
OBČINA KRIŽEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

20. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v sredo, 20.12.2017 s pričetkom 

ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Križevci. 

 

Na seji so bili prisotni:  

- člani in članice občinskega sveta: Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič,  

  Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert Jelen,   

  Mateja Ratiznojnik, Anton Petovar, Tomaž Hodnik, Anton Kšela. 

- opravičeno odsotni: Branko Slavinec 

- župan mag. Branko Belec, 

- predstavniki občinske uprave: mag. Lidija Domanjko, Jožef Lebar, Nataša Antolin, Miran Ros  

  in Gabriela Kosi 

- drugi prisotni: Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora in Sonja Trstenjak,  

  predstavnica OŠ Križevci 

 

 

D N E V N I    R E D: 

 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

2. Pregled in potrditev zapisnika: 

- 19. redne seje občinskega sveta 

- 7. izredne seje občinskega sveta 

      3. Pregled dnevnega reda za 20. redno sejo občinskega sveta 

      4. Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za leto  

          2018 

      5. Predlog za povišanje ekonomske cene Vrtca Križevci 

      6. Predlog rebalansa proračuna Občine Križevci za leto 2017 

      7. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci-hitri  

          postopek 

      8. Prva dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 

      9. Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za obdobje  

          2017/2018 

    10. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

    11. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

    12. 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 sveta, g. Branko Slavinec se je opravičil. 



 

K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika: 

 

- 19. redne seje občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo. Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

S K L E P: Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta se potrdi brez pripomb. 

 

                   Navzočih               12 članov sveta 

                   ZA je glasovalo              12 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 

 

 

- 7. izredne seje občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo.  

 

G. Robert Jelen je opozoril na napako v zapisniku.  Povedal je, da se je opravičil za sejo, v 

zapisniku pa je zapisano, da se seje ni udeležil.  

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

S K L EP : Zapisnik 7. izredne seje se potrdi, s tem, da se upošteva pripombo g. Roberta Jelena. 

                  

                   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 20. redno sejo občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red. 

 

S K L E P: Predlagani dnevni red se potrdi 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: 

 

Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za leto 

2018 

 

Obrazložitev k navedeni točki je podal Miran Ros. 

Izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov, Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. je pripravil Program zbiranja in 

odvoza komunalnih odpadkov v občini Križevci za leto 2018. Program je priloga gradivu za 

sejo. 

Kot je iz programa razvidno, ne gre za bistvene spremembe od veljavnega programa. 

Predstavil je tudi načine zbiranja komunalnih odpadkov, ki se izvajajo na več načinov ( glede 

na vrsto odpadkov ). 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal predsedniku Komunalnega odbora, g. Antonu 

Petovarju, ki je povedal, da je odbor naveden program obravnaval in ga potrdil v predlagani 

obliki.  

 

 Sledila je razprava. 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede ustrezne velikosti zabojnikov. Opaža namreč, 

da imajo nekatera gospodinjstva najmanjše zabojnike, zraven pa nastavljene vreče. Ali je to 

dopustno? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je velikost zabojnika odvisna od števila članov v 

gospodinjstvu. Če le-ta ustreza, ni problema odvoza odpadkov tudi v dodatnih v vrečah. 

 

Prisotne je seznanil tudi s: 

- predvideno širitvijo zbirnega centra v Ljutomeru. Širitev je bila predvidena že v letošnjem  

  letu, vendar se bo izvedla šele v letu 2018. Sredstva za ta namen imamo v proračunu za leto  

  2017 zagotovljena in se bodo prenesla v naslednje leto, 

- problemom glede lokacije ekološkega otoka v Ključarovcih, ki je postavljen na privatnem  

  zemljišču. S predstavniki vaškega odbora iščemo primerno lokacijo za premestitev-v kolikor  

  le-te ne najdemo, se bo ekološki otok odstranil. 

 

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

 

 

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

                    odpadkov na območju Občine Križevci za leto 2018, katerega je izdelalo podjetje  

                    KSP Ljutomer d.o.o. 

