OBČINA KRIŢEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
6. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 25. maja 2011 ob 19.00
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, Miran Ros in
Jelka Kosi.
Ostali navzoči: - Darinka Uršič, predsednica NO
- Davorin Kurbos, direktor JP Prlekija d.o.o.
- Dušan Bratuša, s.p., Pogrebna dejavnost in cvetličarna Hiacinta
- Matej Babič, d.i.e., Energetsko svetovanje
- Miha Šoštarič, Večer
- Bojan Rajk, Radio Murski val

DNEVNI

R E D:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 6. redno sejo
4. Poročilo o vzdrţevanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke
dejavnosti v letu 2010
5. Predstavitev energetskega pregleda OŠ Kriţevci
6. Predlog sklepa soglasje k Poslovnemu načrtu – občinske gospodarske javne sluţbe
7. Predlog Odloka o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja
zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine
Ljutomer, Kriţevci in Razkriţje – 2. branje
8. Letni program športa
9. Predlog sklepa o imenovanju delovnih teles:
- uredniški odbor glasila
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10. Predlog sklepa Javna sluţba pomoč druţini na domu
11. Predlog sklepa izvzem iz javnega dobra
12. Predlog sklepa o imenovanju direktorja ZD Ljutomer
13. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15. 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 vseh 13 članov občinskega sveta.
K 2. točki dnevnega reda.
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
S K L E P: Zapisnik 5. redne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.
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 6. redno sejo
Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red.
S K L E P : Dnevni red so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 4. točki dnevnega reda:
Poročilo o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke
dejavnosti v letu 2010
Ţupan je besedo predal koncesionarju g. Bratuša Dušanu, s.p., ki je podrobno predstavil
finančno poročilo in plan predvidenih investicij na pokopališču v Kriţevcih kot so:
- zamenjava oz. obnova vseh tlakovanih glavnih poti na pokopališču, katera so dotrajana (na
določenih delih se poti posedajo oz. razpadajo),
- ureditev razsvetljave z novimi lučmi oz. kandelabri ob poteh na celotnem delu pokopališča,
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- zagotovitev dodatnih zabojnikov za smeti ter ureditev prostora za odlaganje odpadkov
( ograditev prostora ),
- ureditev škarpe ter ureditev stopnišča na zahodnem delu pokopališča,
- ureditev prostora za raztros pepela,
- ureditev novih betonskih korit za točenje vode,
- ureditev pločnika od pokopališča do glavne ceste ter asfaltna prevleka obstoječe ceste,
- ureditev nadstreška pri sami mrliški veţici, da bi se pogrebna slovesnost lahko odvijala na
samem pokopališču
G. Anton Petovar je predlagal, da se v plan investicij kot prioriteta uvrsti tudi postavitev
nadstreška pred mrliško veţo.
G. Marijan Šijanec je predlagal, da se upošteva tudi predlog g. Petovarja ( na prejšnji seji OS)
glede označitve parkirišča namenjenega za svojce.
G. Milan Majcen je mnenja, da bi bilo primerneje te prostore označiti s tablami.
G. Bogomir Gaberc je predlagal, da se premesti kontejnerje za smeti, ki so pred vhodom na
pokopališče ( dosedanja lokacija ni najbolj primerna ).
Ţupan mag. Branko Belec je predlagal, da g. Bratuša pridobi ponudbe s strani izvajalcev in
šele nato se skupaj z občinsko upravo pristopi k pripravi prioritete investicij.
G. Lovrenčič je predlagal, da se za tlakovanje poti na pokopališču uporabi obstoječi tlakovec.
Ker so vse zgoraj naštete investicije potrebne je predlagal, da se k izvajanju le-teh pristopi
postopoma ( investicije se nar razdelijo na več let ).
Ker ni bilo več razprave, se je ţupan g. Bratušu zahvalil za podano poročilo, nakar je
g. Bratuša zapustil sejo.
K 5. točki dnevnega reda:
Predstavitev energetskega pregleda OŠ Križevci
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je poročilo o opravljenem energetskem pregledu OŠ
Kriţevci izčrpno (63 strani), je finančno ovrednoteno, razvidno je tudi v kolikšnem času se
nam investicija povrne, koliko sredstev prihranimo…
Poročilo bo občinskim svetnikom naknadno posredovano.
Besedo je predal g. Mateju Babiču, s.p., - Energetsko svetovanje, ki je omenjen pregled tudi
opravil.
G. Matej Babič je podrobno predstavil sam namen in cilje energetskega pregleda ter podal
primerjavo rabe energentov v letu 2009 in 2010 in sicer:
Električna energija
Kurilno olje
SKUPAJ

