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OBČINA KRIŽEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

18. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 11. aprila 2013 s 

pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi občine Križevci. 

 

Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Križevci: 

Anton Lovrenčič, Frančiška Rakuša, Boris Onišak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert 

Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar, Anton 

Kšela in Lidija Koroša ( seje se je udeležila pri 9. točki dnevnega reda ). 

 

Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša 

Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi. 

 

Ostali prisotni: 

- Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora 

- Branko Petovar, v.d. dir. CSD Ljutomer – podal obrazložitev k 6. točki dnevnega reda 

- Olga Lukman, vodja MIR Ljutomer – podala obrazložitev k 7. točki dnevnega reda 

- Dušan Bratuša s.p., - podal obrazložitev k 8. točki dnevnega reda 

 

 

Prisotni predstavniki javnih medijev: 

- Tatjana Letnik – Murski val 

- Bojana Karba – Pomurec.com 

 

 

 

 

D N E V N I    R E D : 

 

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta  

  2. Pregled in potrditev zapisnika: - 17. redne seje občinskega sveta 

                                                        -   5. korespondenčne seje občinskega sveta 

               -   6. korespondenčne seje občinskega sveta 

  3. Pregled dnevnega reda za 18. redno sejo občinskega sveta  

  4. Poročilo Nadzornega odbora: 

      - poročilo o delu NO za leto 2012 

      - letni program dela NO občine Križevci za leto 2013 

      - poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Križevci za leto 2012 

  5. Zaključni račun proračuna občine Križevci za leto 2012 

  6. Poročilo o delu Centra za socialno delo za leto 2012 

  7. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2012 
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  8. Poročilo o vzdrževanju pokopališča za leto 2012 

  9. Letno poročilo OŠ Križevci za leto 2012 

10. Poročilo o izvajanju programa SVIT v letu 2012 ( seznanitev )  

11. Predlog Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci 

12. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta  

14. Razno 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda:  

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta. 

 

Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje 

udeležilo 12 članov občinskega sveta. Ga. Lidija Koroša se je seje udeležila pri 9. točki 

dnevnega reda.  

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika:  

 

17. redne seje občinskega sveta 

 

 

 

S K L E P : Zapisnik 17. redne seje  so člani občinskega sveta  potrdili brez pripomb. 

 

                     Navzočih               12 članov sveta 

           ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo               0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

5. korespondenčne seje občinskega sveta 

 

S K LE P : Zapisnik 5. korespondenčne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.  

 

                   Navzočih     12 članov sveta 

                   ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo       0 članov sveta 

  

                   Sklep je sprejet 
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6. korespondenčne seje občinskega sveta 

 

S K L EP : Zapisnik 6. korespondenčne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.  

 

                    Navzočih    12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

                

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

 

Pregled dnevnega reda za 18. redno sejo občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red. 

 

S K L E P: Predlagani dnevni red so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb. 

 

                   Navzočih    12 članov sveta 

                   ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo            0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda:  

 

Poročilo Nadzornega odbora:  

 

a) Poročilo o delu NO za leto 2012 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal predsednici NO gospe Darinki Uršič, ki je podala 

poročilo o realizaciji programa dela NO za leto 2012.  

Povedala je, da je NO v letu 2012 opravil 5 rednih sej, na katerih so zadane naloge v celoti 

realizirali.  

Nadzorni odbor je opravil: 

- pregled predloga proračuna za leto 2012 

- sprejel letni program dela NO občine Križevci 

- nadzor letnega zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2011 

- pregled delovanja ŠD Grabe in ŠD Stara Nova vas 

- pregled delovanja KUD Kajer iz Bučečovec in KUD Janez Čuk iz Vučje vasi  

- polletni nadzor razpolaganja z občinskih premičnim in nepremičnim premoženjem 

- pregled delovanja Gasilske zveze Križevci in poslovanja GD Vučja vas.  
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Nadzorni odbor nepravilnosti ni odkril, odkrite so bile manjše pomanjkljivosti predvsem pri 

pregledu poslovanja društev, katere pa so društva že odpravila. 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega  

                    odbora za leto 2012. 

 

         Navzočih   12 članov sveta 

         ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

b) Letni program dela NO občine Križevci za leto 2013: 

 

Letni program dela NO je podala predsednica NO, gospa Darinka Uršič, ki je povedala, da je 

le- tega sprejel Nadzorni odbor občine Križevci na 14. redni seji dne 06.02.2013.  

Nadzorni odbor si je za leto 2013 zadal naslednje naloge: 

- pregled predloga proračuna za leto 20123 

- pregled poročila o notranji reviziji za leto 2011 

- nadzor letnega zaključnega računa proračuna občine za leto 2012 

- pregled delovanja  ŠD Lukavci in ŠD Kalinovjak Bučečovci, 

- pregled delovanja KUD Križevci 

- pregled delovanja ŠZ Križevci 

- pregled delovanja PGD Ključarovci in PGD Boreci 

- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem 

- izredni nadzor ali zahteve, ki jih bodo predlagali župan, občinski svet ali druge pravne  

      ali fizične osebe. 