 

                    Navzočih               12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo              12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 



 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Predlog za povišanje ekonomske cene Vrtca Križevci 

 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal računovodkinji OŠ Križevci, gospe Sonji Trstenjak, 

ki je podala podrobno obrazložitev k navedeni točki. 

Povedala je, da Pravni okvir za izračun stroškov dela v vrtcu predstavlja Zakon o sistemu plač 

v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost 

vzgoje in izobraževanja ter Podzakonski akti in interventna zakonodaja.  

- Že v letu 2015 so se v javnem sektorju sprostila napredovanja javnih uslužbencev tako v  

   nazive kot v plačne razrede, kar vpliva na dvig mase za izplačilo osebnih dohodkov tudi v  

   letu 2018. 

- Višina regresa za letni dopust za leto 2018 je predvidena v višini minimalne plače – načrtovan  

   znesek v višini 818,64 € ). 

- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se zvišajo  

   na višine premij pred nižanjem junija 2013. 

- Meseca oktobra 2017 so bila v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in  

   drugih ukrepih v javnem sektorju opravljena odprava anomalij na delovnih mestih, ki so  

   uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Pravico do izplačila višje plače zaradi anomalij  

   so javni uslužbenci pridobili s 1.julijem 2017, kar je bistveno vplivalo na maso plač. Odprava  

   anomalij je v vrtcu prinesla dvig plačnih izhodišč za 2 plačna razreda oziroma 3 plačne  

   razrede, odvisno od delovnega mesta. 

- Redne delovne uspešnosti v letu 2018 ni in tudi ni načrtovana v izračunu ekonomske cene. 

- Jubilejne nagrade so načrtovane ( delavcu pripada jubilejna nagrada za 10,20, 30 let delovne  

   dobe v javnem sektorju, vendar le v primeru, da je za isti jubilej v javnem sektorju še ni prejel. 

- V letu 2018 se predvideva še odprava anomalij na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom.  

   Trenutno še niso natančno znana izhodišča katerih delovnih mest navedena odprava anomalij  

   dejansko spreminja, zato v ekonomski ceni ni zajeta. V kolikor se bo dogovor o odpravi  

   anomalij nad 26. plačnim razredom nanašal tudi na delovna mesta v vrtcu, bo treba izvesti  

   poračun zaradi odprave anomalij od meseca oktobra 2017 dalje. 

 

Kar se tiče: 

- materialnih stroškov, so le ti za leto 2018 načrtovani v višini 64.652,00 €. V predlagani  

  ekonomski ceni za leto 2018 bi naj le ti znašali 42,09 € na otroka. 

- stroškov živil, ki so za leto 2018 načrtovani v višini 30,27 € na otroka, kar je 2,26 % več kot  

  v preteklem letu. 

 

Struktura stroškov ekonomske cene se glede na pretekla leta ne spreminja; največji delež 

ekonomske cene predstavljajo prav stroški dela ( plače in ostali prejemki delavcev ), materialni 

stroški in stroški živil. Stroški investicijskega vzdrževanja in stroški odpravnin niso del 

ekonomske cene.  

 

Župan mag. Branko Belec je predal besedo mag. Hermini Vrbanjšak, predsednici Odbora za 

družbene dejavnosti, ki je povedala, da je odbor o Povišanju ekonomske cene razpravljal.  

Od 5-ih prisotnih članov so ZA povišanje ekonomske cene glasovali 4 člani, en član se je 

vzdržal. 

 



Na odboru je bil podan tudi predlog, da OŠ še dodatno pripravi gradivo – primerjavo plačil 

staršev po obstoječi in predlagani novi ekonomski ceni za 1 in 2. starostno obdobje, ter kakšen 

strošek bi predstavljal za občino, če bi obveznost staršev prevzela občina. Te podatke  smo 

naknadno prejeli in so priloga v gradivu za današnjo sejo. 

