
OBČINA KRIŽEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

8. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v petek, 18. decembra 2015 s 

pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Križevci. 

 

 

Na seji so bili navzoči:  

 

- člani in članice Občinskega sveta:  

  Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič, Branko Slavinec, Frančiška Rakuša,   

  mag. Hermina   Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Anton Petovar, Tomaž Hodnik,  

  Tomaž Osterc, Robert Jelen in Anton Kšela. 

- župan mag. Branko Belec 

- predstavniki občinske uprave: Lidija Domanjko, Miran Ros, Nataša Antolin in Jelka Kosi 

- drugi prisotni: -  Darinka Uršič, predsednica NO, 

                          - mag. Renata Škrget, ZD Ljutomer (obrazložitev k 4. točki dnevnega reda ) 

                          - Zdravko Lebarič, KSP Ljutomer ( obrazložitev k 5. točki dnevnega reda ) 

 

 

 

 

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 

 3. Pregled dnevnega reda za 8. redno sejo občinskega sveta 

 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega  

     zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 

 5. Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci 

 6. Predlog rebalansa proračuna za leto 2015 

 7. Nasprotovanje višini določene povprečnine za leti 2016 in 2017 

 8. Predlog za povišanje vrednosti točke za odmero nadomestila za stavbno zemljišče 

 9. Plan zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za obdobje 2015/2016 

10. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet območne izpostave JSKD Ljutomer 

11. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

13. Razno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je pozdravil prisotne člane občinskega sveta, predstavnico  ZD 

Ljutomer, mag. Renato Škrget, predstavnika KSP Ljutomer, Zdravka Lebariča  ter 

predsednico NO Darinko Uršič. 

 

Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje udeležilo vseh 13 članov občinskega sveta.  

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

 

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta 

 

 

G. Anton Kšela je podal pripombo na zapisnik. Povedal je, da je v zapisniku pod 6. točko 

dnevnega reda izostala njegova zahvala javnim delavcem. Zahteva, da se zapisnik dopolni z 

navedeno izjavo.  

 

S K L E P : Zapisnik 7. redne seje se potrdi, s tem, da se upošteva pripombo g. Antona Kšela.  

 

                    Navzočih   13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 

Pregled dnevnega reda za 8. redno sejo občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red. 

 

S K L E P : Predlagani dnevni red se sprejme brez pripomb. 

 

                    Navzočih   13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 



K 4. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 

 

 

Predlog odloka je priloga gradivu za sejo. 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal predstavnici ZD Ljutomer, mag. Renati Škrget, ki 

je povedala, da je JZ ZD Ljutomer na vse občine ustanoviteljice naslovil vlogo za sprejetje 

sprememb in dopolnitev ustanovitvenega akta. Predlagal je, da se dejavnost razširi z 

naslednjimi dejavnostmi kot so:  

- fiziatrija, 

- drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, 

- drugo socialno varstvo brez nastavitve 

 

K posamezni dejavnosti je podala tudi obrazložitev: 

- fiziatrija: glede na dolge čakalne dobe v regiji in glede na to, da na našem področju nimamo  

  spec. fiziatra  si prizadevajo pridobiti fiziatra. S tem bi nadgradili že delujočo fiziatrijo ter  

  tako izboljšali zdravljenje in samo kvaliteto fizioterapije. Imajo možnost balneološkega  

  zdravljenja v zdravilišču Mala Nedelja, kjer že opravljajo fizikalno terapijo. Menijo, da bi  

  bilo strokovno delo izpopolnjeno, če bi bil prisoten tudi zdravnik fiziater. 