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim programom dela  

                    Nadzornega odbora Občine Križevci za leto 2013. 

 

                    Navzočih    12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo     0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 

 

 

 

c) Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Križevci za leto 2012: 

 

Poročilo je podala predsednica Nadzornega odbora, gospa Darinka Uršič. Povedala je, da je 

Nadzorni odbor občine Križevci na svoji 15. redni seji pregledal Zaključni račun občine. 

Izpostavljenih je bilo nekaj postavk, na katere pa je računovodkinja občine že na sami seji 

podala pojasnila. 

 

Člani Nadzornega odbora so mnenja, da so bila sredstva ustrezno porabljena, zato predlagajo 

občinskemu svetu, da sprejmejo zaključni račun občine Križevci za leto 2012. 
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Ga. Frančiška Rakuša se ne strinja z višino indeksa za Društvo upokojencev Križevci. Meni, 

da gre za tiskarsko napako v omenjenem poročilu, saj indeks ne more biti 225,3. Društvo je 

namreč prejelo sredstva v enaki višini kot v letu 2011. Prosi, da predsednica NO  napako 

odpravi ter o napaki obvesti ostale člane NO ter se popravljeno poročilo objavi na spletni 

strani občine. 

 

Nataša Antolin je povedala, da je NO  podal obrazložitev v svojem poročilu glede na splošni 

del zaključnega računa. Članom NO je bila podana tudi  poraba glede na posebni del 

zaključnega računa, kjer je točno razvidno, da Društvo upokojencev ni prejelo nič več 

sredstev kot v lanskem letu in ne več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu. Za redno 

delovanje je društvo prejelo 800,00 €,  za delovanje kulturnih društev v občini ( na podlagi 

razpisa ) pa so prejeli 1.002,07 €.  

 

Ga. Darinka Uršič je povedala, da bo zapis v Poročilu o opravljenem nadzoru zaključnega 

računa občine Križevci za leto 2012 ustrezno popravljen. 

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim programom dela  

                    Nadzornega odbora Občine Križevci za leto 2013.  

 

                    Navzočih   12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Zaključni račun proračuna občine Križevci za leto 2012 

 

Poročilo k zaključnemu računu proračuna občine za leto 2012 je podala računovodkinja ga. 

Nataša Antolin. Povedala je, da morajo občine  po koncu proračunskega leta pripraviti 

zaključne račune svojih proračunov, pri čemer morajo upoštevati strukturo, vsebino in 

postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ in ga do 28.02. 

posredovati na AJPES. V zaključnem računu so prikazane vse spremembe sprejetega 

proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s 

področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.  

Zaključni račun proračuna odraža dejansko stanje financiranja občine v obdobju od 

01.01.2012 do 31.12.2012 in način financiranja posameznih porabnikov in celotne javne 

porabe občine Križevci v letu 2012. Prikazuje realizirane prihodke in druge prejemke občine 

ter odhodke in druge izdatke občine. 

 

- Skupni prihodki proračuna občine Križevci so bili v letu 2012 realizirani v višini   

   2,991.300,82 €. Realizacija glede na sprejeti plan je 102,7 %.  

   Od tega znašajo:  

   - davčni prihodki:   2.209.077,16 €   oz. 73,85 % celotnih prihodkov 

   - nedavčni prihodki:               291.626,44.€   oz.   9,75 % celotnih prihodkov 
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    - kapitalski prihodki:      2.506,28 €   oz.   0,08 % celotnih prihodkov 

    - transferni prihodki:   488.090,94 €   oz. 16,32 % celotnih prihodkov 

 

- Celotni odhodki proračuna občine Križevci za leto 2012 znašajo 2,964.591,27 € in so glede  

   na plan bili realizirani v višini 75,16 %.  

   Od tega znašajo: 

      - tekoči odhodki:       503,995,65 €   oz. 17,00 % celotnih odhodkov 

      - tekoči transferi:   1.047.880,60 €   oz. 35,35 % celotnih odhodkov 

      - investicijski odhodki:  1.281.113,08 €   oz. 43,21 % celotnih odhodkov 

      - investicijski transferi:     131.601,94 €   oz.   4,44 % celotnih odhodkov 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 znaša 26.709,55 €.  

V leto 2013 se prenaša stanje na računu v višini 1,056.909,72 €, od tega 115.876,05 € 

proračunski stanovanjski sklad. 

