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OBČINA KRIŢEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

8. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 19. oktobra 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, Frančiška Rakuša, Boris Onišak, 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, 

Nataša Antolin in Jelka Kosi. 

 

Ostali navzoči: -    Darinka Uršič, predsednica NO 

- prof. Dušan Gerlovič, predstavnik Ustanove dr. Antona Trstenjaka 

- mag. Tomislav Nemec, direktor ZD Ljutomer 

- Olga Lukman, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

- g. Martin Raj, Murska Sobota 

- predstavniki javnih medijev: - Jerneja Domajnko, 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: 

      - 7. redne seje občinskega sveta 

      - 2. korespondenčne seje občinskega sveta 

  3. Predlog dnevnega reda za 8. redno sejo 

  4. Predstavitev Ustanove dr. Ante Trstenjaka 

  5. Predlog sklepa o pokrivanju izgube ZD Ljutomer 

  6. Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2011 

  7. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in   

      redarstva 

  8. Predlog sklepa o uvrstitvi investicije v proračun 2012 

  9. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

11. 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: 

 

- 7. redne seje občinskega sveta 

 

G. Marijan Šijanec je podal pripombo na zapisnik ( glej 12. in 14. točko dnevnega reda ), kjer 

je zapisano ime Anton namesto Marijan Šijanec.  

 

S K L E P : Zapisnik 7. redne seje se sprejme, upoštevajoč pripombo g. Marijana Šijanca. 

 

                    Navzočih   13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

- 2. korespondenčne seje občinskega sveta 

 

S K L E P : Zapisnik 2. korespondenčne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb. 

 

         Navzočih  13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo        0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 

Predlog dnevnega reda za 8. redno sejo 

 

Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red in predlagal dopolnitev 

dnevnega reda in sicer, da se na 4. točko dnevnega reda uvrsti točka: Predlog imenovanja 

zastopnika pacientovih pravic. Vse ostale točke se pomaknejo za eno točko. 

 

S K L E P : Predlagani dnevni red s predlogom ţupana o dopolnitvi dnevnega reda so člani  

                    občinskega sveta sprejeli brez pripomb. 

 

                     Navzočih  13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

                     Sklep je sprejet. 
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K 4. točki dnevnega reda: 

 

Predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je Vlada RS objavila javni poziv za predlaganje 

kandidatov za zastopnika pacientovih pravic za območje Zavoda za zdravstveno varstvo 

Murska Sobota. Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije, območni sveti Zavodov za 

zdravstveno varstvo Slovenije in občinski sveti občin. Na javni poziv ne morejo kandidirati 

posamezniki neposredno, ampak jih lahko predlagajo zgoraj navedeni predlagatelji.  

Kandidat Martin Raj iz Murske Sobote je na občino samoiniciativno posredoval svojo 

ponudbo kot kandidat za zastopnika pacientovih pravic za območje Zavoda za zdravstveno 

varstvo M.Sobota. Ker je ponudba kandidata prispela po pripravi gradiva za sejo, točka ni bila 

uvrščena na dnevni red. 

 

Ţupan je besedo predal g. Martinu Raju, ki je povedal, da je končal študij na Pravni fakulteti, 

je diplomirani pravnik, krajši čas je bil kriminalistični inšpektor, pristojen za reševanje pritoţb 

zoper delo in postopke policije, od leta 1998 je opravljal delovno mesto vodja pravne sluţbe 

pri zavarovalnici Triglav, kjer je reševal odškodninske zahtevke, sodeloval s strankami, 

odvetniki, sodišči. Ima izkušnje iz delovnega, gospodarskega in drugih pravnih področij. 

Prepričan je, da je primeren za zastopnika pacientovih pravic, zato predlaga, da se občinski 

svet opredeli o njegovem imenovanju. 

 

Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci predlaga za zastopnika pacientovih pravic za  

                       območje Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, gospoda Martina Raja,  

                       roj. 26.09.1966, stanujočega Trstenjakova ul. 32, Murska Sobota. 

                     - Predlog za imenovanje se posreduje na Ministrstvu za zdravje.  

 

                       Navzočih   13 članov sveta 

                       ZA je glasovalo 13 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet.  