 

G. Tomaž Hodnik je mnenja, da občinski svet kaj dosti ne more vplivati na višino ekonomske 

cene, saj je to zakonsko določeno. Ugotavlja, da se je strošek dela dvignil kar za velik odstotek 

( posledica sprostitev napredovanj ),  medtem, ko so se zmanjšali  stroški živil. 

Bolj kot povišanje ekonomske cene vrtca  ga skrbi upad vpisa oz. število otrok vključenih v 

vrtec. Mogoče bi bilo treba v bodoče pričeti razmišljati kaj na tem področju. 

 

 

G. Anton Kšela je povedal, da  že na odboru za družbene dejavnosti ni podprl predlaganega 

predloga o povišanju cene, saj ga moti, da v zadnjem času samo dvigujemo cene in s tem 

obremenjujemo starše, občane. Moti ga tudi, da o tej zadevi mora odločati občinski svet, ki pa 

nima druge možnosti kot potrditi povišanje cene, saj je vse zakonsko določeno. Vprašuje kaj bi 

pomenilo, če bi znesek povišanja, kateri bi dodatno bremenil starše, vsaj za eno leto krila 

občina. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se zaveda težke situacije. Povišanja cene občinski svet 

ne more preprečiti- je zakonsko določeno.  

V kolikor bi občina zraven svojega deleža v višini 21.924,24 €, prevzela še delež staršev v višini 

9.438,24 €, bi to občino stalo skupaj 31.362,48 € letno, kar pa ni malo sredstev. 

 

G. Andrej Weis je povedal, da se bo  ekonomska cena v vsakem primeru dvignila in s tem 

bremenila starše otrok. Zadnje čase je opaziti selitve mladih družin iz občine, zato se boji, da 

bomo imeli vedno manj prebivalstva in posledično tudi otrok v vrtcu. 

 

G. Anton Moravec je prepričan, da se povišanju cene ne moremo izogniti, vendar se sprašuje, 

kaj bi s tem dosegli, če bi občina prevzela še  del ekonomske cene, ki bi ga morali kriti starši. 

 

G. Robert Jelen je prepričan, da ima občina v tem primeru »zavezane« roke, saj je treba 

upoštevati zakon. Boji se, da se bo število vpisa otrok v vrtec vsako leto manjši ( starši bodo 

otroke vpisovali v cenejše vrtce, tudi v tujino ), kar je zaznati že pri namestitvi starejših v 

domove. 

 

Ga. Sonja Trstenjak je povedala, da te bojazni ne bi smelo biti, saj smo ena izmed občin z 

najnižjo ekonomsko ceno vrtca oz. imamo enega izmed cenejših vrtcev v naši okolici. 

 

Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da bomo ceno vsekakor morali sprejeti. V proračunu 

nimamo dovolj sredstev, da bi vse podražitve krili iz občinskega proračuna.  

Kar se tiče ekonomske cene vrtca je prepričan, da gre za eno veliko politično vprašanje, zakaj 

so naši vrtci tako dragi? Nekdo bi moral začeti o tej zadevi razmisliti. 

Res je tudi, da je v zadnjem času zaznati selitev mladih družin iz naše občine.  

 

 

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

 

 

 



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

                     Križevci 

 

1. člen 

Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od 01.01.2018 dalje: 

 

- v prvi starostni skupini        ----------------------------------   447,60    EUR 

 

- v drugi starostni skupini      ----------------------------------   344,10    EUR 

 

Ekonomska cena za kombinirani oddelek se določi glede na starost otroka na dan vključitve 

v vrtec in sicer: 

- za otroke, ki na dan vključitve še niso dopolnili starosti 3 let, se obračunava ekonomska cena  

  prvega starostnega obdobja; 

- za otroke, ki so na dan vključitve dopolnili starost 3 let, se obračunava ekonomska cena  

   drugega starostnega obdobja. 

 

2.člen 

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.člen 

Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih 

živil-ta mesečno znašajo 30,27 EUR. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko 

v ceni, ki jo krije občina Križevci. 