 

V letu 2012 so se izvedle naslednje večje investicije kot so: 

- rekonstrukcija lokalne ceste Ključarovci-Grabe – vrednost investicije je znašala 

549.150,10 €, 

- izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Ključarovci – vrednost 

investicije je znašala 419.685,00 €, od tega sredstva EU v višini 281.327,98 €, 

- ureditev jarka z betonskimi cevmi v dolžini 60 mi v Ključarovcih - vrednost gradbenih 

del je znašala 10.156,46 €, 

- asfaltiranje ceste v Križevcih proti AMD v vrednosti 18.715,42 €, 

- ureditev javne poti v Stari Novi vasi v dolžini 77 m – vrednost gradbenih del je 

znašala 16.978,56 €, 

- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo ceste v Lukavcih proti Gomilam v 

vrednosti 3.683,85 €, 

- ureditev križišča na R1-230 Križevci-Ljutomer, R2-439 Križevci-Žihlava, in LC 223-

151 Ključarovci-Grabe. Do konca leta so bila izvedena dela v vrednosti 139.752,00 €, 

dokončno plačilo je bilo v letu 2012 v vrednosti 17.225,37 €, 

- izdelan je bil projekt za ureditev Gajševskega jezera z okolico v vrednosti 9.790,00 € , 

- za izgradnjo CERO Puconci je bilo plačanih 18.333,24 €, 

- nabavljen je bil zabojnik za steklo v vrednosti 797,51 €, 

- izdelana je bila projektna dokumentacija za komunalno  infrastrukturo v vrednosti 

13.611,00 €, 

- obnova in investicijsko vzdrževanja na kanalizacijskem sistemu in SČN v vrednosti 

29.100,00 €, 

- investicijsko vzdrževanje in obnova na SČN Ljutomer v višini 17.334,00 €, 

- nabava premičnega agregata za pomožno napajanje objektov na črpališču Lukavci- 

delež občine Križevci je znašal 3.738,00 €, 

- zamenjava 6-ih javnih hidrantov v vrednosti 6.875,85 €, 

- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega sistema C. Občina 

Križevci je plačala svoj delež v višini 90.714,12 €, od tega je sofinancirano s strani 

MKO 74.766,80 €, 

- zamenjava tlakovca in ureditev poti na pokopališču v višini 15.584,45 €, 

- nabava audiovideo opreme, računalniške opreme, garderobnih omar v vrtcu ter stroja 

za sesanje in poliranje tal skupaj s šolo – nabavljena oprema v vrtcu je znašala 

3.728,17 €, 
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- obnova parketa in opreme v učilnici OŠ, nakup fotokopirnega stroja, računalniške 

opreme, garderobnih omaric v kuhinji, nakup interaktivnih tabel ter čistilnega in   

polirnega stroja za tla skupaj  z vrtcem, sanacija razpok na asfaltu na šolskem igrišču 

ter izdelava načrta električnih inštalacij in elektro opremo ( PZI ). Celotna vrednost 

investicijskih del in opreme v OŠ Križevci je znašala 33.764,32 €, 

- manjša investicijska vzdrževanja neprofitnih stanovanj v skupni vrednosti  

- 11.635,76 €, 

- nabava gasilske opreme PGD v višini 15.744,44 €, 

- nabava opreme za enote CZ v višini 9.676,45 €, 

- obnova male sejne sobe z županovo pisarno. Strošek prenove in nakupa pohištva je 

znašal 20.522,94 € 

- druge manjše investicije. 

 

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Vučji vasi in Iljaševcih – v planu je bilo za to investicijo 

predvidenih 118.631,00 € lastnih sredstev občine. Ker razpisa za sofinanciranje v letu 2012 ni 

bilo, planirana investicija ni bila realizirana, zato se sredstva v celoti prenašajo v proračun za 

leto 2013. 

 

G. Anton Lovrenčič ugotavlja, da vsako leto prenašamo sredstva v naslednje leto zaradi 

nedokončanih investicij zato je predlagal, da se občanom to na nek način tudi pojasni.  

 

Ga. Nataša je povedala, da je to razbrati iz obrazložitve, ki je priloga gradivu za sejo in je 

objavljeno tudi na spletni strani občine.  

 

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

 

S K L E P : - Odlok o zaključnem računu proračuna občine Križevci za leto 2012 se sprejme.  

                    - Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  

 

                      Navzočih    12 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo               0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

 

Poročilo o delu Centra za socialno delo za leto 2012 

 

Poročilo je priloga gradivu za sejo. 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Branku Petovarju, v.d. direktorju CSD 

Ljutomer. G. Petovar je podal obširno predstavitev CSD Ljutomer. Povedal je, da je CSD 

Ljutomer javni socialno varstveni zavod, ki opravlja dejavnost socialnega varstva na območju 

krajevne pristojnosti, to je UE Ljutomer za občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.  
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S 1.1.2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je uvedel 

bistvene novosti na področju uveljavljanja socialnih transferjev, katere je tudi podrobno 

predstavil. 

V začetku uveljavljanja nove zakonodaje  jim je velike težave povzročal novi informacijski 

sistem Centrov za socialno delo.  

30.05.2013 je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki pa je spremenil pogoje za 

subvencijo malice, ukinil oprostitev plačila vrtca za drugega otroka, ukinil dodatno subvencijo 

v višini 1/6 malice od 01.09.2012, ukinil 7. in 8. dohodkovni razred pri otroškem dodatku, 

ukinil pravico do subvencije prevoza, dodatek za veliko družino in pomoč ob rojstvu otroka, 

kar je bilo za posledico znižanje števila upravičencev.  