2009
15.574
22.978
38.552

2010
15.257
32.158
47.415
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Ugotovljeno je bilo trenutno stanje:
- dotrajano stavbno pohištvo,
- neizolirana oz. slabo izolirana zgradba
- dotrajan ogrevalni sistem
Prioriteta ukrepov:
a) Organizacijski ukrepi:
- uvedba energetskega knjigovodstva
- ureditev manjkajoče dokumentacije
- skrbno ravnanje z energijo
b) Investicijski ukrepi:
- zamenjava stavbnega pohištva
- izdelava izolacije fasade
- zamenjava svetil
- vgradnja termostatskih ventilov
- uravnoteţenje ogrevalnega sistema
Zaključek:
- zmanjšanje rabe primarne energije
- povečanje toplotnega ugodja
- privarčevana sredstva za sodobne učne pripomočke.
G. Robert Jelen je podal vprašanje, ali obstajajo izračuni za zamenjavo energetskega vira iz
kurilnega olja na lesno biomaso?
G. Matej Babič je povedal, da je v poročilu to zajeto. Okvirno bi se letno prihranilo ca 12.000
do 15.000 €.
Ga. Lidija Koroša je izrazila zadovoljstvo glede pristopa k obnovi zgradbe in predlagala, da se
na podlagi stroke naredi prioriteta investicij in se določena sredstva namenijo ţe v rebalansu
proračuna.
Ker ni bilo več razprave, se je ţupan g. Babiču zahvalil za izčrpno podano poročilo, nakar je
g. Babič sejo zapustil.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa soglasje k Poslovnemu načrtu – občinske gospodarske javne službe
Obrazloţitev k navedeni točki je podal g. Davorin Kurbos, direktor Javnega podjetja Prlekija
d.o.o. Ljutomer.
G. Davorin Kurbos je povedal, da izvajalec javne sluţbe ( JP Prlekija d.o.o. ) vsako leto
pripravi in posreduje občinskemu svetu v potrditev Poslovni načrt izvajanja gospodarskih
javnih sluţb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne

4

vode, z oceno najemnine in drugih parametrov izvajanja javne sluţbe ter poročilom in
obračunom oz. poračunom najemnine za javno infrastrukturo za obdobje od 1.4.2010 do
1.4.2011.
Poslovni načrt v šestih tabelah prikazuje stanje za vsako posamezno obvezno gospodarsko
javno sluţbo posebej: za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
Prikazuje tudi rekapitulacijo vseh javnih sluţb posamezne občine in posebej tudi predlog
porabe sredstev amortizacije po namenih oz. plan sredstev, ki jih je potrebno za potrebe
gospodarskih javnih sluţb in drugih storitev povezanih z izvajanjem javnih sluţb planirati na
posameznih postavkah prihodkov in odhodkov občinskega proračuna za leto 2011.

a) Oskrba s pitno vodo:
Določitev potrebne omreţnine z upoštevanjem stroškov amortizacije, zavarovanja, odškodnin
in financiranja za leto 2011

Na
leto

Nabavna
vrednost
infrastrukture

Amortizacija
( 3 %)
infrastruture
=najemnina

Stroški (0,7%) Stroški
zavarovanja
odškodnin za
infrastrukture infrastrukturo

Stroški
Skupaj
financiranja za potrebna
infrastrukturo omreţnina

1.354.123

33.968

9.014

0

1.891

44.872

Primerjava potrebne omreţnine in ocena prihodkov z naslova omreţnine in subvencij za leto
2011:
Potrebna omreţnina
44.871,96

Na leto

Plan prihodkov:
38.634,79

b) Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda:
Določitev potrebne omreţnine z upoštevanjem stroškov amortizacije, zavarovanja, odškodnin
in financiranja za leto 2011:

Na
leto

Nabavna
vrednost
infrastrukture

Amortizacija
( 3 %)
infrastruture
=najemnina

Stroški (0,7%) Stroški
zavarovanja
odškodnin za
infrastrukture infrastrukturo

Stroški
Skupaj
financiranja za potrebna
infrastrukturo omreţnina

3.422.359

109.785

26.634

0

0

136.418
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Primerjava potrebne omreţnine in ocena prihodkov z naslova omreţnine in subvencij za leto
2011:
Potrebna omreţnina
136.418,41