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Predstavitev Ustanove dr. Antona Trstenjaka 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je Ustanova dr. Antona Trstenjaka fundacija katere 

osnovno poslanstvo je vsestranski razvoj Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne 

Slovenije. Svoje poslanstvo uresničuje z naslednjimi dejavnostmi: štipendiranjem 

podiplomskega študija, sofinanciranjem inovativnih in razvojnih projektov, sofinanciranjem 

znanstvenih in strokovnih simpozijev in kongresov ter navezovanjem stikov z naprednimi 

znanstvenimi, razvojnimi, izobraţevalnimi in poslovnimi institucijami v Sloveniji, Evropi in v 

svetu. 
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Besedo je predal predstavniku fundacije, gospodu Dušanu Gerloviču, ki je podrobno 

predstavil fundacijo in njeno delovanje.  

G. Dušan Gerlovič je povedal, da je ustanova pred časom spremenila statut fundacije, v 

katerem je določeno, da občine s področja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz postanejo 

članice ustanove tako, da o vstopu razpravlja in odloča občinski svet posamezne občine. 

Občine, ki se bodo odločile vstopiti v ustanovo, bodo podpisale listino o članstvu in morale 

plačati članarino. S tem si pridobijo pravico črpanja sredstev iz Trstenjakovega sklada in 

kandidiranja svojih predstavnikov v organe fundacije. Občine, ki imajo do 5000 prebivalcev 

bi morale plačati članarino v višini 500 €.  

Trstenjakova fundacija je doslej sofinancirala okoli 250 projektov, predvsem je štipendirala 

podiplomski študij. Doslej so finančna sredstva dajali vsem, odslej pa bodo le tistim iz občin, 

ki bodo imele plačano članarino. Povedal je še, da je kandidat za novega predsednika uprave 

Ustanove dr. Antona Trstenjaka nekdanji minister dr. Henrik Gjerkeš, ki je tudi eden prvih 

štipendistov te fundacije. Tudi iz naše občine je kar nekaj študentov, ki jih oz. jih je 

štipendirala fundacija. 

 

G. Boris Onišak je povedal, da je tudi sam eden izmed štipendistov omenjene fundacije. 

Fundacija je zelo pomembna tudi za naše območje, zato podpira predlog, da občina pristopi v 

članstvo omenjene ustanove. 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci soglaša s pristopom Občine Kriţevci v članstvo  

                       Ustanove dr. Antona Trstenjaka.  

                     - Občinski svet pooblašča ţupana za podpis Listine o članstvu v Ustanovi dr.  

                       Antona Trstenjaka.  

                     - Sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.  

 

                        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 o pokrivanju izgube ZD Ljutomer 

 

Ţupan je besedo predal mag. Tomislavu Nemcu, direktorju ZD Ljutomer, ki je predstavil, 

poslovni rezultat zavoda, kateri izkazuje preseţek odhodkov nad prihodki v višini 46.931 €, 

kar znaša za občino Kriţevci 9.034,00 € ( 19,25 % deleţ občine Kriţevci ). Ustanoviteljice 

ZD Ljutomer so občine Ljutomer, Kriţevci, Verţej in Razkriţje, katere so na podlagi 

Sporazuma o premoţenjsko delitveni bilanci dolţne pokriti obveznosti investicijskega 

vzdrţevanja in investicij po kriteriju števila prebivalcev. 

Prisotne je seznanil z vzroki za nastanek omenjene izgube ter s sanacijskimi ukrepi za 

odpravo vzrokov za nastanek izgube v letu 2010. Ukrepi so razdeljeni med zunanje in 

notranje, določeni so nosilci, rok in učinek na izkaz uspeha. K ukrepom zraven nosilca 

pristopijo tudi vsi zaposleni v javnem zavodu, kar kaţe na to, da bo zavod pristopil k 

preprečevanju nadaljnjih moţnosti za negativno poslovanje. 
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Ţupan mag. Branko Belec ocenjuje, da so poteze sanacijskih ukrepov spodbudne. Moti ga, da 

s strani članov sveta zavoda do sedaj nismo dobili nobene informacije kar se tiče navedenega 

problema. Ker je toţba med ZD Ljutomer in Zavarovalnico še v teku, predlaga, da v kolikor 

bo le-ta rešena v korist ZD Ljutomer, da nam zavod povrne znesek za pokrivanje izgube, ki je 

bil plačan s strani občine. 