 

- drugo socialno varstvo brez nastavitve: Zaradi staranja populacije, daljše življenjske dobe,  

  hitrejšega odpuščanja iz bolnišnic ter v zadnjem času nezmožnosti plačevanja varstva za  

  nego in oskrbo svojcev v socialno varstvenih ustanovah, ostajajo starejši, invalidi in bolni v  

  domači oskrbi. Potrebe po integrirani oskrbi v domačem okolju se večajo in zaradi tega v  

  taki organizacijski strukturi kot doslej ne morejo zadovoljiti vseh potreb pacientov oz.  

  varovancev. Zaradi naštetega, kot tudi zaradi priprave novih strategij in zakonov za  

  zdravstveno nego in oskrbo na nivoju države ter nove oblike zavarovanja za dolgotrajno  

  oskrbo in nego na domu ugotavljajo, da brez dopolnil v organizaciji službe ne bodo zmogli  

  slediti spremembam v prid delovanja in poslovanja zavoda, prav tako pa ne bodo v  

  enakopravnem položaju z drugimi izvajalci, predvsem zasebnimi- koncesija, ki nudijo  

  storitve nege in oskrbe na domu.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je treba pohvaliti, da ZD širi svojo dejavnost.  

Seveda, pa se pojavita dve vprašanji:  

- kaj se zgodi, če vse občine ustanoviteljice ne potrdijo predlaganih sprememb odloka ter 

- ali gre morda za konkurenco? Občina ima namreč koncesionarko. 

 

Mag. Renata Škrget je podala naslednje odgovore:  

- kar se tiče prvega vprašanja meni, da ni pravi naslov. Odgovor bi lahko podala v.d.  

  direktorica  ZD Ljutomer. Povedala je, da  ZD po zakonu rabi navedene dejavnosti, da lahko  

  dejavnost registrira, kar pa je pogoj, da se lahko prijavijo na razpise.  

- kar se tiče konkurence, pa je povedala, da ZD ni konkurenca naši koncesionarki. Dela  

  koncesionarki ne bodo odvzemali. ZD pokriva izključno zdravstveno-socialni del oz. v tem  

  primeru gre le za  nadgradnjo njihovega sistema.  

 

 

 



G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali bodo te storitve tudi samoplačniške? 

 

Mag. Renata Škrget je povedala, da bi sprva določene storitve občanom ponudili 

samoplačniško. Ko pa bo sprejet zakon, ki bo drugače urejal področje oskrbe starejših in 

invalidnih oseb, pa bodo imeli možnost, da se takoj prilagodijo zakonodaji. Ureja se, da se 

storitve krijejo v okviru zdravstvenega zavarovanja. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila vprašanje, ali bomo dobili fiziatra ali ne? 

 

Mag. Renata Škrget je povedala, da si ZD Ljutomer prizadeva pridobiti 0,2 tima fiziatra, ki bi 

deloval v Biotermah Mala Nedelja. 

 

Ker ni bilo razprave, se je župan zahvalil mag. Renati Škrget za podano obrazložitev in 

predlagal naslednji sklep na glasovanje. 

 

S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah  

                        Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom  

                         Ljutomer po skrajšanem postopku. 

                     2. Odlok se 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. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal predstavniku KSP Ljutomer d.o.o., Zdravku 

Lebariču, ki je povedal, da je podjetje KSP Ljutomer, kot izvajalec obveznih občinskih javnih 

služb zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o zbiranju komunalnih 

odpadkov ter prevozu le-teh pripravil Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za 

leto 2016. Program mora potrditi občinski svet. 

Povedal je, da se za prihodnje leto ne načrtuje sprememb pri odvozu komunalnih odpadkov, 

oz. bo le-ta potekal na enak način kot v letu 2015. 

Opozoril je na 5. točko na strani 10, ki govori, da bo KSP Ljutomer d.o.o. v letu 2016 

pripravilo analizo možnosti in smiselnosti prehoda zbiranja tudi papirja in kartona ter steklene 

embalaže po sistemu » od vrat do vrat ». V primeru pozitivnih ugotovitev bodo pripravili 

predlog za ukinitev zbiralnic in prehod na nadstandard v letu 2017. To ne pomeni dviga cen 

za zbiranje odpadkov. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila vprašanje glede predloga širitve Zbirnega centra Ljutomer. 