 

Predstavil je tudi storitev izvajanja javne službe pomoč družini na domu kot socialna oskrba, 

ki  se prične na zahtevo uporabnika ali zakonitega zastopnika in obsega strokovno pripravo in 

neposredno izvajanje storitve. Namenjena je uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in 

druge pogoje za življenje in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in 

negovati sami. 

Pomoč na domu obsega:  

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kot so: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri  

   umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih  

   in ortopedskih pripomočkov…) 

- gospodinjsko pomoč kot so: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in  

   priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega  

   dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,  

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov kot so: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s  

   prostovoljci, s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti…  

 

Ker pa je s 1. marcem 2013 te storitve v občini Križevci pričela izvajati koncesionarka Olga 

Lupša s.p., CSD Ljutomer teh storitev od navedenega datuma za občino Križevci več ne 

opravlja.  

Izrazi zadovoljstvo glede dosedanjega sodelovanja med občino in CSD ter verjame, da bo 

sodelovanje še v naprej korektno.  

 

Župan mag. Branko Belec se je g. Petovarju zahvalil za izčrpno podano poročilo. 

 

 

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

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o delu Centra za  

                    socialno delo za leto 2012. 

 

                    Navzočih    12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

        Sklep je sprejet. 
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K 7. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2012 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal ga. Olgi Lukman, vodji Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva, ki je predstavila poročilo o delu MIR-a  za leto 2012.  

Povedala je, da je na območju občine Križevci bilo obravnavanih 107 inšpekcijskih zadev s 

področja: komunalni odpadki, ceste, kanalizacija, nepravilno odloženi odpadki, neurejene 

parcele, odpadne vode ter ostale zadeve. Od tega je rešenih 86 zadev, 21 zadev je ostalo še 

nerešenih. Vložena je bila 1 pritožba. V 3 primerih je bil uveden postopek upravne izvršbe, v 

1 primeru pa je bila izrečena denarna kazen v postopku upravne izvršbe.  

 

S prekrškovnih zadev je bilo na območju Občine Križevci 

- obravnavanih skupaj 6 zadev 

- izdane so bile 3 odločbe 

- v 6 primerih je bil izdan plačilni nalog za sodno takso in 

- predlagan 1 uklonilni zapor 

 

Ugovorov na plačilne naloge redarstva so bile: 

- obravnavane 3 zadeve, od tega se je v 2 primerih ugovoru ugodilo, v enem primeru pa se je    

  ugovor zavrgel.  

 

S področja redarstva je bilo:  

- zabeleženih 54 prekrškov 

- izdanih 50 plačilnih nalogov  

- 36 plačanih glob in podanih 

- 6 zahtev  za sodno varstvo 

 

Na postavki globe za prekrške je bilo v Občini Križevci 3.295 €, na postavki povprečnine na 

podlagi zakona o prekrških pa 205,19 €.  

Po Zakonu o financiranju občin je določeno, da se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna 

sredstva iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega 

proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja 

posameznih nalog občinske uprave. Zahtevek za sofinanciranje posreduje vsaka občina 

ustanoviteljica najpozneje do 31. marca tekočega leta.  

Občina Križevci je tako podala zahtevek za refundacijo stroškov v višini 11.080,75 € in sicer 

v dveh delih, prvi del v višini 1.975,67 € do 31.07.2012 in drugi del v višini 9.105,08 € do 

31.1.2013. 

Na koncu je povedala, da si zaposleni prizadevajo, da izvajajo nadzor nad čim več področji, ki 

so v njihovi pristojnosti nadzora in se bodo tudi v bodoče trudili, da bo inšpekcijski in 

redarski nadzor učinkovit.  

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali so v poročilu zajete tudi nerešene zadeve še iz 

leta 2011, ali poročilo zajema samo podatke za leto 2012?  

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da gre za nerešene zadeve tudi iz preteklih let. 
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G. Anton Petovar je opozoril na vejevje, ki ogroža varnost na občinskih cestah in lokalnih 

javnih poteh. Vprašuje, ali inšpektorat v takih primerih ukrepa ter kdo nosi odgovornost v 

primeru nesreče zaradi morebitnega padca drevesa? 

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da po Zakonu o cestah nosi odgovornost lastnik drevesa. 

 

G. Marijan Šijanec je ponovno predstavil problem glede močnega smradu odpadkov, ki se 

vozijo v bioplinarno Bučečovci predvsem v nočnih in jutranjih urah.   

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da gre za zadevo, ki je v  pristojnosti Inšpektorata za okolje. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je ta zadeva že nekaj časa aktualna, in je že bila 

posredovana na Inšpektorat za okolje, vendar odgovora še nismo dobili. 