Povedal je, da smo s strani ZD Ljutomer prejeli tudi poslovno in strokovno poročilo za leto 

2010, katero je na ogled svetnikom na sedeţu občinske uprave-v kolikor ţelijo podrobnejši 

vpogled ali dodatne informacije.  

 

G. Boris Onišak se strinja, da je zadeva teţka, saj zavarovalnica vedno manj plačuje.  

V bliţnji prihodnosti bomo morali pričeti razmišljati tudi o zamenjavi dotrajanih oken ter 

strehe na stavbi ZD Ljutomer.  

 

G. Robert Jelen podpira predlog o pokrivanju izgube. Meni, da so stroški dela največji strošek 

na katerem se še lahko dodatno privarčuje.  

 

G. Andrej Weis bo predlagani sklep podprl in upa, da navedeni sanacijski ukrepi ne bodo 

ostali le na papirju. Predlaga, da ZD Ljutomer vsake 4 mesece dostavi občini poročilo o 

poslovanju. 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali tudi zasebniki, ki imajo svoje ambulante v ZD 

Ljutomer poslujejo z izgubo? 

 

G. Tomislav Nemec je povedal, da noben zasebnik mesečno ne porabi več kot dobi. 

 

S K L E P: - Ugotovljeni preseţek odhodkov nad prihodki v višini 46.931,00 € se v deleţu  

                      19,25 % kar znaša za občino Kriţevci 9.034,00 € pokrije iz proračuna Občine  

                      Kriţevci za leto 2011.  

                    - V primeru pozitivne rešitve zahtevka Zdravstvenega doma Ljutomer proti  

                       Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je javni zavod dolţan Občini  

                       Kriţevci povrniti celoten znesek, ki mu je bil nakazan za pokrivanje izgube za  

                       leto 2010. 

 

                       Navzočih  13 članov sveta 

                       ZA je glasovalo 13 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu za leto 2011 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se predlog letošnjega rebalansa proračuna spreminja 

glede na sprejeti proračun tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani predvsem zaradi 

niţje realizirane vrednosti večjih investicij, ki so bile dokončane v letošnjem letu (kanalizacija 

v Ključarovcih, ureditev vaškega jedra, obnova vaško gasilskih domov) in prenosa sredstev 
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po zaključnem računu za preteklo leto, ki pa še ni bil upoštevan pri sprejemanju proračuna za 

leto 2011. 

Skupni prihodki so glede na sprejeti proračun niţji za cca 114.700 € ( 3 %). Največje 

odstopanje za v transfernih prihodkih glede pričakovanih sredstev iz razpisov zaradi niţje 

končne vrednosti investicij, drugače pa so ostali prihodki-nadomestilo za uporabo stavbnih 

zemljišč, prihodki iz naslova obresti od vezanih prostih denarnih sredstev, komunalni 

prispevek, donatorstva in sponzorstva za občinski praznik,… večji od planiranih.  

Po zaključnem računu za leto 2010 se prenaša še 263.223 €.  

Skupni odhodki so glede na sprejeti plan povečani za cca 148.500 €.  

Večje spremembe: 

Izgradnja kanalizacije v Ključarovcih je niţja od planirane vrednosti za 294.400 €, od tega je 

sofinancerski deleţ evropskega sklada 217.000 €, lastnih sredstev pa ostane cca 77.000 €.  

Pri obnovi vaškega jedra v Kriţevcih in obnovi vaško gasilskih domov je ostalo lastnih 

sredstev cca 27.000 €. 

- z ostankom lastnih sredstev pri teh večjih investicijah so se sočasno ob izgradnji kanalizacije   

  uredile stranske javne poti v Ključarovcih, ob izgradnji kroţišča Ključarovci je bil saniran  

  tudi osek LC Ključarovci – Grabe do varovalnega pasa ţelezniške proge, v Zasadih je bilo  

  izgrajeno avtobusno postajališče, ob ureditvi vaškega jedra pa je bilo sanirano tudi parkirišče  

  pred banko in lekarno.  

