastnik postane občina in šele takrat
je moţno izvesti menjavo.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dan na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet občine Kriţevci sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra.
1. Ukine se status javnega dobra na zemljišču parcele št. 657/2 k.o. Boreci.
2. Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in
postane last občine Kriţevci.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
13 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.
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Veržej

K 7. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so odgovori na vprašanja prejšnje seje bili podani ţe
na seji sami. Na predlog g. Lovrenčiča smo gradivu za današnjo sejo priloţili seznam odborov
in komisij iz katerega so razvidni predsedniki odborov.
K 8. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Boris Onišak je postavil vprašanje glede ekološkega otoka v Kriţevcih. Ali se predvideva
preselitev otoka na drugo lokacijo v Kriţevcih ali namestitev kamere?
Ţupan mag. Branko Belec je predlagal preselitev otoka na zemljišče pri gasilskem domu v
Kriţevcih ali ograditev z lično leseno ograjo. S predstavniki vaškega odbora vasi Kriţevci
bomo poskušali poiskati primerno lokacijo.
Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da so o tej zadevi razpravljali na občnem zboru PGD
Kriţevci. Večina gasilcev ni bila navdušena nad idejo za preselitev h gasilskemu domu.
Predlagala je, da ekološki otok ostane na mestu kjer je, in da se nabavijo še dodatni zabojniki
za odpadke.
G. Mirko Gaberc je predlagal, da se poišče lokacija za postavitev otokov v centru Kriţevec,
mogoče v bliţini AMD Kriţevci oz. Trgovskega podjetja Vesna Kriţevci.
G. Anton Petovar je predstavil problem nepreglednosti v kroţnem kroţišču v Kriţevcih, kjer
smerne table postavljene v kroţišču zastirajo pogled voznikom traktorjev pri vključevanju v
kroţišče ( iz smeri Verţeja proti Ljutomeru ).
Postavil je tudi vprašanje glede čistilne akcije v občini. Ali bo občina organizirala čistilno
akcijo na območju celotne občine, ali le-to izvedejo vasi same?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo zadevo glede smernih tabel in nepreglednosti
v kroţnem kriţišču preverili.
Kar se tiče čistilne akcije pa je povedal, da občina v letošnjem letu ni imela v planu le-te
izvesti, bomo pa o tej zadevi razpravljali tudi na komunalnem odboru. V kolikor bo interes,
bomo k akciji pristopili in nudili vso pomoč pri izpeljavi le-te.
G. Marijan Šijanec je predlagal, da se table za označitev vasi Bučečovci postavijo na mejo
vasi ob drţavni cesti iz smeri Stara Nova vas in iz smeri Vučje vasi. Sedaj je tabla Bučečovci
postavljena za ţeleznico – v vasi in ne na začetku vasi .
G. Mirko Gaberc je predlagal, da se o tej zadevi dobro premisli. V primeru preselitve tabel na
drţavno cesto bo treba razmišljati tudi o postavitvi dodatnih znakov za omejitev hitrosti na
cesti.
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Ţupan mag. Branko Belec je menil, da tabel ne moremo postavljati, kjer bi nam ustrezalo, saj
gre v tem primeru za postavitev tabel ob drţavni cesti.
G. Anton Lovrenčič: Ob rekonstrukciji ceste Noršinci - Lukavci je bilo obljubljeno, da se bo
počistil jarek za meteorne vode do Globetke. Cesta je močno uničena, zato bi jo bilo potrebno
gramozirati.
Ţe na prejšnji seji je predlagal postavitev ustreznih znakov na cesti v Lukavcih. Ugotavlja, da
le-ti še do danes niso postavljeni.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so znaki ţe postavljeni.
G. Anton Kšela je prosil, da se predsedniku vaškega odbora posreduje podatek glede višine
sredstev vasi Berkovci.
Ga. Nataša Antolin je povedala, da je zaključni račun izdelan, poročila o finančnem stanju
vasi so pripravljena in bodo dostavljena vaškim predsednikom po pošti.
Ga. Frančiška Rakuša je opozorila na poškodovano cesto v novem naselju Kriţevci (cesta se
je vdrla v dolţini 6 do 7 m do asfalta ).
Predlagala je, da se sanirata dva kanala ( en kanal, kjer gre cesta proti šoli na igrišče in en
kanal pri pešpoti pri OŠ ).
Opozorila je tudi na podrto drevo pri bloku v Borecih ( blok Stanovanjske zadruge Smreka iz
Maribora ), ki je podrto ţe eno ali dve leti. Predlaga, da drevo odstranijo stanovalci, če ga ne
odstrani lastnik.
Ga. Vida Štrakl: Lastnik je Stanovanjski sklad RS in ne občina, zato drevesa brez njihovega
dovoljenja ne smemo odstraniti. Pristojne sluţbe smo na to zadevo ţe opozorili in zahtevali
odstranitev drevesa.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da v kolikor drevesa ne bo odstranil lastnik, ga bo
občina.
Ga. Lidija Koroša je postavila vprašanje, ali je na zboru občanov v naselju Zasadi bilo govora
tudi o avtobusnem postajališču v Zasadih?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da občnega zbora v Zasadih še nismo izvedli.