Na leto

Plan prihodkov:
136.511,18

c) Čiščenje komunalanih odpadnih in padavinskih voda:
Določitev potrebne omreţnine z upoštevanjem stroškov amortizacije, zavarovanja, odškodnin
in financiranja za leto 2011:

Na
leto

Nabavna
vrednost
infrastrukture

Amortizacija
( 3 %)
infrastruture
=najemnina

Stroški (0,7%) Stroški
zavarovanja
odškodnin za
infrastrukture infrastrukturo

Stroški
Skupaj
financiranja za potrebna
infrastrukturo omreţnina

1.085.776

55.663

1.080

0

0

56.743

Primerjava potrebne omreţnine in ocena prihodkov z naslova omreţnine in subvencij za leto
2011:
Na leto

Potrebna omreţnina
56.742,59

Plan prihodkov:
56.796,62

Rekapitulacija projekcije prihodkov in stroškov omreţnine v letu 2011:
Plan
prihodkov
omreţninaN.C.
amortizac.
+IE
48.399

Najemnina za
infrastrukturo

Zavarovanje
infrastrukture

Odškodnine
za
infrastrukturo

Stroški
financiranja

Plan
odkohdkov
stroški
omreţnine

Razlika
med
prihodki in
stroški

37.298

10.517

1.891

0

49.706

-1.308

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bi na podlagi zgoraj navedenih podatkov morali v
rebalansu občine zagotoviti dodatnih 1.308 €.
Kar se tiče čiščenja komunalnih voda, zadeve še niso usklajene z občino Ljutomer, zato se je
potrebno še dogovoriti.
G. Anton Lovrenčič je postavil naslednja vprašanja:
- Na kakšen način je prišlo do ocene stroškov omreţnine, ki bodo v letu 2012 višji za 1.308 €
od predvidenih prihodkov? Ali se uporabnike ţe sedaj pripravlja na povišanje cene?
- Kje so viri za vzdrţevanje hidrantnega omreţja v višini 5000 €.
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G. Davorin Kurbos je g. Lovrenčiču odgovoril na zastavljena vprašanja in sicer:
- oblikovanje cene je drţava predpisala s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen,
kateri velja. Trenutno zelo intenzivno potekajo aktivnosti priprave usklajevanja za sprejetja
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen. V letošnjem letu bi naj ta Uredba bila sprejeta.
Podraţitve je vsekakor pričakovati. Občinski svet je tisti, ki ima moţnost odločati o ceni,
- vzdrţevanje hidrantov je povezano z izvajanjem javne sluţbe. V preteklosti je ta dela
izvajalo podjetje KSP Ljutomer, sedaj JP Prlekija. Hidranti morajo biti usposobljeni in
primerno vzdrţevani. Stroški za vzdrţevanje hidrantov se krijejo iz proračuna.
G. Boris Onišak je postavil naslednja vprašanja:
- Kakšen deleţ občina Kriţevci trenutno zaseda glede na PE, ki jih imamo rezervirane,
koliko ima občina Kriţevci še prostih enot, ali jih mogoče ţe kdo drugi uporablja, ter ali se
proste enote lahko dajejo tudi v najem?
- Ali se bo omreţnina razdelila na več delov, ko bodo na kanalizacijo priključena še
gospodinjstva iz naselja Ključarovci? Meni, da bi v tem primeru morala biti omreţnina niţja.
G. Davorin Kurbos je povedal, da bo odgovor na zastavljeno vprašanje posredovan na
občinsko upravo v pisni obliki. V vsakem primeru je cena odvisna od števila uporabnikov,
zato mora biti interes vsake občine, da bo število uporabnikov čim večje. Trenutna cena je
vsekakor prenizka, zato bo morala biti višja.
G. Aleš Kolmanič ugotavlja, da se bo s priključitvijo vasi Ključarovci posledično povečala
tudi amortizacija, zato cena ne bo niţja.
Ker ni bilo več vprašanj je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet občine Kriţevci daje soglasje k » Poslovnemu načrtu za najemnino
in subvencijo v okviru obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva
okolja oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode, ter planu porabe sredstev amortizacije po dejavnostih » za občino
Kriţevci za leto 2011, ki ga je pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o..
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine
Ljutomer, Križevci in Razkrižje – 2. branje
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je občinski svet omenjen Odlok sprejel v prvi
obravnavi na 4. redni seji dne 13.4.2011.
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Povedal je, da je besedilo odloka bilo pripravljeno tako, da se koncesija razpiše samo na
območju občine Kriţevci. V času 15. dnevne javne razprave ni bilo prejete nobene pripombe.
Po sprejetem odloku v prvi obravnavi je bil sprejet dogovor s stani ţupana občine Kriţevci,
ţupanje občine Ljutomer in ţupana občine Razkriţje, da se odlok pripravi za podelitev
koncesije na območju treh navedenih občin skupaj in hkrati. Glede na navedeno, so
popravljeni določeni členi omenjenega odloka, katere je ţupan tudi omenil.
Popravljen je tudi 2. odstavek 44. člena tako, da se koncesijska dajatev plačuje od vrednosti
