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OBČINA KRIŽEVCI 

    OBČINSKI SVET 
 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

19. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v torek, 16. julija 2013 s 

pričetkom ob 15.30 uri v sejni sobi občine Križevci. 

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

Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Marijan 
Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar, Anton Kšela in Aleš Kolmanič, ki se je 

seje udeležil pri 4. točki dnevnega reda. 
 
Opravičeno odsotni: Boris Onišak, Robert Jelen 

 
 

Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša 
Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi. 
 

Ostali prisotni:  
- Andreja Rajh ( obvezna študijska praksa ) 

 
Prisotni predstavniki javnih medijev: 

- Tatjana Letnik – Murski val 

 
 

D N E V N I    R E D: 

 
  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

  2. Pregled in potrditev zapisnika: - 18. redne seje občinskega sveta 
                                                        -   7. korespondenčne seje občinskega sveta 

                                                        -   8. korespondenčne seje občinskega sveta 
  3. Pregled dnevnega reda za 19. redno sejo občinskega sveta 
  4. Soglasje - za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2013/2014 

                    - k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest v šolskem letu 2013/2014 
                    - predlog sklepa o višini ekonomske cene Vrtca Križevci 

  5. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2013 
  6. Predlog sklepa o dopolnitvi programa pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2013 
  7. Predlog sklepa o dopolnitvi programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2013 

  8. Predlog Pravil o najemu prireditvenega šotora 
  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. 

 
Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje 
udeležilo 10 članov občinskega sveta.  G. Aleš Kolmanič se je seje udeležil pri 4. točki 

dnevnega reda,  g. Boris Onišak in g. Robert Jelen pa se seje iz opravičenih razlogov nista 
udeležila. 

 
 
 

K 2. točki dnevnega reda:  

 

Pregled in potrditev zapisnika: 

 
- 18. redne seje občinskega sveta 

 
S K LE P : Zapisnik 18. redne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb. 

 
                   Navzočih   10 članov sveta 
                   ZA je glasovalo  10 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo   0 članov sveta 
 

                   Sklep je sprejet. 
 
 

 
- 7. korespondenčne seje 

 
S K LE P : Zapisnik 7. korespondenčne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb. 
 

                   Navzočih   10 članov sveta 
                   ZA je glasovalo  10 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo   0 članov sveta 
 
                   Sklep je sprejet. 

 
 

- 8. korespondenčne seje 

 
S K L E P: Zapisnik 8. korespondenčne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb. 

 
                   Navzočih    10 članov sveta 

                   ZA je glasovalo  10 članov sveta 
                   PROTI je glasovalo   0 članov sveta 
 

                   Sklep je sprejet. 
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K 3. točki dnevnega reda:  

 

Pregled dnevnega reda za 19. 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   10 članov sveta 
                    ZA je glasovalo  10 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov sveta 
 

                     Sklep je sprejet. 
 
 

 
K 4. točki dnevnega reda: 

 

Soglasje:  

 

- za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2013/2014 

- k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest v šolskem letu 2013/2014 

 
Obrazložitev k navedeni točki je podala ga. Lidija Koroša, ki je povedala, da je v mesecu 
aprilu 2013 bil objavljen razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2013/2014. Vpisanih je 

141 otrok, ki so razporejeni v 8 oddelkov in sicer 41 otrok prve starostne skupine v 3 
homogene oddelke in 100 otrok druge starostne skupine v 3 homogene in 2 heterogena 

oddelka. Glede na normative za oblikovaje oddelkov je lahko v vrtec vpisanih največ 126 
otrok. Občina pa lahko v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje predšolske vzgoje izda soglasje za povečane normative in sicer v vsaki skupini 

dodatno še 2 otroka, kar pomeni, da je na podlagi soglasja občine lahko v vrtec vpisanih 142 
otrok. Na podlagi navedenega, bi naj občina podala soglasje za povečan vpis nad normativom 

za 16 otrok. 
Predlog je bil obravnavan na seji Odbora za družbene dejavnosti, kjer so člani odbora 
soglasno potrdili predlagan sklep. 