- na novo se v rebalansu zagotavljajo tudi sredstva za investicije v OŠ in sicer za zamenjavo  

  oken, zamenjavo termostatskih ventilov in izgradnjo manjše kotlovnice v skupni vrednosti   

  71.000 €. 

- na področju vodooskrbe je 15.500 € dodatnih za obnovo vodovoda na Grabah. 

- v letošnjem letu bo izvedena študentska urbanistično arhitekturna delavnica. Stroški projekta  

  po pogodbi znašajo cca 14.000 €, od tega se 50 % poravna v letošnjem letu, ostalih 50 % pa  

  v naslednjem letu po dokončanju.  

- za sofinanciranje zavarovanja govedi se zagotavlja dodatnih 4.000 € 

- za vzdrţevanje trga in kroţiš je oblikovana nova postavka in planiranih dodatnih 10.000 € 

- za pokrivanje izgube javnemu  zavodu ZD Ljutomer v višini 9.034 € 

 

Na nekaterih ţe planiranih investicijah in drugih odhodkih je bilo potrebno zagotoviti dodatna 

sredstva in sicer: 

- dodatnih 7.000 € za stroške odvetnikov ( zadeva Petty transport, odškodnina za smrad  

  odlagališča odpadkov Ljutomer ) 

- pokroviteljstva občine – dodatnih 4.000 € 

- podiranje starega vrtca v Vučji vasi – dodatnih 10.500 € 

- regresiranje OŠ prevozov-dodatnih 15.000 € 

- regresiranje domske oskrbe-dodatnih 15.000 e 

- plačilo obresti za najeti kredit zaradi spremembe referenčne obrestne mere- dodatnih 4.000 € 

 

Pri nekaterih odhodkih je prišlo tudi do zmanjšanja glede na sprejeti proračun ( stroški javnih 

del, izplačila podţupanu, materialni stroški občinske uprave ) in pa prerazporeditve zaradi 

pravilnega razvrščanja odhodkov po programski in ekonomski klasifikaciji.  

Vsa sredstva, ki se v letošnjem rebalansu niso porabila, so bila namensko dodana na kontu 

izgradnja kanalizacije Vučja vas in Iljaševci v višini cca 180.000 €. 

 

Ţupan je besedo g. Robertu Jelenu, predsedniku finančnega odbora, ki je povedal, da je 

finančni odbor obravnaval predlog rebalansa proračuna in sprejel sklep, da se predlog 

posreduje v sprejem občinskemu svetu. 
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G. Anton Lovrenčič je povedal, da je pričakoval, da bodo v rebalansu zagotovljena tudi 

sredstva za obnovo pokopališča.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se v letošnjem letu predvideva le sanacija stopnišča 

na pokopališču ter popravilo poti. 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

S K L E P : - Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Kriţevci za leto  

                       2011 z vsemi sestavnimi deli.  

                     - Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

                       Navzočih   13 članov sveta 

                       ZA je glasovalo 13 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva 

 

Ga. Olga Lukman, inšpektorica Medobčinskega inšpektorata je povedala, da je v občinah 

Ljutomer, Kriţevci, Radenci, Razkriţje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Verţej pričel s 1.1.2009 

delovati Medobčinski inšpektorat in redarstvo v katerem so zaposleni dva inšpektorja, štirje 

redarji in administrator.  

Občinski svet Občine Sveti Jurij je v mesecu februarju 2010 sprejel sklep o izstopu iz 

omenjenega inšpektorata, občinski svet Občine Radenci pa v mesecu januarju 2011 sprejel 

sklep o zmanjšanju števila redarjev ob Občini Radenci in sicer iz dveh na enega.  

Zaradi navedenega je potrebno sprejeti spremembe in dopolnitve obstoječega odloka.  