G. Anton Kšela: Zakaj se naziv investicije glasi: Izvedba kolesarske steze in sanacija drţavne
ceste R2-439 in ne izgradnja pločnikov oz. kolesarske steze ob drţavni cesti R1-439, kot se
glasi pri cesti Kriţevci – Verţej? Kot mu je znano, se bodo po vaseh gradili pločniki in
kolesarska steza.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je s strani Direkcije RS za ceste bilo predlagano, da
se na eni strani ceste ( po vaseh ) zgradi kolesarska steza, na drugi strani ceste pa pločnik, kar
pa je po njegovem mnenju teţko izvedljivo predvsem zaradi pridobitve zemljišč, visokih
stroškov za občino in neizvedljivosti na določenih odsekih. Najverjetneje se bosta zgradila
kolesarska steza in pločnik na eni strani ceste. Opravili bomo zbore občanov v vseh vaseh,
kjer se bodo izvajala dela. Z deli se bo pričelo v vasi, kjer se bodo najprej zbrala soglasja od
lastnikov zemljišč.
Prisotne je obvestil tudi o predvideni rekonstrukciji ceste Kriţevci - Verţej. Rekonstrukcija
omenjene ceste je v načrtu razvojnih programov drţave od leta 2012.
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Gospod Bogomir Gaberc je predlagal, da se pri izvedbi pločnikov pazi na ureditev dovoznih
poti. Predstavil je problem na pločnikih od Kriţevec do Vučje vasi, kjer so » pragi » previsoki
in so nevarni ter neprimerni predvsem za kolesarje.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede nadaljevanja postopka sanacije smetišča v
Lukavcih ( na prejšnji seji je bilo povedano, da je postopek v teku ). Kolikor mu je znano,
odpadke še vedno odlagajo na tem smetišču.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da pisnega odgovora s strani Medobčinskega
inšpektorata in redarstva še nismo prejeli – vodja inšpektorata je na bolniškem.
G. Anton Petovar je postavil vprašanje: Kdaj se bo gramozirala cesta Iljaševci – Kokoriči?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se bo omenjena cesta gramozirala v naslednjem
tednu.
G. Andrej Weis je opozoril na jarek v Iljaševcih ( od gozda skozi ţeleznico do kapele ), ki je
potreben čiščenja. Ali se bo pristopilo k čiščenju le-tega ter s katerimi sredstvi ( s sredstvi vasi
ali z občinskimi sredstvi ) ?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo opravili ogled jarka na licu mesta.
K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Ţupan mag. Branko Belec je podal informacije glede
- izbire koncesionarja za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v katero bi pristopili
skupaj z občino Ljutomer in Razkriţje.
- razpisa koncesije za pomoč druţini na domu. Nekatere občine ţe to koncesijo imajo.
Po njegovem mnenju bi bilo dobro, da koncesijo razpišemo, tudi zaradi pocenitve
zadeve in moţnosti, da bodo izbrani naši občani kot koncesionarji ( v kolikor bodo
ustrezali razpisnim pogojem ). Za občino to storitev sedaj opravlja CSD Ljutomer po
pogodbi ).
- danes smo po elektronski pošti prejeli Sodbo v imenu ljudstva v zvezi z zadevo Petty.
Sodba se je razsodila v korist občine. Vprašanje je, kako se bo zadeva odvijala naprejpo neuradnih informacijah bo podjetje Petty vloţilo pritoţbo.
- opravili smo zbore vaščanov po vaseh – ostale so nam še vasi Zasadi, Dobrava in
Gajševci, katere predvidevamo izvesti v naslednjem tednu.
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil razpis za sofinanciranje projektov
investicij v prostore in opremo namenjeno kulturnim dejavnostim. Rok prijave je
25.3.2011. Ker se je pokazala potreba po ureditvi odra, zamenjavi zaves ter
reflektorjev v kulturnem domu Kriţevci, se bomo na razpis prijavili.
Moţnost prijave na razpis imajo tudi posamezna kulturna društva za nabavo folklornih
oblek, nakup pihalnih in tamburaških inštrumentov…
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Ga. Lidija Koroša je podala naslednje informacije:
- Svet zavoda OŠ Kriţevci je sprejel letno poročilo Zavoda. Poročilo z vsemi prilogami je bilo
posredovano tudi občini, kot ustanovitelju Zavoda. Tako šola, kot vrtec sta poslovala
pozitivno. Pozitivni saldo bo namenjen za kritje izgube izpred 5 letih.
- v mesecu februarju je bil opravljen vpis otrok v 1 razred. V jeseni se predvideva le en
oddelek prvega razreda z 22 otroci ( za dva oddelka je potrebnih 29 otrok ).
Kot zanimivost pove, da v tej generaciji ni vpisanega nobenega otroka iz območja Krištanci,
Šalinci in Grlava.
Ţupan, mag. Branko Belec je povedal, da bo v kratkem končana izgradnja sončne elektrarne
na OŠ Kriţevci.

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 19.00 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
ţupan Občine Kriţevci
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