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

 
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci sprejme obseg in organizacijo dela za  
                         predšolsko vzgojo v vrtcu Križevci za šolsko leto 2013/2014, ki je sestavni del  

                         tega sklepa ( tabela 1 ). 
                     2. Zgornja meja oblikovanja oddelkov se na podlagi Pravilnika o normativih in  

                         kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje lahko poveča  
                         za 2 otroka, kjer otrok ni mogoče razporediti v obstoječe oddelke bi bilo  
                         potrebno otroke odklanjati oz. oblikovati dodatni oddelek. Tako Občina  

                         Križevci daje soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2013/2014  
                         in sicer za skupno 16 otrok. 
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                    3. Občina Križevci daje soglasje k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest na  
                        podlagi sprejetih normativov v vrtcu Križevci za šolsko leto 2013/2014, ki je  

                        sestavni del tega sklepa (tabela 2) 
                    4. Za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami z odločbami o   
                        usmeritvi pokriva Občina Križevci mesečno, na podlagi dejansko opravljenih  

                        ur, ki pa ne more biti višje od obsega ur po odločbi o usmeritvi. 
 

                        Navzočih    10 članov sveta 
                        ZA je glasovalo  10 članov sveta 
                        PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 
                        Sklep je sprejet. 

 
 
- Predlog sklepa o višini ekonomske cene Vrtca Križevci 

 
G. Aleš Kolmanič se je udeležil seje. 

 
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je predlog ekonomske cene oblikovan v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki opravljajo javno 

službo. V predlogu so upoštevane spremembe in uskladitve višine materialnih stroškov, 
spremembe v oblikovanju oddelkov v vrtcu in spremembe v skladu z ZUJF in Dogovora o 

dodatnih ukrepih na področju plač.  
Na podlagi izračunov se predlaga zvišanje ekonomske cene za celodnevni program  

- prvega starostnega obdobja iz trenutno veljavne cene v višini 386,92 € na višino 

395,80 €, kar pomeni zvišanje cene za 2,24 % ter 
- drugega starostnega obdobja v višini 295,99 € na višino 312,99 €, kar pomeni zvišanje 

cene za 5,43 %. 
Predlagan dvig cene je posledica nižjega števila vključenih otrok, vendar so cene še vedno 
nižje od veljavnih cen do 01.09.2012, ko je bila cena prvega starostnega obdobja 417,96 €, 

drugega starostnega obdobja pa 340,27 €. 
Predlog cene je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, ki je predlagano novo ceno tudi 

potrdil. 
 
 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci sprejme sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca  
                     Križevci. 

                     1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od  
                         01.09.2013 dalje: 
                         - v prvi starostni skupini   395,80 € 

                         - v drugi starostni skupini  312,99 € 
                    2. Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za   

                        oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, bo občina  
                        Križevci v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene  
                        programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim  

                        številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom. 
                   3. Za dneve odsotnosti otrok ( ne glede na vzrok odsotnosti ) se zniža cena za  

                       stroške neporabljenih živil – ta mesečno znašajo 28,24 €. Tako znižana cena je  
                       osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina Križevci. 
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                   4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni ( strnjeno nad 15 delovnih dni ) ob   

                       predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem  
                       zaračuna 50 % z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka ( zmanjšano za  

                       stroške neporabljenih živil). 
                   5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliji in avgustu, se za vsak dan   
                       odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši  

                       uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7  
                       dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti  

                       otrok, zagotavlja Občina Križevci na podlagi izdanih računov Vrtca ( določilo  
                       pod 4. in 5. členom velja samo za starše s stalnim bivališčem v občini Križevci.  
                       Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo  

                       dodatna znižanja le za najstarejšega otroka ). 
                   6. Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne   

                       naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v  
                       vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali  
                       najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do  

                       znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. 
                   7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine  

                       Križevci št. 032-01/13-87 z dne 23.07.2012. 
                   8. Sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati od 01.09.2013. 
 

                       Navzočih   11 članov sveta 
                       ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 
 
                       Sklep je sprejet. 