 

4.člen 

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.člen 

V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju 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.člen 

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada  od prvega dne naslednjega meseca po 

vložitvi vloge. Za posebne primere učinkovanja pravice do znižanega plačila vrtca, se uporablja 

22. člen Novele zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 55/17). 

 

7.člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Križevci št. 032-

01-12/2016-95 z dne 27.05.2016. 



 

8.člen 

Sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati od 01.01.2018. 

 

Navzočih   12 članov sveta 

ZA je glasovalo  10 članov sveta 

PROTI je glasovalo               0 članov sveta 

Vzdržali     2 člana sveta ( Petovar, Kšela ) 

 

Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 

Predlog rebalansa proračuna Občine Križevci za leto 2017 

 

Obrazložitev k navedeni točki je podala računovodkinja Nataša Antolin, ki je povedala, da je 

proračun za leto 2017 Občinski svet občine Križevci sprejel na 17. redni seji dne 21.2.2017. Pri 

izvrševanju proračuna je med letom prihajalo do odstopanj pri planiranih prihodkih in 

odhodkih, zato je potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2017, katerega cilj je 

ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna, kakor tudi upoštevati dejanski 

prenos sredstev iz preteklih let. 

Julija 2017 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 s 

katero je povprečnina za obdobje od 1.12017 do 31.12.2017 določena 530,00 €, zdaj določena 

v višini 533,50 €. Tako občini Križevci glede na sprejeti proračun pripada dodatnih 12.717 € 

sredstev. 

Skupni prihodki v rebalansu znašajo 3,114.330,04 € in so glede na sprejeti proračun povečani 

za 12.717 € oz. 0,4 %, 

Skupni odhodki znašajo 3,756.432,76 € in so glede na sprejeti proračun povečani za 16.879,72 

€ oz. 0,5 %. 

Posebni del:  

Spremembe v rebalansu glede na sprejeti plan niso velike. Na nekaterih proračunskih postavkah 

so se spremenile le vrednosti med konti. 

Povečanja oz. zmanjšanja glede na sprejeti proračun so na naslednjih postavkah: 

- Stroški sej odborov, komisij ( glede na realizacijo sej odborov in komisij in še predvidene seje   

  je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo sejnin članom odborov in komisij). 

- Stroški občinskega praznika in državnih praznikov ( sredstva na kontu za stroške občinskega  

  praznika so se povečala za namenska sredstva od donatorjev in sponzorjev v višini 12.220 €). 

- Povezovanje lokalnih skupnosti ( povečani so odhodki za strokovno ekskurzijo za 1.074 €), 

- Pokroviteljstva občine ( sredstva, ki jih župan razdeljuje kot donatorstvo različnim društvom  

  pri organizaciji na podlagi vlog, so se povečala za 1.000 €). 

- Občinska blagajna; S 1.3.2017 je bil z Deželno banko podpisana aneks k pogodbi, kjer so bile  

  izločene nekatere položnice, za katere je občina namesto občanov plačevala bančno provizijo  

  (elektrika, telefonija). S tem so se znatno zmanjšali stroški.  

- Lokalno zaposlitveni programi ( za stroške javnih del je namenjenih dodatnih 4.700 €). 

- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ( izdatki se niso povečali, so pa bila sredstva prerazporejena  

  med postavkami). 

 

 



- Investicijsko vzdrževanje JP in cestne infrastrukture ( Občinski svet je na svoji 5. izredni seji  

  v letu 2017 sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 20.000 € za nakup objekta in  

  parcele za dostopno pot do objekta v Ključarovcih ( bivša valilnica na postavko 18024).  

 

Sredstva so se tudi prerazporedila med konti znotraj postavke zaradi pravilnega knjiženja 

izvedenih investicijskih vzdrževanj, obnov in novogradenj ), 

- Vzdrževanje trgov in krožišč ( na postavko je bilo prerazporejeno dodatnih 8.720 €. Na  

  krožišču v Križevcih pri Marketu je bila postavljena inštalacija konja kasača, ki bo tudi  

  dodatno osvetljen. 