Kot je iz gradiva razvidno bi obseg del zunanje ureditve s katero bi pridobili 1600 m2 

dodatnih urejenih za dejavnost uporabnih površin zbirnega centra. Postavila je vprašanje, kdo 

bo to širitev Zbirnega centra financiral ( ali KSP Ljutomer ali vsi, ki odpadke pridelujemo)? 

 



G. Zdravko Lebarič je povedal, da je zbirni center v lasti štirih občin. Izvajalec javne službe 

oz. koncesionar, to je KSP Ljutomer mora plačevati najemnino, ki je v višini približno 

amortizacije. Ta znesek najemnine mora občina uporabiti namensko za zbiranje odpadkov. 

Ker je zemljišče v lasti občin, pač občine financirajo ureditev zemljišča oz. platoja, KSP 

Ljutomer kot koncesionar oz. izvajalec JS pa lahko financira v logistiko ( npr. montažni 

objekti…). 

 

Župan mag. Branko Belec je predal besedo še predsedniku komunalnega odbora, gospodu 

Antonu Petovarju, ki je povedal, da je bil Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 

obravnavan na odboru za komunalo. Govora je bilo predvsem glede akcije » od vrat do vrat », 

ki se bi se naj pričela izvajati v letu 2017. Zavedamo se namreč, da ekološki otoki v večini 

predstavljajo vedno večji problem, saj po večini kazijo okolico ( predvsem odvrženi  odpadki 

okrog ekoloških otokov ). 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede akcije kosovnih odpadkov na klic, ki se v 

občini izvaja že dve leti. Zanima ga, ali je bila izdelana kakšna analiza glede uspešnosti te 

akcije ? 

 

G. Zdravko Lebarič je povedal, da se je zbiranje kosovnih odpadkov na klic izkazalo za 

primernega in uspešnega, tudi količine  zbranih odpadkov so se močno povečale, vedno več je 

občanov, ki se te akcije tudi poslužujejo. Koliko je koristnih količin, zaenkrat še ne more 

povedati. 

 

Ker ni bilo več razprave se je župan g. Lebariču zahvalil za podano poročilo in predlagal 

naslednji sklep na glasovanje. 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci potrdi Program zbiranja in odvoza komunalnih  

                    odpadkov na območju Občine Križevci za leto 2016, katerega je izdelalo podjetje  

                    KSP Ljutomer d.o.o. 

 

                    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 rebalansa proračuna za leto 2015 

 

Župan je besedo predal Nataši Antolin, ki je predstavila predlog rebalansa proračuna za leto 

2015. Povedala je, da tekom leta pri izvrševanju proračuna prihajalo do odstopanj pri 

planiranih prihodkih in odhodkih, zato je potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 

2015, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna, kakor 

tudi upoštevati dejanski prenos sredstev iz preteklih let.  



Na prihodkovni strani proračuna največje spremembe prinaša dogovor o višini povprečnine za 

leto 2015, ki je za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015 določena v višini 525,00 €, za obdobje 

od 1.7.2015 do 31.12.2015 pa v višini 519,00 €. 

Vlada RS in združenji občin so se dogovorili, da se za leto 2015 za sofinanciranje investicij v 

letu 2015 izplača investicijski transfer v višini 1 % skupne primerne porabe občin ( do zdaj 2 

% ), razlika do 2 % pa se zagotovi v letu 2016.  

Z rebalansom proračuna se na osnovi sprejetega dogovora, primarna poraba občine Križevci 

zmanjša za 11.164 € ( zvišanje prihodkov iz naslova dohodnine in zmanjšanja sredstev 

finančne izravnave). Sredstva za investicije se znižajo za 20.971 € od planiranih. Skupna 

višina zmanjšanja prihodkov iz naslova primerne porabe za leto 2015 je tako 32.135 €. 

Največ sredstev je bilo treba dodatno zagotoviti predvsem na področju zdravstvenega in 

socialnega varstva. 

 

Župan mag. Branko Belec je  besedo predal predsedniku finančnega odbora g. Branku 

Slavincu, ki je povedal, da je finančni odbor predlog rebalansa obravnaval na seji. Po 

podrobni obrazložitvi s strani župana in računovodkinje je bil sprejet sklep, da se v takšni 

obliki kot je pripravljen za sejo OS posreduje občinskemu svetu v sprejem.  