 
 

 
K 5. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2013 

 

Župan je besedo predal g. Antonu Lovrenčiču, predsedniku komisije za priznanja in 
odlikovanja, ki je prisotne seznanil, da je na razpis za podelitev priznanj Občine Križevci v 
letu 2013 prispelo 9 vlog. Od teh je bila ena vloga prepozna, ena vloga pa ni izpolnjevala 

razpisnih pogojev Odloka o priznanjih Občine Križevci, saj je bil za občinsko priznanje 
predlagan funkcionar, ki trenutno opravlja funkcijo občinskega svetnika.  

 
Tako je komisija odločala med 7. pravilnimi in pravočasno prispelimi vlogami in sicer: 
 

1. Budja Marko, Ključarovci – predlagatelj VO Ključarovci 
2. Kolbl Franc, Berkovci 14a – predlagatelj PGD Berkovci, ŠD Berkovci in VO Berkovci 

3. PGD Iljaševci – predlagatelj VO Iljaševci 
4. Šijanec Daniel, Bučečovci – predlagatelj PGD Bučečovci in ŠD Kalinovjak Bučečovci 
5. Lupša Jožef, Kokoriči 26 – predlagatelj VO Kokoriči in Berkovski Prelogi ter PGD  

    Kokoriči 
6. Slavič Jožef, Grabe 1 – predlagatelj VO Grabe, PGD Grabe ter ŠD Grabe 

7. ŠD Križevci – predlagatelj OO SD Križevci in ŠZ Križevci. 
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Komisija je predlagala, da se podelijo naslednja občinska priznanja: 

 
1. Priznanje s plaketo in listino: 

    - Budja Marko, Ključarovci 5a - za uspešno delo na vseh področjih društvenega in  
      osebnega delovanja ter odnosov   
 

2. Pisno priznanje Občinskega sveta: 
    - Kolbl Franc, Berkovci 14a – za požrtvovalno delo v gasilstvu 

    - PGD Iljaševci – ob 120 letnici delovanja na področju zaščite in reševanja v Občini  
      Križevci 
    - Šijanec Daniel, Bučečovci 17– za požrtvovalno delo v gasilstvu in na področju športa 

 
Predlogi so bili izglasovani soglasno in jih komisija kot takšne predlaga v potrditev 

občinskemu svetu Občine Križevci. 
 
S K L E P: Občinski svet sprejme sklep o podelitvi občinskih priznanj: 

 
                    1. Priznanje s plaketo in listino se podeli:  

                        - Budja Marku, Ključarovci 5a   - sklep je potrdilo vseh 11 prisotnih članov OS 
                          Sklep je potrdilo vseh 11 prisotnih članov OS 
                           

                    2. Pisno priznanje Občinskega sveta se podeli: 
                        - Kolbl Francu, Berkovci 14a  

                          Sklep je potrdilo vseh 11 prisotnih članov OS 
                        - PGD Iljaševci  
                          Sklep je potrdilo vseh 11 prisotnih članov OS 

                  - Šijanec Danielu, Bučečovci 17 
                    Sklep je potrdilo vseh 11 prisotnih članov OS 

 
 
K 6. točki dnevnega reda: 

 
Predlog sklepa o dopolnitvi programa pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2013 

 
Obrazložitev k navedeni točki je podala Lidija Domanjko, ki je povedala, da sta v navedenem 
predlogu zajeti dve parceli in sicer par. št. 29/1 in 164/2 k.o. Križevci. Gre za ureditev poti. 

Lastnika bosta nepremičnino brezplačno prenesla na občino. Stroške overitve podpisa in vpisa 
v zemljiško knjigo plača občina Križevci. 

 
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci sprejme Dopolnitev programa pridobivanja  
                       občinskega stvarnega premoženja na območju občine Križevci za leto 2013  

                       ( 1. del ). 
                     - Sklep začne veljati takoj po sprejetju. 