Predlagana sta bila dva ključa razdelitve in sicer glede na število prebivalcev oz. na število 

redarjev v občini. Ţupani občin ustanoviteljic so se na sestanku v mesecu juniju 2011 

dogovorili, da bodo v bodoče financirale organ skupne uprave po deleţih glede na število 

prebivalcev, kar pomeni naslednji deleţ po posamezni občini: 

 

- Občina Ljutomer  50 %  ( trenutno 45 %) 

- Občina Radenci  23 %  ( trenutno 20 %) 

- Občina Kriţevci   16 %  ( trenutno 14 % ) 

- Občina Razkriţje    6 %  ( trenutno 5 % ) 

- Občina Verţej    5 %  ( trenutno 5 % ) 

- Občina Sveti Jurij                  /        ( trenutno 11 % ) 

 

Ţupan mag. Branko Belec je prisotne seznanil s spremembo odloka, ki predvideva, da občina 

lahko izstopi iz inšpektorata, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva  in prevzame v svojo občinsko upravo javne usluţbence, ki za njo opravljajo dela in 

naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.  
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Glede na predvidene spremembe odloka, predvsem kar se tiče izstopa občin iz 

Medobčinskega inšpektorata, so  nekateri občinski svetniki imeli nekaj pomislekov,  nakar je 

podţupan g. Mirko Gaberc predlagal, da se Odlok v predlagani obliki sprejme in se o zadevi 

dogovarja v kolikor katera izmed občin ustanoviteljic namerava izstopiti iz inšpektorata. 

  

G. Aleš Kolmanič je menil, da je sedaj pravi čas za podajo pripomb na omenjen odlok. 

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da odlok morajo sprejeti vse občine ustanoviteljice v enakem 

besedilu. Do sedaj ga še nista sprejeli le občina Kriţevci in občina Razkriţje. V kolikor katera 

izmed navedenih občin predlaga kakršno koli spremembo odloka, se zadeva ponovno vrne v 

obravnavo občinskim svetom vseh občin ustanoviteljic. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je predlagal, da zaradi nemotenega delovanja Medobčinskega 

inšpektorata občinski svet sprejme odlok v predlagani obliki. Predlogi in pripombe se lahko 

pripravijo in se predlagajo ţe v naslednjem letu. 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep 

 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah  

                       odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinski inšpektorat  

                       in redarstvo » - skrajšani postopek.  

                     - Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

                      Navzočih   13 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  10 članov sveta 

                      PROTI so glasovali    3 člani sveta 

 

                      Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o uvrstitvi investicije v proračun 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da gre za kategorizirano javno pot Lukavci – 

Ključarovci. Javna pot poteka preko dvorišča med stanovanjsko hišo Lukavci 2 in 

gospodarskim poslopjem. Z vidika prometne varnosti gre za boljšo rešitev rekonstrukcije 

celotnega priključka javne poti na drţavno cesto R2-439. S tem se bi dosegla večja varnost 

tako lastnikov stanovanjske hiše in gospodarskega objekta, kot tudi samih udeleţencev v 

prometu. Z rekonstrukcijo priključka javne poti se bi pridobila nova varnejša dostopna pot 

tudi za podjetje Tondach Slovenija d.o.o, ki ima na tem območju svoj obrat, kot tudi za vse 

prebivalce zaselka Gomile.  

Obstoječi priključek bi se rekonstruiral tako, da bi se prestavil severno ob obstoječe 

stanovanjske hiše Lukavci. Uredilo se bi odvodnjavanje meteornih voda, tudi iz novega 

naselja vzhodno od priključka javne poti na drţavno cesto.  

Dolţina rekonstruiranega dela je cca 200 m. Stroški gradnje, projektne dokumentacije in 

odkupa zemljišč bi znašali 79.500 € z DDV.  



 9 

Pri rekonstrukciji javne poti bi s svojim vloţkom sodeloval tudi lastnik stanovanjske hiše in 

gospodarskega poslopja g. Jelen Slavko Lukavci 2 v višini 42,5 % od celotne vrednosti 

gradnje. G. Jelen bi prevzel tudi izvedbo izkopov, planum temeljnih tal, nasipe, zasipe, kline, 

posteljico, breţine, zelenice ter razprostiranje odvečne zemljine.  

Pri sanaciji javne poti je s svojim finančnim vloţkom pripravljeno sodelovati tudi podjetje 

Tondach Slovenija d.o.o. 

 

G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje, kaj to pomeni za proračun 2012? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da v kolikor občinski svet sklep potrdi, se sredstva za 

rekonstrukcijo javne poti zagotovijo v proračunu za leto 2012. 