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede sredstev namenjenih za izgradnjo kulturnega 

centra v višini 40.000 €. Ali se bo k zadevi pristopilo, ali ne, glede na to, da so se sredstva 

prerazporedila na druge postavke? 

 

Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da se v letošnjem letu ne bo izvedel javni natečaj za 

izdelavo idejne zasnove ureditve kulturnega središča v Križevcih, ker trenutno ni razpisov za 

sofinanciranje investicij. Ko pa razpisi bodo, pa se bodo sredstva ponovno zagotovila.  

 

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

 

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

                       2015 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 7. točki dnevnega reda:  

 

Nasprotovanje višini določene povprečnine za leti 2016 in 2017 

 

Obrazložitev k tej točki je podal župan mag. Branko Belec. Povedal je, da je na skupni seji 

predsedstev SOS, ZOS in ZMOS v Brežicah potekal razgovor z ministrom za finance, dr. 

Dušanom Mramorjem, ki pa ni želel pristati na zahteve slovenskih občin v zvezi z njihovim 

financiranjem v prihodnjem letu.  

Župani so v pogajanjih za prihodnje leto hoteli doseči 536 € povprečnine. Finančni minister 

na to ni pristal in jim je ponudil največ 525 €. Iz protesta dogovora niso podpisali in zato 



dobili še manj – 522 €. To po besedah županov ni dovolj, da bi lahko opravljali vse z 

zakonom predpisane naloge. 

Povedal je, da so občine tudi močno prikrajšane, kar se tiče 23. člena ZFO-1.  

Izrazil  je razočaranje nad prleškima poslancema, ki sta tudi za tak zakon tudi glasovala, ter na 

Vlado, predvsem kar se tiče sprejetih smernic. 

Ima občutek, da se stvari centralizirajo in da država na tak način slabi majhne občine.  

Prisotne je seznani, da so župani pred kratkim podpisali izjavo za odstop  ministra za finance,  

dr. Dušana Mramorja in sicer zaradi neupoštevanja določil zakona o financiranju občin, po 

katerem bi slovenske občine morale prejeti povprečnino v višini 652 € in ne 522 €, kot so jo 

na predlog vlade izglasovali poslanci. S tem so slovenske občine prikrajšane do 130 € 

povprečnine na občana.  

 

G. Robert Jelen je predlagal, da tudi občinski odbori strank, ki so zastopane v občinskem 

svetu podprejo predlog po zvišanju povprečnine, kot ga obravnava občinski svet na današnji 

seji.  

 

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

 

 

S K L E P :  

 

1. člen 

 

Občinski svet občine Križevci, odločno nasprotuje 53. členu, 54. členu in 55. členu  Zakona o 

proračunu Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta določa višino finančnih 

sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako 

dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še 

dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize 

že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, 

saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.  

 

2. člen 

 

Svetnice in svetniki  zahtevamo, da se 53., 54. in 55. člen Zakona o proračunu  RS za leti 

2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:  

 

Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na prebivalca.  

Višina povprečnine za leto 2017 znaša  536,00 evra na prebivalca.  

 

54. člen  se črta.  

 

 

 

 

 

 



 

3. člen 

 

 

V letu 2016 se  del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 

primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela 

sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015 

V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 

primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti 

po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer 

se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe 

četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega transfera se lahko v 

skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne 

in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih 

organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv 

davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 

 

 

 

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 za povišanje vrednosti točke za odmero nadomestila za stavbno zemljišče 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal Lidiji Domanjko, ki je podala obrazložitev k 

navedeni točki. 

V kolikor želimo vrednost točke spremeniti, je do konca leta 2015 potrebno sprejeti in v 

Uradnem listu objaviti novo vrednost točke za izračun NUSZ v letu 2016.  

V letu 2013, 2014 in 2015 je vrednost točke za odmero NUSZ znašala 0,00593 €. Za leto 

2016 se predlaga povišanje vrednosti točke na 0,00725 €. 