 
                       Navzočih   11 članov sveta 
                       ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo               0 članov sveta 
 

                       Sklep je sprejet. 
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K 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o dopolnitvi programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2013 

 
Obrazložitev k navedeni točki je podala Lidija Domanjko, ki je povedala, da je v predlogu 

dopolnitve programa prodaje za leto 2013 ( 1. del ) zajeta: 
1.   parc. štev.: 143/3 k.o. Logarovci ( kmetijsko zemljišče – gozd ).Odprodaja le tega bo  

      možna le na podlagi predpisanega postopka za prodajo kmetijskih zemljišč ( objava na  
      oglasni deski Upravne enote ).  
2.  parc. št.: 485/4, 485/20, 485/29 k.o. Ključarovci ( stavbno zemljišče ) 

3.  parc. št.: 419/1, 419/2, 419/3 k.o. Iljaševci ( stavbno zemljišče ) 
 

Za nepremičnine pod zap. št. 2 in 3 je predvidena prodaja na podlagi javnega zbiranja ponudb. 
Vsa navedena zemljišča so že ocenjena in je vrednost določena na podlagi cenitve sodnega 
cenilca gradbene stroke. 

 
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci sprejme Dopolnitev programa prodaje  

                       občinskega stvarnega premoženja na območju občine Križevci za leto 2013  
                       ( 1.del ). 
                     - Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju. 

 
                       Navzočih       11 članov sveta 

                       ZA je glasovalo       11 članov sveta 
                       PROTI je glasovalo        0 članov sveta 
 

                       Sklep je sprejet. 
 

 
 
 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Pravil o najemu prireditvenega šotora 

 
Obrazložitev k navedeni točki je podal Miran Ros, ki je povedal, da je Občina Križevci, kot 

nosilec projekta skupaj z Občino Ljutomer in Občino Veržej bila uspešna na razpisu 
LEADER za območje LAS Prlekija s projektom » PRLEKFEST ». V omenjen projekt je 

občina vključila nabavo prireditvenega šotora. Občina Veržej je prispevala večji delež 
sofinanciranja projekta pri vsebinskem delu Prlekfesta, zato je dogovorno upravičena do 
uporabe prireditvenega šotora pod enakimi pogoji, kot bodo obveljali v Občini Križevci, 

lastnici šotora.  
Šotor je preko javnega razpisa dobavilo podjetje EXPO BIRO Hoče v vrednosti 28.428,10 €. 

Iz programa LEADER bomo prejeli 56 % upravičenih stroškov neto nabavne vrednosti šotora, 
kar znaša 13. 266,44 €. Za postavljanje in podiranje šotora se je nabavila oprema in orodje v 
višini 1.350.00 € ter rabljena transportna prikolica z novo cerado v vrednosti 5.500,00 €, prav 

tako pa se še predvidevajo dodatni stroški za prikolico ( registracija, homologacija, montaža 
kombiniranih zavor ) v vrednosti ca 2.000,00 €.  
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G. Anton Kšela je predlagal znižanje zneska za najem šotora za društva iz občine Križevci in 

Veržej  in sicer iz 200,00 € na 100,00 €  ali vsaj na 150,00 €. 
 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da sam šotor predstavlja tudi določene letne odhodke v 
proračunu občine Križevci, kot so stroški zavarovanja šotora in prikolice, tehnični pregled 
prikolice, manjša vzdrževalna dela na šotoru in opremi…, zato meni, da predlagana cena ni 

previsoka. 
 

G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje, ali razpis sploh dovoljuje zaračunavanje stroškov za 
najem šotora? Gre namreč za evropski razpis, kateri pa so zelo specifični. Ali ne gre v tem 
primeru za dvojno financiranje? 

 
G. Miran Ros je povedal, da gre za stroške, ki niso vezani na šotor – so stroški zavarovanja 

šotora, stroški dela osebe, ki dela s šotorom… 
 
Po krajši razpravi občinskih svetnikov je bil sprejet naslednji  

 
S K L E P: Občinski svet Občine Križevci sprejme Pravila o najemu prireditvenega šotora,  

                   upoštevajoč spodaj navedene predloge podane s strani občinskih svetnikov: 
 
1. Dopolni se 3. točka Pravilnika z besedilom: Najemojemalec mora izkazati interes za najem  

    šotora vsaj 30 dni pred prireditvijo, 
2. Dopolni se 4. točka Pravilnika z besedilom: Za najem šotora je potrebno plačati rezervacijo  

    šotora, ki znaša 50 % zneska uporabe šotora.    
3. Spremeni se višina cene najema šotora v 8. točki Pravilnika in sicer za pravne osebe,   
    društva in fizične osebe izven Občine Križevci in Veržej, ki znaša 900,00 € brez DDV. 