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ( z rebalansom se zagotavljajo dodatna  

  sredstva za postavitev kandelabra javne razsvetljave v naselju za kapelico v Borecih ter  

  montažo solarnih luči na postajališču v Bučečovcih, 

- Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ( v mesecu septembru je bila izdana  

  podjetju Lineal d.o.o. naročilnica za predelavo, novelacijo in kompletiranje projekta PZI za  

  rekonstrukcijo regionalne ceste 439/1303 Križevci-Žihlava, pododsek Lukavci-Ključarovci,  

  zaradi nesoglašanja nekaterih lastnikov zemljišč. Celotna vrednost znaša 19.640 €, nekaj bo  

  zapadlo v plačilo v letošnjem letu, ostalo pa v letu 2018. 

- Ureditev turistično-rekreacijskega centra za ŠRC v Borecih ( iz postavke Investicije in  

  investicijsko vzdrževanje športnih objektov je župan s sklepom prerazporedil sredstva v višini  

  19.500 €, da so se zagotovila sredstva za izvedbo projekta Park doživetij Križevci, kajti  

  najugodnejša ponudba je presegala planirana sredstva v proračunu. 

- Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in kulturnih centrov ( iz  

  postavke 13005 je bilo prerazporejenih 20.000 € za nakup objekta v Ključarovcih, 

- Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ( na postavko 14005 za projekt Park  

  doživetij Križevci je bilo prerazporejenih 19.500 €. 

- Vrtci ( sredstva v višini 5.000 € so se prerazporedila na postavko zunanjih vrtcev, 

- Na novo je dodana postavka 19024 Stroški v ostalih OŠ ( občina je dolžna kriti materialne   

  stroške v OŠ IV Murska Sobota, kjer naša učenka obiskuje razred s prilagojenim programom.   

  Letni strošek je 370 €.  

 

Med postavkami in konti so bila sredstva prerazporejena zaradi pravilnega knjiženj in 

prikazovanja odhodkov. Glede na sprejeti proračun v rebalansu ni sprememb. 

 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je predlog rebalansa obravnaval tudi odbor za finančne 

zadeve, ki je sprejel sklep, da se v takšni obliki posreduje občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

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

                       2017 z vsemi sestavnimi deli. 

                     - 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 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci- hitri 

postopek 

 

Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko, ki je povedala, da Občina 

Križevci za odmero NUSZ še vedno uporablja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih 

zemljišč v Občini Ljutomer iz leta 1995, ki pa ne sledi vsem zakonskim spremembah, ki so se 

odvijale v več kot 20 letih njegove uporabe, zato smo do konca leta 2017 primorani sprejeti nov 

odlok, s katerim bomo sledili tudi vsem priporočilom ministrstva glede ureditve tega področja 

v občini. 

Določila v obstoječem odloku o NUSZ občine Križevci namreč ni so v skladu z veljavnimi 

predpisi in v skladu s Sistemskimi priporočili za izboljšanje sistema za NUSZ in v skladu z 

veljavnimi predpisi, ki urejajo NUSZ.  

Pri tem občina ohranja dosedanji koncept, sistem vrednotenja, način točkovanja in način 

izračunavanja nadomestila. To pomeni, da ohranja vse ključne elemente ureditve nadomestila 

in izračunavanja njegove višine, spreminja pa le tiste dele, ki pomenijo uskladitev s predpisi, 

uskladitev z nekaterimi, v glavnem tehničnimi priporočili ministrstev in predvsem uskladitev z 

novimi prostorskimi akti občine.  

Nadomestilo je opredeljeno kot dajatev, ki jo plačujejo zavezanci kot nadomestilo za uporabo 

zazidanega oz. nezazidanega stavbnega zemljišča in je izvirni prihodek občinskega proračuna. 

Zavezanci za plačilo so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki stavb oz. stavbnih 

zemljišč, plačuje pa se občinah v Sloveniji. 

Z zakonom je določeno za katera stavbna zemljišča se nadomestilo ne plačuje. 

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, 

ki je kupil novo stanovanje, prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.  