fakturiranih plačil in en od vrednosti prejetih plačil. Popravil se je tudi 1. odstavek 25. člena,
kjer je določen čas trajanja koncesijskega razmerja iz 7 let na 10 let.
G. Boris Onišak, g. Anton Petovar in g. Anton Kšela podpirajo predlog, da se koncesija
razpiše za dobo 10 let, predvsem zaradi večjega kroga zainteresiranih ponudnikov ter niţjih
cen.
G. Bogomir Gaberc se načeloma strinja z izjavami predhodnikov glede časa razpisa koncesije,
vendar se ne strinja s samim načinom priprave skupnega predloga za koncesijo.
Kot mu je znano, je bil z občino Ljutomer in občino Razkriţje dogovorjeno, da se koncesija
razpiše za 7 letno obdobje, kar je naš občinski svet tudi potrdil. Občina Razkriţje in Ljutomer
pa sta kljub dogovoru sprejeli sklep, da se koncesija razpiše za 10 letno obdobje. Zakaj se
občina Kriţevci vedno mora prilagajati ostalim občinam?
Ţupan je povedal, da gre za napako, ki najbrţ ni bila namerna. Tudi sam podpira predlog, da
se koncesija razpiše za dobo 10 let, predvsem iz razloga, da se z daljšo dobo pridobi niţa cena
na uporabnika, poveča se krog zainteresiranih ponudnikov, amortizacijska doba za vloţena
sredstva ponudnika se namesto v 7 letih amortizirajo v 10 letih-ugodnejša cena.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet občine Kriţevci sprejme Odlok o koncesiji obveznih občinskih
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja zbiranja komunalnih odpadkov ter
prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Kriţevci in
Razkriţje.
- Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Letni program športa
G. Milan Majcen, predsednik ŠZ Kriţevci je prisotnim predstavil letni program športa občine
Kriţevci za leto 2011 ( priloga v gradivu za sejo ) in povedal, da je letni program športa
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osnova za usmeritev za razvoj športa v občini, kot tudi usmeritev za razdeljevanje
proračunskih sredstev. Sprejeti ga mora občinski svet.
Letni program športa določa:
- programe športa, ki jih sofinancira občina
- obseg in vrsto dejavnosti
- obseg sredstev, ki jih občina zagotavlja v proračunu
Izvajalci letnega programa športa v občini so: športna društva in klubi, športna zveza, vrtec in
šola. Vsi izvajalci LPŠ kandidirajo za sredstva na podlagi javnega razpisa. Z izbranimi
izvajalci sklene ţupan pogodbo o sofinanciranju.
Vsebine sofinanciranja letnega programa športa:
- delovanje športnih društev
- šport v OŠ Kriţevci
- urejanje športnih igrišč,
- urejanje športno rekreacijskih centrov
- nagrade udeleţencem konjske dirke ob občinskem prazniku,
- delovanje ŠZ Kriţevci
- športne prireditve,
- kakovostni šport
- sofinanciranje muzeja kasaških konj v Ljutomeru
Opozoril je na neljubo napako pri točki d – urejanje športno rekreacijskih centrov. Pravilni
znesek je 5.340 € in ne 6.340 € , kar predstavlja 14,35 % in ne 17,03 %, kot je v gradivu
zapisano.
Ţupan mag. Branko Belec je izrazil zadovoljstvo nad delom ŠZ Kriţevci, kot tudi nad
urejenostjo športne infrastrukture, ki je na zavidljivi ravni.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje, zakaj je za urejanje športno rekreacijskih centrov v
letošnjem letnem programu športa predvidenih manj sredstev ( letos 5.340 €, lani 6.340 € )?
G. Milan Majcen: Gre za zniţanje sredstev na račun kakovostnega športa. Športna društva
dobijo toliko sredstev, kot jim pripada - nobeno športno društvo ni prikrajšano.
G. Anton Kšela je predlagal, da se sredstva, ki so planirana za sofinanciranje muzeja kasaških
konj v Ljutomeru v višini 3.000 € prerazporedijo na postavke športnih društev.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Letni program športa Občine Kriţevci
za leto 2011.
- Letni program športa prične veljati naslednji dan po sprejemu na OS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 9. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju delovnih teles:
- uredniški odbor glasila
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
G. Bogomir Gaberc, predsednik KVIAZ-a je povedal, da so predlogi za sestavo navedenih
odborov sestavljeni na podlagi oddanih predlogov s strani političnih strank.
Uredniški odbor glasila sestavljajo odgovorni urednik in 4 člani. Odgovornega urednika
glasila imenuje občinski svet na predlog KVIAZ-a.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje 5 članov- predsednika imenujejo na
prvi redni seji.
Na predlog KVIAZ-a je bil sprejet naslednji sklep:
S K L E P : 1. V uredniški odbor glasila se imenujejo:
- Andreja Kurbos, Ključarovci
- Milena Jureš, Boreci
- Helena Kranjc, Lukavci
- Jasna Markovič Jagodič, Ključarovci
- Nataša Vengust, Ključarovci
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