Predstavila je tudi primerjavo vrednosti točke z ostalimi sosednjimi občinami, Občino Veržej, 

občino Ljutomer in Razkrižje. 

Predlog za povišanje je obravnaval tudi odbor za komunalne zadeve. Na odboru so 

obravnavali predlog še o višji vrednosti točke in sicer v višini 0,0085 €. Člani predloga niso 

podprli, saj bi šlo za prevelik dvig vrednosti točke, zato so sprejeli sklep, kot je danes 

predstavljen občinskemu svetu.  

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Antonu Petovarju, predsedniku komunalnega 

odbora, ki je povedal, da je odbor predlog o povišanju obravnaval in  predlagal, da se v 

predlagani obliki, posreduje občinskemu svetu v sprejem.  

 



G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje: 

- Kako je s plačilom nadomestila za objekte, kjer nihče ne stanuje? Ali kdo za te objekte  

  plačuje NUSZ oz. so lastniki morda oproščeni plačila? 

- Ali za vse zavezance velja plačilo v dveh obrokih oz. je določena kakšna meja. Podpira  

  namreč predlog o možnosti plačila v dveh obrokih. 

 

Lidija Domanjko je povedala, da so vsi lastniki objektov, ki so prazni in imajo hišno številko 

zavezani za plačilo NUSZ.  

 

Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da se strinja s predlogom, da se  plačilo obveznosti 

izvede v dveh obrokih in da to velja za vse. 

Povedal, da je, ima občina v primerjavi z ostalimi sosednjimi občinami še vedno najnižjo 

vrednost točke.  

 

G. Robert Jelen je predlagal, da se nujno pristopi k spremembi odloka, predvsem zaradi 

realnega točkovanja glede na komunalno opremljenost.  

 

G. Andrej Weis podpira predlog plačila v dveh obrokih, ne glede na višino zneska.  

 

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

 

 

S K L E P : - Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v  

                       Občini Križevci za leto 2016 znaša 0,00725 €. 

                     - Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa   

                       se od 1.1.2016 dalje. 

 

                      Navzočih    13 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Plan zimske službe za lokalne 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal Miranu Rosu, ki je podal obrazložitev k navedeni 

točki.  

Povedal je, da se  izvajanje zimske službe v občini izvaja na dva načina:  

- izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v dolžini 21,3 km izvaja podjetje Nograd- 

  Lotmerk d.o.o., 

- izvajanje zimske službe na občinskih javnih poteh v dolžini 51,4 km in pločnikih v dolžini  

  13,2 km ter javnih parkiriščih pa izvajajo kmetje in podjetnik. 

 

Kmetje izvajalci imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ter ustrezno opremljene 

kmetijske stroje.  



Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju občine je pripravilo podjetje 

Nograd –Lotmerk d.o.o., organiziranost izvajanja zimske službe na občinskih javnih poteh, 

pločnikih in parkiriščih pa uprava občine.  

 

Cene so ostale iste kot v letu 2014, tako za izvajalca Nograd d.o.o., kot kmete in podjetnika.  

 

Plan zimske službe je obravnaval tudi odbor za komunalo, zato je župan besedo predal 

predsedniku odbora, g. Antonu Petovarju, ki je povedal, da je odbor soglasno sprejel sklep, da 

se takšen kot je, posreduje občinskemu svetu v sprejem. 

 

S K L E P : - Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za  

                       obdobje 2015/2016 in organiziranost izvajanja zimske službe na občinskih  

                       javnih poteh se sprejme v predlagani obliki.  

                    - Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za   

                      obdobje 2015/2015 in organiziranost izvajanja zimske službe na občinskih  

                      javnih poteh je priloga sklepa. 

 

                      Navzočih   13 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda:  

 

Sklep o imenovanju predstavnika v Svet območne izpostave JSKD Ljutomer 

 

Obrazložitev k navedeni točki je podala Lidija Domanjko, ki je povedala, da je JSKD vse 

občine z dopisom pozval, da podajo predloge za člane sveta območnih organizacij JSKD. 