 

S K L E P : - Investicija » Rekonstrukcija javne poti št. 724-171 Lukavci – Ključarovci » se  

                       uvrsti v proračun Občine Kriţevci za leto 2012.  

                     - Ţupana občine Kriţevci se pooblasti za ureditev vse potrebne dokumentacije za   

                        izpeljavo projekta.  

 

                        Navzočih   13 članov sveta 

                        ZA je glasovalo 13 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                        Sklep je sprejet 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so odgovori na zastavljena vprašanja prejšnje seje 

podani v pisni obliki in so priloga v gradivu za sejo. 

 

 

K 11 točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Marijan Šijanec je predlagal, da se pristopi k označitvi pločnikov za kolesarsko stezo in 

sicer na relaciji od Vučje vasi do Kriţevec.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da si bomo o navedenem predlogu pridobili mnenje 

pristojnih sluţb.  

 

G. Milan Majcen je postavil vprašanje glede postavitve ekoloških otokov v Logarovcih. 

 

G. Miran Ros je podal odgovor na zastavljeno vprašanje. Z g. Lupšem je ţe dogovorjeno da 

otoke postavi za objektom stare šole v Logarovcih. 

 

G. Anton Petovar je podal pobudo vaščanov naselja Gajševci, da se na avtobusni postaji v 

Gajševcih postavi avtobusna čakalnica. 
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Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so avtobusne čakalnice za vasi Ključarovci, Zasadi 

in Gajševci ţe naročene in bodo v kratkem tudi postavljene. 

 

G. Dušan Prelog je predstavil pobudo občanov za postavitev prometnih znakov, ki označujejo 

naselje Gajševci in Logarovci (ob cesti Logarovci-Gajševci ). 

 

Ga. Lidija Koroša:  

-  je opozorila na » nevarno« avtobusno postajališče v Ključarovcih. O zadevi je bilo govora  

   tudi na Svetu Zavoda  in Svetu staršev OŠ Kriţevci, 

- je postavila vprašanje, ali je ţe znan datum in ura komemoracije? 

  

G. Boris Onišak je postavil vprašanje kako poteka zadeva glede omejitve tovornega prometa 

na relaciji Ormoţ – Vučja vas, ter kako potekajo zadeve glede ureditve kriţišča v naselju 

Bučečovci? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je podal odgovore na zastavljena vprašanja: 

 

- komemoracija bo v petek, 28.10.2011 ob 10 uri pri spomeniku ţrtvam druge svetovne vojne  

  v parku pred občino. Vse prisotne je povabil, da se komemoracije udeleţijo. 

- glede prepovedi tovornega prometa je povedal, da se bo po besedah ministra ta zadeva  

   reševala v mesecu marcu 2012, kajti predhodno je še potrebno spremeniti še pravilnik v  

   katerega je potrebno umestili navedeno cesto. V tej zadevi smo se obrnili tudi na poslanca,  

   g. Franca Jurša in tudi na policijo. 

- glede ureditve kriţišča v Bučečovcih pa je povedal, da se bo po zagotovilu g. Marjana  

   Kolarja z ureditvijo kriţišča pričelo, ko bo zagnana gradnja 2. faze – obrata za muškatne  

   buče. To bo  predvidoma v naslednjem letu. 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje: 

-  kdaj se bo pristopilo k ureditvi dovoza ( pri kriţu na lokavškem polju) na regionalno cesto?  

- ali je res, da je občina po zakonu dolţna postaviti table za plakatiranje? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal: 

- da bomo o zadevi obvestili podjetje Nograd Ljutomer d.o.o., da k ureditvi dovoza čimprej  

   pristopi. 

- kar se tiče postavitev tabel za plakatiranje v času volitev pa pove, da občina dodatnih tabel  

  za volitve ne bo postavljala. V občini imamo plakatna mesta na katerih je moţnost  

  brezplačnega plakatiranja. Za postavitve tabel na privat zemljiščih pa se je potrebno  

  dogovoriti z lastnikom zemljišča. 