- odgovorna urednica
- članica
- članica
- članica
- članica

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

2. V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:
- Zvonko Škrget, Iljaševci 69
- Franc Ţnidarič, Logarovci 69
- Mirko Gaberc, Stara Nova vas
- Joţef Kolmanič, Bučečovci
- Tadeja Ţuman, Bučečovci
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 10. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa Javna služba pomoč družini na domu
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so občine po Zakonu o socialnem varstvu dolţne
zagotavljati mreţo javne sluţbe pomoč druţini na domu. To storitev za občino Kriţevci izvaja
Center za socialno delo Ljutomer in sicer na podlagi neposredne pogodbe. V kolikor se občina
odloči javno sluţbo organizirati na drug način, je potrebno izpeljati postopek razpisa
koncesije. Razlog za drugačen način organiziranja javne sluţbe je predvsem v ceni storitve
( trenutna cena na uporabnika znaša 16,79 € ). Glede na to, smo si pridobili nekaj neuradnih
oz. neformalnih ponudb izvajalcev, ki opravljajo te storitve. Ugotovljeno je bilo, da so
cenovno ugodnejši. Menimo, da bi z razpisom koncesije dali moţnost večim izvajalcem in s
tem dosegli niţjo ceno. O navedeni zadevi je razpravljal tudi odbor za druţbene dejavnosti.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je o zadevi razpravljal tudi odbor za druţbene dejavnosti in
sprejel sklep, da se pristopi k izvedbi aktivnosti za podelitev koncesije.
Ker ni bilo razprave je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Pristopi se k izvedbi aktivnosti za podelitev koncesije za izvajanje javne sluţbe
pomoč druţini na domu.
- Sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa izvzem iz javnega dobra
Ga. Vida Štrakl je povedala, da gre za nepremičnine, ki so potrebne pri izvedbi rekonstrukcije
in modernizacije dela drţavne ceste R2-439 z namenom izgradnje nadomestnega
premostitvenega objekta preko potoka Lipnica v Kokoričih.
Predmetne parcele so v zemljiški knjigi opredeljene kot javno dobro, ki jih je potrebno zaradi
prenosa na RS izvzeti iz javnega dobra s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
Istočasno se sprejme sklep o brezplačnem prenosu na RS, da se po dokončni izgradnji in
izmeri dovoli vknjiţba na Republiko Slovenijo. Ker je investitor objekta Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste je nujno urediti zemljiškoknjiţno stanje, v nasprotnem primeru
si le-ta ne more pridobiti gradbenega dovoljenja.
G. Boris Onišak je postavil vprašanje, na kakšen način imajo te zadeve urejene ostale občine v
Sloveniji? Ali se ta zemljišča morajo brezplačno prenesti na RS, ali je moţno, da le-te drţava
odkupi od občine?
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Ga. Vida Štrakl je povedala, da gre za nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi opredeljene kot
javno dobro in ne morejo biti predmet za plačilo.
S K L E P : Občinski svet občine Kriţevci sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču:
Parc.št.
1088/3
1088/1
1072
759
-