Območno izpostavo JSKD Ljutomer sestavlja šest članov, od tega, en predstavnik občine 

Križevci.  

 

Komisija za mandatna vprašanja je na podlagi poziva za imenovanje prejela tri predloge in 

sicer s strani  

- Kulturnega društva Križevci ( predlog Silva Duh, Boreci ) 

- Društva upokojencev Križevci ( predlog Anton Šijanec, Bučečovci ) 

- Kulturnega društva Kajer Bučečovci ( predlog Anton Šijanec, Bučečovci ). Predlog je bil   

  Prejet prepozno.  

 

G. Bogomir Gaberc, predsednik KVIAZ-a je povedal, da za člane komisije ni bila lahka 

odločitev, saj sta oba predlagana kandidata primerna za člana omenjenega sveta, sta 

enakovredna in zelo aktivna v kulturnih društvih. KVIAZ je sprejel predlog, da se za 

predstavnika občine v svet OI JSKD Ljutomer imenuje Silva Duh.  

 

 

 

 



Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje predlog KVIAZ-a. 

 

 

S K L E P : - Za predstavnika občine Križevci v svet območne izpostave JSKD se predlaga 

                       Silva Duh, Boreci 44b, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 

                    - Mandat člana traja 4 leta.  

                    - Sklep začne veljati takoj. 

 

                      Navzočih    13 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    1 članov sveta 

                      g. Robert Jelen se je vzdržal, ker sta oba predlagana kandidata zanj   

                      enakovredna  

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da so odgovori podani v pisni obliki in so priloga 

gradivu za sejo.  

 

G. Andrej Weis je postavil vprašanje, ali je že bil opravljen razgovor z Onišakovimi glede 

zemljišča za širitev ceste proti OŠ Križevci? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je razgovor bil opravljen z g. Stankom Onišakom, 

vendar mu je povedal, da bo o tej zadevi odločal sin Boris, s katerim pa bo župan opravil 

razgovor med prazniki. Na naslednji seji bo župan podal informacijo. 

 

G. Anton Petovar je postavil vprašanje, ali smo prejeli pisni odgovor s strani ARSO glede 

čiščenja potoka Lipnice? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da odgovora vse do danes še nismo prejeli.  

 

G. Anton Kšela je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom odgovornega za vzdrževanje reg. 

ceste R2 Križevci – Žihlava g. Srečka Petka  glede košnje jarkov ob državnih cestah. 

Iz podanega odgovora odgovornega za vzdrževanje omenjene ceste g. Srečka Petka pa je 

razbrati, da se je tretja-jesenska košnja opravljala le na odsekih, kjer je bila nuja. Vprašuje, ali 

ni nuja pokositi jarkov, ki so že v sredini jarka zaraščeni z zarastjo in grmičevjem? 

Postavil je tudi vprašanje, katera last je jarek od Bolehnečic do Berkovec ( od mostu do 

gozda )?  

 

Miran Ros je povedal, da bomo preverili lastništvo jarka. 

 

 



 

K 12. točki dnevnega reda:  

 

Vprašanja, pobude in predlogi občinskega sveta 

 

G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se pri novozgrajeni muldi v naselju Lukavci pri hišni 

številki Lukavci 2 zariše robna črta, ki bi opozarjala voznike na muldo in s tem preprečevala 

morebiten zdrs vozila. O tej zadevi sta se z županom že pogovarjala. 

 

Miran Ros je povedal, da gre za državno cesto, zato bomo posredovali pobudo vzdrževalcu 

regionalnih cest, CP M. Sobota, da si zadevo ogledajo in ukrepajo. 

 

Mag. Hermina Vrbanjšak je podala pobudo občanov novega naselja Križevci, da se v 

proračunu občine za leto 2016 zagotovijo sredstva za namestitev LED svetilk po celotnem 

novem naselju Križevci. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da so sredstva v proračunu za leto 2016 za to 

namenjena.  