 

Ga.Vida Štrakl je povedala, da ţupan pred vsakimi volitvami  izda pogoje za pridobitev 

pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v občini Kriţevci. Pogoji so objavljeni tudi na 

spletni strani občine.  

 

G. Aleš Kolmanič je prisotne seznanil z ţeljo vaščanov vasi Bučečovci. Bučečovci imajo svoj 

lasten vodovod in so izrazili ţeljo po nabavi avtomatske merilne postaje v vrednosti  

ca 1.000 €. Ali  obstaja kakšna moţnost, da se le ta financira iz proračuna občine? 

 

G. Anton Kšela je postavil vprašanje, kdaj se bo pričelo z gradnjo mostu v Kokoričih, kateri 

bi se naj gradil ţe v mesecu avgustu 2011? 
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Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je projektna dokumentacija za izgradnjo mostu v 

reviziji. Kar se tiče gradnje mostu zaenkrat slabo kaţe. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je ponovno opozorila na podrto lipo v Borecih in  izrazila ţeljo, da 

občinska uprava poišče lastnika zemljišča in zahteva, da lipo odstrani. 

 

G. Miran Ros je povedal, da so lastnik zemljišča Kriţevske opekarne Boreci, katere pa ne 

obstajajo več. Podjetje Tondach d.o.o. ni pravni naslednik Kriţevskih opekarn, zato od njih ne 

moremo zahtevati, da lipo odstranijo. Postopek glede ugotovitve lastništva zemljišča je v teku. 

O zadevi so obveščene tudi inšpekcijske sluţbe. 

 

G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje, ali so ţe znani rezultati meritev hrupa ob avtocesti? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so meritve bile izvedene, neuradni rezultati niso 

spodbudni. Pisno poročilo in rezultate o opravljenih meritvah pričakujemo koncem tega tedna.  

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

Ţupan je besedo predal g. Tomaţu Krušcu, profesorju za arhitekturno oblikovanje na 

Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in vodju študentske urbanistično arhitekturne delavnice v 

Kriţevcih, kjer skupina  študentov arhitekture ( 25 študentov )  išče ideje za pozidavo 

določenih delov naše občine. 

 

G. Tomaţ Krušec je povedal, da je študentska delavnica oblika pridobivanja povsem 

neopredeljenih rešitev, ki jih izdelajo študentje pod mentorstvom profesorja in temeljijo na 

nekih realnih zagatah, problemih v nekem konkretnem prostoru. Občina pridobi en širok 

spekter nekih moţnosti, nekih rešitev, medtem ko se študentje v času študija soočajo s 

povsem realnimi teţavami v nekem prostoru. Noben od izdelanih projektov ni realen, 

predstavljajo pa več variant za določeno območje.  

Študentje delujejo na več območjih občine Kriţevci kot so: urejanje šotorišča ob jezeru v 

Gajševcih, ureditev prostora ob občinski zgradbi v Kriţevcih, lokacija za novo pošto,  

gradnjo ene avtobusne postaje v Kriţevcih (namesto obstoječih treh) pri kroţišču in trgovini v 

Kriţevcih, ureditev kriţevskega hipodroma.  

Na koncu bodo študentje izdelali publikacijo, ki  bo izšla predvidoma konec meseca marca oz. 

dva tedna pred zaključno razstavo, katera bo v Kriţevcih. 

 

Ţupan mag. Branko Belec se je zahvalil g. Krušcu za podrobno predstavitev delavnice.  

Izrazil je zadovoljstvo glede občinskega praznika, kateri je bil dokaj uspešen in dobro 

obiskan.  

Predstavil je naslednje investicije, ki so se izvajale v času med sejama občinskega sveta:  

- izgradnja avtobusne postaje v Zasadih,  

- izkop 2800 m jarkov v Stari Novi vasi 

- izgradnja vodovoda v Ključarovcih 

- ureditev pokopališča ( stopnic in poti ) 

- ureditev gozdne ceste Stara nova vas - Kokoriči  
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Na koncu je ţupan vse prisotne povabil na prireditev za izbor inovativnega mladega kmeta za 

leto 2011, ki bo dne 21.10.2011 v kulturni dvorani v Kriţevcih.  

 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 20.20 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:            mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        ţupan Občine Kriţevci 

 

 

 

 