Plačuje se od stanovanjske oz. poslovne površine stavbe, pri čemer ZSZ definira, kaj je 

stanovanjska in kaj poslovna površina.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je bil predlog odloka obravnavan tudi na Statutarno 

pravni komisiji ter komunalnem odboru. Besedo  je predal g. Timoteju Jagodiču in g. Antonu 

Petovarju. 

 

G. Timotej Jagodič: Kot je že bilo povedano v obrazložitvi, občina Križevci za odmero NUSZ 

še vedno uporablja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer, ki 

pa ni več pravno veljaven, zato se je občina odločila pripraviti nov odlok v skladu z veljavnimi 

predpisi. Statutarno pravna komisija je odlok obravnavala in ga v predlagani obliki posreduje 

občinskemu svetu v potrditev. 

 

G. Anton Petovar je povedal, da je odlok bil obravnavan tudi na komunalnem odboru. Določene 

spremembe v višini nadomestila bo  po novem odloku ponovno zaznati, tudi v vaseh Ščavniške 

doline ( po veljavnem odloku je bila odmera za površino 100 m2  odmerjena v višini 40 €, sedaj 

43,09 €).  

Po temeljiti obravnavi odloka je komunalni odbor sprejel sklep, da se v predlagani obliki 

posreduje občinskemu svetu v potrditev.  

 

G. Anton Kšela vprašuje, zakaj v Ščavniški dolini pride do take razlike povišanja? 

 



Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da gre za enoten točkovni sistem za območje celotne 

občine. Gre za zbrana sredstva, ki jih občina namensko mora porabiti.  

 

G. Tomaž Hodnik je postavil vprašanje, ali je možno zakonsko v teh aktih doseči, da so točke 

različne višine ( glede na razvitost občine ). V mislih ima namreč določitev dveh con. 

 

Mag. Lidija Domanjko je povedala, da vrednost točke mora biti enaka za vse, razen če se glede 

na lego nepremičnine določita dve coni. 

 

Glede na to, da je bil podan predlog o določitvi dveh con je predlagal, da občinski svet glasuje 

o predlaganem sklepu ( v gradivu ) v kolikor ta ne bo sprejet, se bo glasovalo še o določitvi 

dveh con. 

 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo  

                       stavbnega zemljišča v Občini Križevci. 

                     - Odlok se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

                       Navzočih   12 članov sveta 

                       ZA je glasovalo    9 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo      3 člani sveta 

 

                       Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Prva dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 

 

Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko. Povedala je, da gre za dve 

zemljišči in sicer za parc. št.: 408/4 ter parc. št. 408/24 k.o. Boreci.  

 

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

 

S K L E P : Občinski svet občine Križevci sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim  

                     premoženjem Občine Križevci za leto 2017. 

 

I. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

 

 

Zap. št. 1 

 

- Parcelna številka: 408/4 

-Katastrska občina in šifra k.o.: Boreci 246 

- Okvirna vrednost: 8.048,00 € + DDV 

- Metoda razpolaganja: prodaja 

- Ekonomska utemeljenost: Občina Križevci bo nepremičnine prodala, ker jih ne potrebuje za  

  opravljanje svojih nalog. 

 



 

Zap. št.: 2 

- parcelna številka: 408/24 

- Katastrska občina in šifra k.o.: Boreci 246 

- Okvirna vrednost: 1118 m 2 

- Orientacijska vrednost: 9.503,00 € + DDV+ 

- Metoda razpolaganja: prodaja 

- Ekonomska utemeljenost: Občina Križevci bo nepremičnine prodala, ker jih ne potrebuje za  

  opravljanje svojih nalog. 

 

  Navzočih   12 članov sveta 

  ZA je glasovalo  12 članov sveta 

  PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

  Sklep je sprejet. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda 

 

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

2017/2018 

 

 

Obrazložitev k navedeni točki je podal Miran Ros. Izvajanje zimske službe v Občini Križevci 

se izvaja na dva načina: 

- izvajanje zimske službe na lokalnih cestah , ki jo izvaja podjetje Nograd – Lotmerk d.o.o. 