 

G. Boris Onišak je predstavil problem glede izliva olja iz tovornjakov na parkirišču za 

bencinskim servisom  v obrtni coni Bučečovci.  

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da bo ta problem prenesla na pristojno Inšpekcijo za okolje.  

 

Župan mag. Branko Belec se je ga. Olgi Lukman zahvalil za podano poročilo. 

 

S K L E P :  Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega  

                     inšpektorata in redarstva za leto 2012. 

 

         Navzočih    12 članov sveta 

         ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo o vzdrževanju pokopališča za leto 2012 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Bratuša Dušanu, koncesionarju pogrebne in 

pokopališke dejavnosti, ki je podal poročilo o prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke 

dejavnosti za preteklo leto. 

 

 

Povedal je, da znašajo skupni: 

 

a)  STROŠKI vzdrževanja pokopališča v višini 21.243,20 €, od tega 

 

     -  stroški pokopališča v višini  9.159,80 €.  

        Gre za stroške spomladanskega in jesenskega čiščenja pokopališča, poletnega čiščenja in  

        redna opravila – košnja trave, zimska služba ter ureditev pokopališča za 1. november ), 
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    -  drugi stroški v višini 12.083,40 €. To so stroški električne energije, odvoz smeti, poraba  

        vode, odpadne sveče, škropiva, pesek, zalivalke, krampi in drugi potrošni material, ter  

        koncesijska dajatev 5 % od vzdrževanja pokopališča. Koncesijska dajatev od vseh   

        skupnih prihodkov, ki so bili ustvarjeni na pokopališču v letu 2012 znaša 1.836,98 € in  

        bo nakazana na transakcijski račun občine. 

 

b) PRIHODKI v višini 36.739,53 €, od tega:  

 

    - prihodki od pogrebnih storitev v višini              16.117,49 € ter 

    - prihodki od vzdrževanja pokopališča v višini    20.622,04 € 

 

      Prihodki od pogrebnih storitev ne vključujejo upepelitev, objavo osmrtnic, uporabo   

      patologije in hladilnic, storitev v bolnišnicah ter davek na dodano vrednost. Prihodki  

      zajemajo samo storitve, ki jih opravlja Pogrebno podjetje Bratuša Dušan s.p..  

 

Povedal je, da je za vzdrževanje pokopališča na dan 31.12.2012 bilo neporavnanih obveznosti 

v višini 4.964,18 €. 

Prisotne je seznanil tudi s številom pogrebom v letu 2012 ter s tekočo problematiko na 

pokopališču, kot je: - ločevanje odpadkov ter 

                                - porast odpadkov iz gospodinjstev odloženih v zabojnike na pokopališču. 

 

Župan mag. Branko Belec se je g. Bratušu zahvalil za podano poročilo. Ugotavlja, da so se 

neporavnane obveznosti močno povečale v primerjavi z  letom 2011 in apelira na g. Bratuša, 

da prične s postopkom izterjave. 

 

G. Dušan Bratuša je povedal, da se trudijo neporavnane obveznosti vsekakor izterjati, vendar  

gre v večini primerov za socialne probleme. Je pa kar nekaj najemnikov, ki so račune 

poravnali v letošnjem letu. 

 

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

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o vzdrževanju  

                    pokopališča Križevci pri Ljutomeru ter o prihodkih in odhodkih pogrebne in  

                    pokopališke dejavnosti v letu 2012. 

 

                   Navzočih     12 članov sveta 

                   ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 

 

 

Zaradi službene odsotnosti gospe Lidije Koroša, ravnateljice OŠ Križevci ter poročevalke k  

9. točki dnevnega reda, je župan predlagal zamenjavo 9. in 10. točke. Predlog župana je bil 

soglasno sprejet.  
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K 10. točki dnevnega reda:  

 

 

Poročilo o izvajanju programa SVIT v letu 2012 ( seznanitev ) 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo s strani Inštituta za varovanje zdravja RS prejeli 

dopis ter poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2012, katerega so člani prejeli v gradivu.  

Gre za državni program za presejanje in zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na 

debelem črevesu in danki, kar je v zadnjem času zelo resen problem, saj vsako leto na novo 

zboli okrog 1500 ljudi. Žal jih približno polovica zaradi bolezni umre, predvsem zato, ker je 

bolezen odkrita prepozno. Ob pravočasnem odkritju je to obliko raka mogoče preprečiti in 

uspešno ozdraviti. V program Svit so vabljeni po pošti moški in ženske v starosti od 50 do 69 

let in je za udeležence popolnoma brezplačen. 

Žal se ugotavlja, da se zelo malo vabljenih udeležencev odloči za sodelovanje, zato prosijo 

lokalno skupnost za pomoč pri ozaveščanju svojih občanov.  

V letu 2012 je v pomurski regiji bila odzivnost vabljenih v program 58,03 %, v občini 

Križevci 59,74 %, kar je zelo malo. Od vrnjeni 9.080 vzorcev v pomurski regiji je bilo 631 

vzorcev pozitivnih, kar je 7 %. 