-

kultura
funk. objekt
funk. objekt
cesta
funk. objekt

izmera v m2
9092
8134
7029
2377

zk.vl.
669
669
669
401

k.o.
Logarovci
Logarovci
Logarovci
Berkovci

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in
postanejo last Občine Kriţevci pri Ljutomeru.
Dovoljuje se, da se pri zemljiščih parc. št. 1088/3-funkcionalni objekt v izmeri 9092
me, parc. št. 1088/1-funkcionalni objekt v izmeri 8134 m2, parc št. 1072-cesta v
izmeri 7072 m2, k.o. Logarovci in zemljišče parc. št. 759-funkcionalni objekt, k.o.
Berkovci vknjiţi lastninska pravica za: Občino Kriţevci pri Ljutomeru, Kriţevci pri
Ljutomeru 11, 9242 Kriţevci pri Ljutomeru, matična številka. 1332147000.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
13 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.

S K L E P : Občinski svet daje soglasje, da se
parc.št.

1088/3
1088/1
1072
759

kultura

funk. objekt
funk. objekt
cesta
funk. objekt

predviden poseg
za potrebe
gradnje ceste m2
21,40
310,40
350,40
301,60

zk.vl.

669
669
669
401

k.o.

Logarovci
Logarovci
Logarovci
Berkovci

predmetne parcele neodplačno prenesejo na Republiko Slovenijo zaradi rekonstrukcije in
modernizacije dela regionalne ceste R2-439 z namenom izgradnje nadomestnega
premostitvenega objekta v km 7+321 preko potoka Lipnica v Kokoričih in po odmeri dela
zemljišča, potrebnega oziroma uporabljenega za gradnjo, izvede prenos ter dovoli vknjiţba
lastninske pravice v korist Republike Slovenije.
Občinski svet pooblašča ţupana občine Kriţevci pri Ljutomeru za podpis Pogodbe namesto
razlastitve s katero dovoljuje, da se nepremičnine iz druge točke oziroma po odmeri novo
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nastalih parcel, potrebnih zaradi rekonstrukcije in modernizacije dela regionalne ceste R2439 z namenom izgradnje nadomestnega premostitvenega objekta v km 7+321 preko potoka
Lipnica v Kokoričih, prenesejo na Republiko Slovenijo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 12. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju direktorja ZD Ljutomer
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je v sredini meseca aprila v Uradnem listu RS bil
objavljen javni razpis za dela in naloge direktorja zavoda Zdravstvenega doma Ljutomer. Na
omenjeno delovno mesto se je prijavilo 5 kandidatov. Svet zavoda je na svoji seji obravnaval
vse prispele vloge in ugotovil, da vsi kandidati izpolnjujejo razpisane pogoje, razen ene
kandidatke, ki nima ustrezne smeri izobrazbe. Po glasovanju je svet zavoda z večino glasov
sprejel sklep, da se za direktorja zavoda imenuje mag. Tomislav Nemec, univ.dipl.ekon. in
sicer za mandatno dobo 4 let. Soglasje k imenovanju direktorja morajo podati še vsi
ustanovitelji zavoda ( Občina Ljutomer, Kriţevci, Verţej in Razkriţje ).
G. Bogomir Gaberc, predsednik KVIAZ-a je povedal, da so vlogo ZD Ljutomer za podajo
soglasja obravnavali tudi člani KVIAZ-a. Sprejeli so sklep ter predlagajo občinskemu svetu,
da poda soglasje k imenovanju mag. Tomislava Nemca za direktorja javnega zavoda
Zdravstveni dom Ljutomer.
G. Boris Onišak je povedal, da se glede glasovanja še ni odločil. Opozoril je na dodatne
stroške, ki bodo nastali z novo zaposlitvijo predlaganega kandidata, kajti po novem bo
direktor opravljal funkcijo direktorja za poln delovni čas, imeti pa bo moral tudi strokovnega
vodja. Do sedaj so ti stroški bili veliko niţji, saj je dosedanji direktor opravljal funkcijo
direktorja in zdravnika ( vsakega za polovični delovni čas ).
S K L E P : - Mag. Tomislav Nemec, univ.dipl.ekon. se imenuje za direktorja zavoda
Zdravstvenega doma Ljutomer za mandatno dobo 4 let.
- Imenovanje bo pričelo veljati z dnem, ko bo k imenovanju podano soglasje
vseh ustanoviteljev zavoda.
Navzočih
ZA je glasovalo:
PROTI so glasovali:

13 članov sveta
9 članov sveta
4 člani sveta ( Onišak, Vajs, Majcen, Lovrenčič )