- izvajanje zimske službe na občinskih javnih poteh in pločnikih ter javnih parkiriščih, ki ga  

  izvajata pogodbena podjetnika, ki imata ustrezno opremljene stroje za pluženje in morebitno  

  posipavanje cest  in sicer: 

  1. Dušan Bratuša ( pločniki Križevci-Vučja vas, Boreci, Lukavci, Ključarovci 

  2. Marko Vargazon ( vse ostale OJP po naseljih razen Gajševec ) 

 

Povedal je, da podjetje Nograd-Lotmerk d,o.o. posipava lokalne ceste glede na vremensko 

napoved neodvisno od Občine in sicer v skladu z normativi, prav tako začne plužiti 

samoiniciativno v kolikor vremenska napoved predvideva intenzivno sneženje. V primeru, da 

se ne napoveduje intenzivno sneženje in višina snega ne presega do 10 cm, se pluženje začne 

po dogovoru z delavcem občinske uprave 

- Aktiviranje izvajalcev za čiščenje občinskih javnih poti in pločnikov pa poteka izključno 

preko delavca občinske uprave, prav tako delavec vrši nadzor nad izvajanjem na terenu ter 

porabo ur. 

 

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

Petovarju, ki je povedal, da je odbor o zadevi razpravljal in ga v predloženi obliki tudi potrdil.  

Moti ga povišanje cene s strani podjetja Nograd-Lotmerk d.o.o, ki je višje za ca 2.000 €.  

 

Miran Ros je povedal, da gre za povišanje zaradi povečanja obsega del in urne postavke 

delavcev. 

 

 

 



 

S K L E P : 1. Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za  

                          obdobje 2017/2018 in organiziranost izvajanja zimske službe na občinskih  

                          javnih poteh se sprejme v predlagani obliki. 

         2. Plan izvajanja zimske službe za lokalne ceste na območju Občine Križevci za  

                   obdobje 2017/2018 in organiziranost izvajanja zimske službe na občinskih  

                    javnih poteh je priloga sklepa. 

 

 

                         Navzočih    12 članov sveta 

                         ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                         PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                         Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo si odgovore na zastavljena vprašanja pridobili s 

strani pristojnih služb in so priloga gradivu za sejo.  

 

G. Anton Kšela je povedal, da je odgovor glede nevzdrževanja melioracijskih jarkov podan s 

strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov  v prilogi gradiva. Kot je iz odgovora razvidno, se 

v letu 2016,  HMS sistemi na nekaterih območjih občine niso vzdrževali, kljub temu, da so se 

sredstva zbrala in se prenašajo v naslednje leto. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je s strani županov na Ministrstvo za okolje bil 

naslovljen dopis, da HMS sistemi preidejo v pristojnost občin. S tem dopisom je obveščen tudi 

Sklad kmetijskih zemljišč. Občine bi tako zbirale sredstva in HMS sisteme tudi vzdrževale. 

 

 

G. Tomaž Hodnik je povedal, da je gradivu priložen tudi odgovor  

 

- glede pomoči družinam prvošolcev. Predlagal je, da se pristopi k pripravi Pravilnika o enkratni  

  denarni pomoči za prvošolke, 

 - Javnega podjetja Prlekija d.o.o. glede slabega pritiska vodovodnem omrežju. Kot je iz  

   odgovora razbrati gre za resno težavo, zato bi bilo treba čimprej pričeti razmišljati na kakšen  

   način težavo odpraviti ( gre za dotrajano vodovodno omrežje staro že  40 let ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



K 11. točki dnevnega reda:  

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Anton Petovar je: 

-  predlagal, da se v proračun uvrsti izgradnja asfaltirane kolesarske poti  iz smeri Ščavniška  

   dolina – Križevci,  

- postavil vprašanje, ali sta obnovi cest Gajševci ter  Raiter  zajeti v proračunu? 