4. V 10. točki Pravilnika se briše beseda »  celotni ». 
 

     Navzočih   11 članov sveta 
     ZA je glasovalo  11 članov sveta 
     PROTI je glasovalo            0 članov sveta 

 
     Sklep je sprejet. 

 
 
 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje  

 
Odgovor na zastavljeno vprašanje g. Onišaka v zvezi z ureditvijo parkirišča v Bučečovcih je 

priloga v gradivu za sejo. 
Na vsa ostala vprašanja so bili odgovori podani že na sami seji, zato je župan nadaljeval z 

naslednjo točko dnevnega reda. 
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K 10. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

Ga. Frančiška Rakuša je predlagala: - da se dotrajana garažna vrata na garaži občine  
                                                             odstranijo ali se popravijo 

                                                    - da se srečanje starejših občanov izvede v vaškem jedru  
                                                       Križevci pod šotorom. 

 

Župan mag. Branko Belec se strinja s predlogom ga. Rakuševe glede odstranitve garažnih 
vrat.  Predlog o popravilu oz.  zamenjavi vrat bomo proučili.  

Podpira tudi predlog glede izvedbe srečanja starejših občanov v šotoru. Meni, da je predlog 
dobrodošel, vprašanje je le, ali bi to bilo primerno, saj gre za starejšo generacijo občanov.  
Pobudo bomo vzeli na znanje in jo bomo proučili. 

 
Miran Ros je predlagal, da se garažna vrata odstranijo. Glede na to, da je garaža predvidena za 

rušitev je mnenja, da bi kakršno koli popravilo ali nakup novih vrat bilo brezpredmetno. 
Predlog glede odstranitve vrat je podrla večina občinskih svetnikov 
 

G. Aleš Kolmanič je: -  predlagal, da se pri kapeli v Bučečovcih postavi cestno prometno  
                                      ogledalo  

                                    - opozoril na polomljen znak » Križevci » ob državni cesti Noršinci- 
                                      Križevci. 
 

Miran Ros je povedal, da si bomo obe zadevi ogledali na licu mesta in primerno ukrepali.  
 

G. Anton Petovar je: - predlagal, da občina pristopi k izmeram vaških cest v Kokoričih, saj je  
                                     zaradi neznanih mej v navedeni vasi že prišlo do spora dveh  sosedov, 

                            - predstavil problem glede dostave Slovenskih novic v naselju Gajševci. 

                              Novice se naročnikom med vikendom ne dostavljajo, zato je predlagal,  
                              da občina pristojnim posreduje zahtevo po dostavi novic tudi med  

                              vikendom. 
 
Župan mag. Branko Belec je povedal, da  občina izvaja izmere le na cestah, za katere obstaja 

javni interes. Zadevo si bomo ogledali in problem skušali rešiti.  
Kar se tiče dostave novic je povedal, da zadeva ni v pristojnosti Pošte in ne občine, temveč 

časopisne hiše. 
 

G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje glede lastništva parcele Petty v Bučečovcih, katera je 

zaraščena in kazi videz. 
 

Lidija Domanjko je povedala, da bi se na podlagi sodne odločbe dejansko mogel izvršiti 
prepis parcele na občino Križevci, vendar Petty tega ni uredil. Večji upniki na tem zemljišču 
predlagajo prepis te nepremičnine. Celotna dokumentacija, ki smo jo v tem tednu prejeli s 

strani Okrajnega sodišča je pri našem odvetniku v proučitvi. 
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G. Andrej Weis je postavil vprašanje, kdaj se predvideva izid občinskega glasila? 

 
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bo občinsko glasilo izšlo v sredini meseca avgusta, 

vsekakor pa do prve prireditve, ki se bo odvijala v sklopu občinskega praznika.  
 
 

K 11. točki dnevnega reda.  