Sklep je sprejet.
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K 13. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Na zastavljena vprašanja so bili odgovori podani ţe na seji. Dodatnih vprašanj ni bilo, zato je
ţupan nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda.
K 14. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Aleš Kolmanič je predlagal, da se pri izvozu iz avtoceste postavi znak za obrtno cono
Bučečovci in postavil vprašanje glede zemljišča pri bencinski črpalki v Vučji vasi, poteka
gradbenih del na projektih ter posodabljanja spletne strani občine.
Ţupan mag. Branko Belec je podal odgovore na zastavljena vprašanja:
- podpira predlog za postavitev znaka » obrtna cona Bučečovci«.
- zadeva glede zemljišča pri bencinski črpalki v Vučji vasi je v postopku gradbene inšpekcije.
- gradbena dela na projektih ( kanalizacija Ključarovci, vaško jedro Kriţevci, kroţišče
Ključarovci, sanacija gasilskih domov ) potekajo po planu.
- spletna stran občine je v neki meri dopolnjena ( dobrodošli so vsi predlogi oz. ideje članov
občinskega sveta glede posodobitve le-te ).
G. Boris Onišak je postavil naslednja vprašanja:
- Ali je ţe znana lokacija, za preselitev ekoloških otokov v Kriţevcih?
- Ali bo cesta od vaškega jedra do Zorka zaprta ali odprta?
- Ali je ţe znana zadeva glede omejitve prevoza teţkih vozil na relaciji Ormoţ-Bučečovci na
avto cesto?
- Kako poteka postopek glede zemljišča s podjetjem Petty transport?
Ţupan mag. Branko Belec je na zastavljena vprašanja odgovoril naslednje:
- vaški odbor vasi Kriţevci smo zaprosili, da predlagajo lokacijo na katero bi preselili
ekološki otok – predloga nismo prejeli. Naš predlog je, da se ekološki otok preseli na
zelenico med Banko in Pošto,
- cesta od vaškega jedra do gostilne Zorko je po projektu zaprta in bo zaprta,
- g. Jurša Franc, poslanec DZ je ministru predstavil navedeno zadevo glede prevoza tovornih
vozil na regionalni cesti Ormoţ – Vučja vas. Odgovora še nismo prejeli. V kolikor zahteve
ne bodo upoštevane, smo pripravljeni cesto zapreti za tovorni promet z dovoljenjem samo
za dostavo. Pripravljen je tudi dopis za DRSC, katerega bi naj podpisali ţupani prizadetih
občin Ormoţ, Ljutomer in Kriţevci. Ko bo zadeva bolj jasna, bo ţupan seznanil občinski
svet,
- zadeva glede zemljišča Petty transport je predana Višjemu sodišču.
G. Marijan Šijanec je predlagal, da se k ţe postavljenim prometnim znakom za prepoved
tovornega prometa v Bučečovcih postavijo še dopolnilne table « dovoljeno za dostavo ».
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G. Anton Petovar je postavil vprašanje:
- Ali je ţe bil opravljen dogovor s predstavniki TP Vesna- Market Kriţevci glede postavitve
oglasne table pri trgovini Market?
- Kdo izvaja kontrolo nad izvajalci del na vaških domovih, kajti dela se naj ne bi kvalitetno
izvajala?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal:
- da s predstavniki TP Vesna ţe potekajo dogovori glede postavitve oglasne table pri Marketu,
- kontrolo nadzora nad izvajanjem del na vaško-gasilskih domovih izvaja g. Marič Stanko –
ZEU Murska Sobota.
G. Milan Majcen je predlagal:
- da se odstranijo table » Stopinje », katere so ţe močno dotrajane in ne sluţijo svojemu
namenu,
- da se pristopi k ureditvi postopka glede prenosa lastništva ( gre za 8 parcelnih številk ), tudi
ceste proti pokopališču. Cesta je v lasti P&F Jeruzalem Ormoţ d.o.o., ki je pripravljen
zemljišče brezplačno prenesti na občino Kriţevci.
G. Anton Kšela je opozoril na podrto ograjo na mostu v Berkovcih in predlagal, da se pristopi
k popravilu le-te.
Vprašuje, ali obstaja moţnost preselitve avtobusnega postajališča v Berkovcih od kapele na
drugo stran ceste? Preselitev bi se naj izvedla v sklopu rekonstrukcije ceste.
G. Miran Ros je povedal, da je s predstavniki Keter Organica d.o.o, ki so most poškodovali ţe
sklenjen dogovor za popravilo le-tega.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se bo avtobusna postaja v Berkovcih gradila po
projektu. Projekti so v izdelavi in morajo biti končani do 15. junija 2011.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje, ali so bile ţe izvedene izmeritve višin obcestnih jarkov
skozi gozd?
Opozoril je tudi na naslednje probleme:
- jarek pri Weisovih – ob večjih nalivih poplavlja,
- dotrajani dve mostni ograji na jarkih ( v Finediki in pri Skuhalovih), ki sta zelo nevarni in
potrebni nujne sanacije.
G. Miran Ros je odgovoril naslednje:
- podjetje Mera Ljutomer d.o.o. je opravilo geodetski posnetek jarka skozi gozd. V kratkem
bomo izvedli razpis,
- za sanacijo dotrajanih mostnih ograj bomo pridobili predračune,
- za sanacijo jarka je pristojna Agencija RS za okolje in prostor, g. Kustec, s katerim pa ţe
tečejo dogovori tudi glede sanacije jarka proti Lovskemu domu.
Ga. Lidija Koroša je postavila vprašanje, kako daleč je postopek izgradnje avtobusnega
postajališča v Zasadih?
G. Miran Ros je povedal, da je izdelan geodetski posnetek. Ker del projekta zajema tudi
zemljišče ( javno dobro ), ki spada v občino Sveti Jurij potekajo dogovori s predstavniki
omenjene občine o morebitnem prenosu tega dela zemljišča.
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G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se vrišejo označbe pri avtobusni postaji v Lukavcih, ter
postavi kaţipot za Kriţevce in sicer iz smeri Lukavec proti Kriţevcem.
Ţupan, mag. Branko Belec je povedal, da bo občina poskrbela za označbe prehoda za pešce
pri avtobusnem postajališču v Lukavcih.
G. Miran Ros je povedal, da gre za postavitev tabel ob regionalni cesti, zato bomo pobudo
g. Lovrenčiča posredovali pristojnim sluţbam DRSC.