 

G. Andrej Weis je: 

- opozoril na močno povečan tovorni promet na  občinski javni poti Kokoriči – Iljaševci, s  

  katerim se uničuje cesta in bankine. Opozoril je tudi na manjkajoč znak na omenjeni  cesti, ki  

  je bil povožen in tudi odpeljan, 

- opozoril na navoženo zemljo, les ter zavožen jarek pri podjetju Mitos d.o.o. v Iljaševcih.  

  Zemlja in les sta deponirana na zemljišču last občine. Opaziti je tudi vedno večji problem, tudi  

  kar se tiče gramoza na cesti, ki ga nihče ne očisti in le-ta povzroča nevarnost udeležencev v  

  prometu. Glede na to, ker se na tem območju giblje vedno več ljudi, se vaščani vprašujejo tudi,  

  ali ima podjetje urejene sanitarije in  kanalizacijo? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da mu je zadeva znana. G. Makoter je obljubil, da bo 

uredil lično parkirišče. Do naslednje seje bo z gospodom Makoterjem opravil razgovor in 

predlagal, da se razgovora udeleži tudi svetnik Andrej Weis. 

 

G. Anton Moravec je predlagal, da se sprejme sklep o delnem povračilu stroškov za volilno 

kampanjo, saj so naslednje leto volitve.  

 

Opozoril je tudi na probleme:  

-  ki so se pojavljali ob rekonstrukciji ceste v Bučečovcih ( farma v Bučečovcih), 

- glede deponije silosa na območju bioplinarne, 

- glede nevarnih hrastov v Lukavcih – predlagal je, da se pokliče strokovnjaka, ki bi  preveril  

  stanje še stoječih hrastov. 

Predlagal je tudi, da se sproži postopek o prenosu zemljišča ( zemljišče, ki ga uporablja kot 

vadbeni center  Športno –Kinološko društvo  Ljutomer-Križevci )  v last občine. Lastnik teh 

zemljišč je namreč Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.  

 

G. Anton Lovrenčič je povedal, da so hraste v Lukavcih danes že podrli. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda:  

 

Razno 

 

 

Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil: 

- s prošnjo gospoda Marjana Potrča iz Zasad, kateremu je neurje v mesecu avgustu 2017 odkrilo  

  gospodarsko poslopje. 

  Prisotne je seznanil,  da bo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke proračunske rezervacije  

  družini Potrč izplačal enkratno pomoč, za sanacijo škode po neurju. 

 

 



- da bo naslednja seja občinskega sveta v sredo, 20.12.2017, kjer se bosta obravnavala Elaborata  

  o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja- oskrba s pitno vodo  

  in odvajanje in čiščenje odpadne vode, prav tako tudi določitev subvencije k ceni oskrbe s  

  pitno vodo. Gradivo za sejo so člani prejeli na seji. 

- s prošnjo Dušana Bratuša za odprtje ceste mimo pošte in poslovnega objekta Bratuša do  

  gostilne Zorko. Prošnjo g. Bratuša so člani prejeli na seji. 

 

G. Anton Lovrenčič  je predlagal, da se cesta v celoti ne odpira za promet - g. Bratuši se naj 

dovoli promet le za dostavo. 

 

G. Anton Moravec je predlagal, da se cesta vsaj poskusno odpre za enosmerni promet.  

 

Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

 

S K L E P: Cesta mimo pošte oz. poslovnega objekta Bratuša do gostilne Zorko se odpre za  

                    enosmerni promet. Postavijo se naj prometni znaki: enosmerna cesta, prepoved  

                    prometa za tovornjake in traktorje. 

 

 

        Navzočih               12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo              12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil, da je sprejel Sklep o začasnem financiranju za 

obdobje januar do marec 2018. 

 

Podal je tudi poročilo o investicijah, ki se še izvajajo oz. so se v letošnjem letu zaključile. 

 

 

 

Na koncu se je vsem prisotnim zahvalil za konstruktivno delo in za dobro sodelovanje ter 

zaželel vse dobro v novem letu. 

 

 

 

 

Seja zaključena ob 18.45 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:       mag. Branko Belec 

Gabriela Kosi       župan Občine Križevci 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