 

Ga. Frančiška Rakuša je podala pobudo, da se v proračun za leto 2016 umesti še investicije, ki 

so bile že planirane, vendar ne izvedene: 

- ureditev pločnika od Zdravstvenega doma proti pokopališču ( pločnik je močno uničen ) 

- asfaltiranje javne poti JP 724295 Križevci. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da imamo obe investiciji v načrtu, vendar pa je vse 

odvisno od sredstev. 

 

G. Tomaž Osterc je: 

- v imenu lokalnega odbora stranke SMC Križevci podal pobudo, da bi se občinsko glasilo     

  » Glas občine » izdajalo dvakrat letno, 

- predlagal je, da se pri zdravnici Dukičevi preveri verodostojnost uporabe njenega  

  znanstvenega naziva dr. pred imenom in priimkom. Kakor mu je znano, le-ta nima doktorata  

  znanosti, in posledično ne bi smela naziva dr. uporabljati pred imenom. Zmotilo ga je, da le-  

  ta znanstveni naziv uporablja tudi na označevalnih tablah in v ordinaciji.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo s predstavniki Uredniškega odbora opravili 

razgovor o možnosti izdaje občinskega glasila dvakrat letno. Zavedati se je treba, da se bodo s 

tem povišali tudi stroški. 

 

Kar se tiče verodostojnosti uporabe znanstvenega naziva pa pove, da bomo ga. Dukičevi 

poslali dopis oz. bomo urgirali. 

 

G. Timotej Jagodič je: 

- postavil vprašanje, ali se v občini kaj razmišlja o ureditvi prostora za raztros pepela pri  

  vežici na pokopališču, 

- podal pobudo vaščanov vasi Ključarovci za postavitev avtobusne nadstrešnice na avtobusni  

  postaji pri MS Slavič, nasproti gasilskega doma, 

- predstavil problem lastnikov zemljišč ob cesti Gomile – Ključarovci. Cesta Gomile- 

  Ključarovci  je bila obnovljena pred 15 leti,  problem pa je v odvodnjavanju, saj jarkov ob  

  cesti dobesedno ni, 



- postavil vprašanje, ali smo prejeli kakšne pobude oz. ideje glede ureditve krožišča v  

  Ključarovcih? Strinja se s pobudo podano na prejšnji seji občinskega sveta glede umestitve     

  kakšnega izdelka iz gline, mnenja pa je, da bi bilo mogoče razmisliti tudi o ideji, da se v  

  krožišče vključi kakšen » vodni » izdelek, ki bi predstavljal Gajševsko jezero. 

 

Župan mag. Branko Belec je podal odgovore glede: 

- raztrosa pepela na pokopališču: Investicijo imamo v Načrtu razvojnih programov. Ureditev  

  prostora za raztros pepela pa predvidevamo v letu 2019. Kolikor mu je znano, ni  

  povpraševanja po raztrosu pepela. 

- nadstrešnice na avtobusni postaji v Ključarovci: Povedal je, da je pobuda na mestu, vendar  

  so problem finančna sredstva.  Meni, da bi se morala na tem mestu postaviti lična avtobusna  

  čakalnica in ne le nadstrešnica.   

- ureditev krožišča v Ključarovcih: sama zasaditev stane ca 2.000 €, ko bomo zbrali tri  

  ponudbe, bomo zadevo posredovali v razpravo občinskemu svetu.  

 

G. Miran Ros je podal odgovor glede odvodnjavanja. Predlagal je, da se lastniki zemljišč 

oglasijo na občini, da bomo poiskali rešitev.  

 

G. Andrej Weis je zastavil vprašanje: 

- zakaj mora biti razsvetljava nad prehodi za pešce na obeh straneh prehodov? V mislih ima  

  novo zgrajene prehode pri pokopališču in pri kapelici v Borecih, saj se je s tem močno  

  podražila investicija. V občini imamo namreč več nerazsvetljenih prehodov, med drugim  

  tudi v naselju  Iljaševci. Vprašuje, ali se je investicija kaj pocenila? 