K 15. točki dnevnega reda:
Razno
1. Oblikovanje dodatnega osmega oddelka v Vrtcu Križevci:
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je v mesecu aprilu 2011 bil izveden vpis otrok v
vrtec. Na podlagi števila na novo vpisanih otrok se je pokazala potreba po dodatnem osmem
oddelku in sicer za prvo jaslično skupino. Vodstvo vrtca je vsem staršem, ki so vpisali otroke
v vrtec poslalo v podpis pogodbe, s katerimi se zavezujejo, da bodo otroka dejansko dali v
varstvo. Vse pogodbe so bile podpisane in vrnjene do 18.5.2011 iz česar sledi, da bodo vsi
vpisani otroci začeli vrtec obiskovati v mesecu septembru. Po pridobljenih podatkih se je
pokazala potreba po dodatnem oddelku, kar pomeni, da bo v rebalansu potrebno zagotoviti
dodatna sredstva ter sprejeti novo sistemizacijo- dodatne zaposlitve.
V primeru, da se občinski svet ne opredeli za dodatni oddelek pomeni, da mora vrtec zavrniti
najmanj 12 otrok oz. 14, če gre za povišan normativ.
Predlog odlikovanja dodatnega oddelka je na svoji seji obravnaval odbor za druţbene
dejavnosti, ki je soglasno sprejel sklep, da se poda soglasje za oblikovanje dodatnega novega
oddelka. Predlog odbora podpira tudi ţupan.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je v vrtec vpisanih 139 otrok, kar je 15 otrok več kot v letu
2010. Prav zaradi tega je nastala potreba po dodatnem 8 oddelku prve jaslične skupine. Meni,
da bi občinski svet moral sklep potrditi, saj ne bi bilo primerno, da naše otroke zavrnemo. V
kolikor se sprejme dodatni osmi oddelek bo potrebno nabaviti še nekaj dodatne opreme za
vrtec ( 14 stolov, 3 mize, mogoče tudi kakšen leţalnik ).

S K L E P : V šolskem letu 2011-2012 se v vrtcu Kriţevci oblikuje dodatni osmi oddelek.
Sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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2. Imenovanje podţupana
Ţupan mag. Branko Belec je obvestil občinski svet, da s 01.06.2011 imenuje gospoda
Bogomirja Gaberca za podţupana občine Kriţevci. Opravljal bo predvsem dela s področja
komunale in zadeve, za katere ga bo ţupan pooblasti.

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 21.30 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
ţupan Občine Kriţevci
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