Program osebno podpira in je mnenja, da občina pri tem projektu mora sodelovati in kar v 

največji meri pomagati pri ozaveščanju občanov, da se povabilu odzovejo v čim večjem 

številu. 

 

G. Anton Petovar in g. Anton Kšela podpirata program in predlagata da občina v projektu 

vsekakor sodeluje. 

 

G. Boris Onišak je prepričan, da gre za zelo kvaliteten program, na katerega bi se moglo 

odzvati večje število občanov. Da bi občane v kar največji meri o tem programu informirali 

predlaga, da se preko Društva upokojencev, Društva kmetic, KO RK in drugih društev 

izvedejo predavanja, s katerimi bi občane spodbudili k udeležbi v presejalnih programih, ki so 

namenjeni k zdravemu in kakovostnemu življenju, kajti ob pravočasnem odkritju predrakavih 

sprememb je to obliko raka mogoče preprečiti v začeti fazi razvoja bolezni in zelo uspešno 

ozdraviti. 

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o izvajanjem programa  

                   SVIT v letu 2012 in daje vso podporo pri izvajanju navedenega programa.  

  

                   Navzočih     12 članov sveta 

                   ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 
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K 9. točki dnevnega reda 

 

Letno poročilo OŠ Križevci za leto 2012 

 

Ga. Lidija Koroša se je udeležila seje. 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal ravnateljici OŠ Križevci, ga. Lidiji Koroša, ki je 

povedala, da so v letnem poročilu, ki je priloga gradivu za sejo zajeti podatki, s katerimi je bil 

občinski svet skozi celotno šolsko in koledarsko leto že seznanjen.  

 

Letno poročilo je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega poročila. 

V vsebinskem delu so realizirali prednostne naloge pri različnih dejavnostih, predvsem 

izboljšali kakovost izobraževalnega dela, kar so nekako dokazovali tudi z merljivimi kazalniki 

in rezultati nacionalnega preverjanja znanja, da so učvrstili in ustvarjali medsebojno zaupanje 

ter gradili šolo predvsem na partnerskem odnosu skupaj s starši in učenci, ter uresničevali  

cilje vzgojnega načrta ter aktivnejšo vlogo učencev v vseh fazah vzgojno izobraževalnega 

načrta.  

Kar se tiče finančnega dela pa pove, da njihova prioriteta ni pridobivanje dobička, temveč, da 

sredstva namensko porabijo, kot jih po namenu tudi dobijo. Izhodišče je pripravljen finančni 

načrt.  

Kot je iz gradiva razvidno, znaša denarni presežek za Zavod 4.900,00 €, kar pa se nameni za 

pokrivanje izgube, ki je nastala pred letom 2005. 

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole  

                    Križevci za leto 2012. 

                    

  

                    Navzočih    13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci 

 

Lidija Domanjko je povedala, da je omenjen pravilnik akt, ki bo omogočal dodeljevanje 

namenskih sredstev Proračuna Občine Križevci na podlagi vsakoletnega javnega razpisa po 

opredeljenih ukrepih pomoči. Predlog pravilnika je pripravil Odbor za gospodarstvo, 

podjetništvo in obrt v mesecu januarju. Osnutek pravilnika skupaj s priglasitveno shemo je bil 

posredovan Ministrstvu za finance zaradi izdaje mnenja o skladnosti pravilnika z veljavno 

zakonodajo. Ministrstvo je izdalo pozitivno mnenje oz. mnenje o skladnosti. 

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva se sredstva po tem pravilniku 

dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo komisije ( ES )  z 

leta 2006 ter Pogodbe pri pomoči de minimis iz leta 2006. 
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Ukrepi pomoči po tem pravilniku so: 

- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij 

- sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja 

- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih 

- sofinanciranje povezovanja med podjetji in institucijami znanja 

- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, 

- sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih, 

- sofinanciranje stroškov promocije.  

 

Predvidevamo, da bo razpis izveden v jesenskih mesecih. 

 

G. Anton Lovrenčič predlaga, da se razpis izvede še pred letnimi dopusti ter povedal, da bo 

Odbor za gospodarstvo izvedel razpis v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu. 

 

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

 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci sprejme Pravilnik o finančni pomoči za  

                        spodbujanje podjetništva v Občini Križevci.  

               - Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

     

                        Navzočih    13 članov sveta 

                        ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

  

                        Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ker so vsi odgovori na zastavljena vprašanja prejšnje seje bili podani že na sami seji, je župan 

nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda.  

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Anton Lovrenčič je: 

- postavil vprašanje, kdo izvaja gradbena dela ob cesti od križišča proti Lukavcem? 

- opozoril na zoženje ceste nasproti Paničevih v Lukavcih. 