- glede priključitve objektov na kanalizacijo, kjer priključitev zaradi tehničnih težav ( prenizki  

  jaški ) ni možna. Kako se rešujejo te zadeve? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo si pridobili tri ponudbe za izgradnjo prehodov 

za pešce. S ponudniki smo se tudi pogajali. Oba navedena prehoda sta stala ca. 24.000 € brez 

projektov. Projektna dokumentacija za prehode je bila izdelana s strani pooblaščenih 

projektantov gradbene in elektro stroke, na projekt pa je bilo pridobljeno tudi soglasje 

Direkcije RS za infrastrukturo.  

Glede priključitve objektov na kanalizacijo, kjer priključitev ni možna, pa je povedal, da te 

zadeve rešujemo od primera do primera. Z vsakim posameznikom se dogovarjamo 

posamezno.  

 

Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da je prehod pri pokopališču bil vsekakor potreben 

in je tudi uporaben.  

 

G. Robert Jelen je podal pobudo po vzpostavitvi občinske blagajne, s čimer bi občanom 

omogočili plačilo položnic brez plačila provizije. To pobudo je podal tudi na finančnem 

odboru.  

 

Lidija Domanjko je povedala, da za to mora občina imeti zagotovljeno programsko opremo, 

ki ni majhen strošek, primerne prostore… 

Obstaja tudi možnost, da imamo občinsko blagajno organizirano preko banke. Tako bi z 

banko imeli pogodbo, ki bi za nas izvajala te storitve. Občani tako ne bi plačevali provizije – 

le-to bi na podlagi pogodbe plačevala občina. 

Pove, da bomo zadevo proučili.  

 



Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da je pobuda o organizaciji občinske blagajne na 

mestu, vendar velik problem za starejše občane predstavljajo stopnice, večina občanov 

plačilni promet opravlja tudi z doma. Ne vidi namreč potrebe po vzpostavitvi blagajne na 

občini, temveč se naj prouči predlog za sklenitev pogodbe s katero izmed bank. 

 

G. Anton Kšela je povedal, da ima Občina Sveti Jurij ob Ščavnici že vzpostavljeno občinsko 

blagajno, vendar je res, da druge banke na tem območju ni. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo pobudo proučili in analizirali ter predstavili 

občinskemu svetu.  

 

 

K 13. točki dnevnega reda:  

 

Razno 

 

Župan mag. Branko Belec je prisotne povabil na tradicionalno žegnanje konjev, ki bo v 

soboto, 26.12.2015 ob 10.00 uri v vaškem jedru Križevci. 

 

Prisotne je seznanil s pritožbo občanov glede postavitve ekoloških otokov pri ZD Križevci.  

Pritožba je priloga gradivu za sejo.  

Povedal je, da je občina zadala nalogo vaškemu odboru Križevci, da poiščejo primerno 

lokacijo za postavitev ekoloških otokov.  Ker lokacije odbor ni predlagal, smo se odločili, da 

jih postavimo pri ZD Križevci.  

Apelira na člane občinskega sveta iz vasi Križevci, da do naslednje seje OS skupaj s 

predstavniki vaškega odbora vasi Križevci o zadevi razpravljajo in podajo predlog za drugo 

primernejšo lokacijo. 

 

G. Tomaž Osterc iz Križevec ( stranka SMC Križevci ) je županu predal odstopno izjavo z 

mesta občinskega svetnika. 

 

Župan mag. Branko Belec se je g. Ostercu zahvalil za dosedanje dobro sodelovanje ter za ves 

doprinos občini v času mandata občinskega svetnika. 

 

Na koncu je župan še predstavil nekatere investicije kot so: rekonstrukcija ceste in vodovoda 

v naselju Zasadi, ceste Kokoriči, most Logarovci, priprava dokumentacije za ŠRC Boreci, 

izgradnja sistema C… 

 

Predstavil je tudi problem glede uvedbe enotne cene vodooskrbe. Povedal je, da si s 

podžupanom močno prizadevata in se borita proti enotni ceni. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Zapisala:            mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        župan Občine Križevci 