 

Razno 

 
Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil:  

- o predvideni rekonstrukciji in preplastitvi državne ceste Križevci – Ljutomer, katera bi  
   naj trajala od 29.07.2013 do  30.8.2013. V času rekonstrukcije bo urejen obvoz po  

   lokalni cesti skozi Lukavce in sicer na relaciji Križevci - Lukavci – Noršinci. 
- o opravljenem posvetovalnem sestanku članov občinskega sveta in predsednikov vaških  
   odborov iz vasi ob regionalni cesti R2-439 Križevci – Žihlava. Tema sestanka je bila  

   predvsem kraj začetka izgradnje omenjene ceste ( ali v Lukavcih, ali v Berkovcih)?    
   Prevladalo je mnenje, da se z izgradnjo regionalne ceste  prične na območju, kjer bodo   

   prej pridobljena soglasja s strani lastnikov zemljišč. O tem sklepu občina  obvesti DRSC  
   Ljubljana. 
   Stališče občinskega sveta je, da se Direkciji RS za ceste predlaga, da pripravi    

   sofinancerski sporazum za Rekonstrukcijo regionalne ceste R2-439 Križevci –Senarska  
   odsek 1303-Križevci-Žihlava za vse sklope hkrati.  

   Istočasno se naj pristopi k odkupu zemljišč v naselju Lukavci in Berkovci, ki se nahajata na   
   začetku oz. koncu trase predvidene rekonstrukcije. Rekonstrukcija ceste se naj prične na  
   tistem odseku, kjer bodo hitreje pridobljena zemljišča potrebna za rekonstrukcijo.  

         
G. Anton Petovar je predlagal, da se  navedeni sklep dopolni in sicer: V kolikor bosta  

obe strani  uspešni pri pridobivanju soglasij, o kraju pričetka izgradnje omenjene ceste  
odloči občinski svet. 
 

Župan je prisotne seznanil: 
- s ponudbo g. Koheka iz Kanade za nakup gradbenih parcel v naselju Gajič v  

  Križevcih. Gre za zemljišča v velikosti  2,20 ha. Občini je te parcele ponudil za   
  250.000,00 €, kar pa ni tak mali znesek.  
  Župan predlaga, da člani občinskega sveta do naslednje seje o zadevi razmislijo. 

- s predlogom odkupa bivše valilnice v Ključarovcih, kjer bi postavili objekt - regijski  
   biomasni center ( stroški v višini ca 150.000,00 € ) 

- o izgradnji kanalizacije Vučja vas in Iljaševci 
- o gradnji ceste pri AMD Križevci 
- o energetski sanaciji OŠ Križevci ter 

- izgradnji ceste s pločnikom in javno razsvetljavo do pokopališča v Križevcih. 
 

Podžupan g. Bogomir Gaberc: V kolikor se občina odloči za odkup parcel v Gajiču je 
prepričan, da bo znesek veliko večji, saj bo potrebno zgraditi vzporedno cesto, oz. zemljišča 
komunalno opremiti. 
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Ga. Lidija Koroša je povedala, da je šolsko leto zaključeno. Pri NPZ so pri dveh predmetih 
krepko nad slovenskim povprečjem, pri matematiki pa pod povprečjem. 

V mesecu oktobru dobijo na izmenjavo učence in učitelje iz 7 držav. Bili so uspešni na 
mednarodnem razpisu Šolska partnerstva » COMENIUS », za kar so prejeli 20.000,00 €. 
Občinskemu svetu se je zahvalila za pozitivno podporo pri imenovanju ravnatelja. Mandat bo 

kratek, ker tudi zanjo velja ZUJF. Ko bo izpolnjevala pogoje za upokojitev se bo upokojila oz. 
se ji bo pogodba podaljšala do konca šolskega leta.  

 
 
Gospod Anton Petovar je vse prisotne povabil na praznovanje 120 letnice PGD Kokoriči, ki 

bo v nedeljo, 21.7.2013 v Kokoričih.  
 

 
 
Ker ni bilo več razprave je župan sejo zaključil ob 17.30 uri. 

 
 

 
Zapisala:               mag. Branko Belec 
Jelka Kosi           župan Občine Križevci 

 