 

Miran Ros je povedal, da gre za preselitev električnih vodov.  
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da je zadeva glede zoženja ceste bila posredovana  

Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu v Ljutomer, katerega pristojni so si zadevo ogledali 

in podali mnenje, da  ograja ( živa meja ) ne ovira prometa oziroma preglednosti na cesti. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je dala pobudo, da upravljalec stanovanj izvrši pregled  stanovanj, ki so 

v občinski lasti. Nekatera stanovanja so namreč zelo uničena – predvsem ima v mislih  

stanovanje v bloku nad pošto v Križevcih. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da upravljalec stanovanj vsako leto opravi ogled 

občinskih stanovanj in občini posreduje poročilo o ugotovitvah ter seznam predlaganih 

investicij.  

Pobudo ga. Rakuševe bomo upoštevali in jo posredovali upravljalcu stanovanj. 

 

G. Anton Petovar je prisotne: 

 

- obvestil, da se je v mesecu marcu 2013 sestal Komunalni odbor, ki je med drugim opravil  

   tudi pregled stroškov zimske službe v letu 2013.  

   Ugotovljeno je bilo, da stroški zimske službe močno presegajo razpoložljiva sredstva v   

   proračunu. Od planiranih 35.357,00 € smo za zimsko službo porabili 60.803,00 €. Bilo je 

  14 izhodov, za čiščenje pločnikov smo odšteli 6.396,00 €, stroški pluženja snega s strani  

   Nograda d.o.o. znašajo 35.357,00 €, stroški pluženja ostalih javnih površin pa 19.050,00 €. 

   Ker je zima pustila tudi določene posledice na voziščih ( luknje ) je bil opravljen tudi ogled  

   cest  po vaseh, izdelan pa je tudi program vzdrževanja po vaseh v letu 2013. 

-  obvestil o čistilni akciji, ki bo potekala po vaseh v lastni režiji. Občina bo nabavila vreče za  

    smeti  ter organizirala odvoz smeti v dogovoru s predsedniki vaških odborov. 

-  opozoril na odpadke ob cesti Boreci-Logarovci. Predlagal je, da javni delavci te  odpadke  

    odstranijo. 

 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

 

Miran Ros je občinski svet seznanil: 

 

- z vlogo našega občana za širitev območja stavbnih zemljišč za potrebe širitve  kmetijske  

  dejavnosti za namen umestitve objektov za kmetijsko dejavnost. Ker Zakon o   prostorskem   

   načrtovanju določa, da lahko občina ( soglasje občinskega sveta )  izjemoma dopusti manjšo   

   širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov namenjene  

   opravljanju kmetijskih dejavnosti, bomo v kratkem članom občinskega sveta posredovali  

   vabilo z gradivom za sklic 7. korespondenčne seje, katero bo potrebno izvesti čim prej,  

   zaradi prijave zainteresiranega investitorja na razpis. 

-  s prejeto odločbo Ministrstva za kmetijstvo glede vračila dela sredstev v višini 9.064,25 €,  

   vezano na pridobitev nepovratnih sredstev iz ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi.  

   Občina mora omenjen znesek vrniti zaradi projektantske napake v popisu del, kjer je  

   projektant v dveh primerih od treh omenil posamezne blagovne znamke, ne da bi navedel  

   izraz » ali enakovredni » in na ta način kršil določila Zakona o javnem naročanju, kjer je 
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   določeno, da če tega ne opravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo  

   sklicevati na posamezno znamko, 

- vreče za smeti za namen čistilne akcije bodo na razpolago na občini od jutri, 

- zbiramo ponudbe za gramoz  

- predvidevamo, da bomo v naslednjem tednu pričeli z grederiranjem občinskih javnih poti . 

 

G. Anton Petovar je glede na to, da občina mora vrniti del sredstev za napako povzročeno s  

strani projektanta,  postavil vprašanje, ali projektant za svojo napako ne bo odgovarjal? 

 

Lidija Domanjko je povedala, da projektant nosi določeno odgovornost, vendar smo mi tisti, 

ki smo dolžni projektanta preverjati.  

Prisotnim je podala naslednjo informacijo: Ko se izvede kakršno koli javno naročilo, se v le-

tem nikoli ne sme omenjati komercialnega imena, kar pa se je v našem primeru omenjalo v 

projektantskem popisu, zato je prišlo do tega, da občina določen del sredstev mora vrniti.  

 

 

Ga. Lidija Koroša je prisotne obvestila: 

 

- o opravljenem inšpekcijskem nadzoru s strani Inšpekcije za požarno varnost in CZ, 

- o težavah z direktorjem podjetja REA SOLAR Kamnica,  gospodom Zemljičem v 

zvezi s fotovoltaiko na OŠ Križevci. Gre za težavo, ki je nastala ob zdrsu snega s 

fotovoltaičnih plošč, kateri je poškodoval žaluzije na oknih OŠ. Na problem je že 

velikokrat opozarjal g. Jožef Lebar, kateremu gre tudi velika zahvala za njegov trud in 

pomoč. Trenutno intenzivno potekajo dogovori o rešitvi nastalega problema z 

direktorjem podjetja REA SOLAR, g. Zemljičem. 

            Po dolgem času in večkratnem urgiranju jim je od omenjenega podjetja  le uspelo  

            pridobiti oceno ogroženosti, katero so že posredovali PGD Boreci, 

- o 100 % oceni dela ravnateljice s strani Sveta zavoda OŠ Križevci. LS ni potrebno dati 

soglasja za uspešnost, kot je to bilo v prejšnjih letih, 

- o razpisu za ravnatelja OŠ, objavljenega v Šolskih razgledih dne 29. marca 2013. Rok 

za prijavo je potekel in danes Svet Zavoda prošnje odpira, 

- o zadovoljstvu uporabnikov storitev Pomoči na domu z delom naše koncesionarke 

gospe Olge Lupša. 

 

G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se po 1. maju izvede razpis za občinska priznanja.  

 

G. Andrej Weis je vprašal, kako daleč je zadeva glede predvidene postavitve mlaja v vaškem 

jedru Križevci. 

 

Glede postavitve mlaja na vaškem jedru je župan povedal, da neki dogovori potekajo, vendar 

še nimamo dovolj povratnih informacij, zato kaj več ne more povedati. 

 

G. Aleš Kolmanič je izrazil zadovoljstvo o uspešni predstavitvi Občine Križevci na zabavni 

oddaji » Na zdravje », katerega se je med drugim udeležil tudi župan in nekateri člani 

občinskega sveta.  Prisotne je obvestil tudi o uvrstitvi Prleškega kvinteta v finale v tej zabavni 

oddaji. 
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Župan mag. Branko Belec je: 

 

- čestital ravnateljici OŠ, gospe Lidiji Koroša za 100 % oceno, 

- čestital Prleškemu kvintetu za uvrstitev v finale na zabavni oddaji » Na zdravje », 

- povedal, da je bilo izvedeno odpiranje ponudb za izbiro koncesionarja za zbiranje in odvoz  

   komunalnih odpadkov. Na razpis sta se prijavili dve podjetji in sicer: podjetje    

   Saubermacher in Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o.  

   Postopek je še v teku, zato o izbranem ponudniku še ne more govoriti. 

- povedal, da je bilo izvedeno  javno naročilo za dobavo in montažo prireditvenega šotora. V  

   razpisnem  roku sta prispeli dve ponudbi: 

   1.  Petre d.o.o. Žalec   - vrednost ponudbe 40.320,00 € z DDV 

   2.  Expo biro d.o.o. Hoče – vrednost ponudbe 28.909,20 € z DDV. 

   Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran EXPO biro d.o.o. Hoče, 

- povedal, da bomo v naslednjem tednu na portalu javnih naročil objavili razpis za oddajo  

   javnega naročila za energetsko sanacijo OŠ Križevci. Smo ena izmed 8. občin v Pomurju,  

   ki smo bili uspešni na  razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v    

   lasti lokalnih skupnosti.  

- povedal, da je bilo izvedeno javno naročilo za izgradnjo fekalne kanalizacije Vučja vas in  

   Iljaševci. Na razpis se je prijavil le  SGP Pomgrad iz Murske Sobote. 

- povedal, da bo koncem meseca objavljeno javno naročilo za izgradnjo ceste s pločnikom  

   ter javno razsvetljavo do pokopališča v Križevcih, 

- prisotne obvestil glede zemljišča v obrtni coni Bučečovci, katerega lastnik je Petty d.o.o.  

  Povedal je, da se zadeva počasi razpleta. Predvidoma v roku enega meseca se bo izvedla  

  javna dražba tega zemljišča. Trenutno se pogajamo z NLB in Deželno banko, kot  

  največjima upnicama. Pojavljata se že dva resna interesenta za nakup omenjene parcele.  

- povedal, da je včeraj bil opravljen razgovor s predstavniki DRSC Ljubljana glede  

  rekonstrukcije ceste R2-439  Križevci – Sveti Jurij. Ta cesta je v proračunu RS. V letošnjem  

  letu bi se naj pripravil sofinancerski sporazum in se pričelo z odkupi zemljišč. Vrednost te  

  investicije je ca 15,8 mio €, delež občine Križevci pa bi znašal skupno ca. 2,7 mio € za 9,2  

  km. Z gradbeni deli bi se naj pričelo v letu 2015. 

- povedal, da je istočasno na tem sestanku bil opravljen tudi razgovor glede rekonstrukcije  

  ceste Križevci – Veržej. Ta cesta ni v proračunu RS za leto 2013, zato si bomo po največjih  

  močeh prizadevali, da se cesta uvrsti v rebalans proračuna RS. Upa, da se bo z  

  rekonstrukcijo te ceste pričelo v letu 2015. 

- g. Alešu Kolmaniču čestital za uspešno zagovarjanje doktorske dizertacije s katero si je   

  pridobil akademski naziv doktor znanosti. 

 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:           mag. Branko Belec 

Jelka Kosi       župan Občine Križevci 


