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OBČINA KRIŽEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A P  I  S  N  I  K 

 

 

21. redne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila 20.12.2017 s pričetkom ob 

18.00 uri v sejni sobi Občine Križevci. 

 

Na seji so bili prisotni: 

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

  Branko Slavinec, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir  

  Gaberc, Robert Jelen, Mateja Ratiznojnik, Anton Petovar, Tomaž Hodnik, Anton Kšela, 

- predstavniki občinske uprave: mag. Lidija Domanjko, Jožef Lebar, Gabriela Kosi, Miran  

  Ros(udeležil pri 7. točki dnevnega reda), 

- drugi prisotni: Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora, Davorin Kurbos, direktor JP  

  Prlekija d.o.o. in Tomi Zrinski, predstavnik JP Prlekija d.o.o. Ljutomer. 

 

 

D N E  V N I   R E D : 

 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta 

3. Pregled dnevnega reda za 21. redno sejo občinskega sveta 

4. Statut Občine Križevci-prvo branje 

5. Poslovnik Občinskega sveta – prvo branje 

6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja-

oskrba s pitno vodo 

7. Določitev subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo 

8. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja-

odvajanje in čiščenje odpadne vode 

9. Soglasje h gradnji objekta v neskladju z OPN ( PARC. ŠT.: 416/9 k.o. Iljaševci) 

10. Poročilo Nadzornega odbora: 

- Realizacija plana dela Nadzornega odbora za leto 2017 

- Letni program Nadzornega odbora za leto 2018 

      11. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

      12. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

      13. Razno 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

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

udeležilo vseh 13 članov sveta.  
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K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo. 

 

G. Anton Lovrenčič je povedal, da v zapisniku ni zapisana razprava, ki jo je podal k 5. točki 

dnevnega reda. Zapisnik se naj dopolni z naslednjo izjavo: 

 

G. Anton Lovrenčič je mnenja, da je dvig ekonomske cene posledica dviga plač, ki so jih 

sindikati v javnem sektorju dosegli. 

Kar se tiče izplačila regresa za prehrano zaposlenim pa ima pomisleke.  

Moti ga namreč izplačilo regresa za malico zaposlenim, ki se prehranjujejo v šolski kuhinji.  

Znano mu je,  da se kar nekaj zaposlenih prehranjuje v šolski kuhinji, dobijo pa izplačan tudi 

regres za malico, ki pa precej  višji od cene malice v šoli. 

Prepričan je, da zaposlenim, ki imajo možnost prehranjevanja v zavodu in ga tudi koristijo, ne 

pripada še izplačilo regresa za prehrano. 

 

Ga. Sonja Trstenjak je povedala, da regres za prehrano zaposlenim pripada po zakonu ( glede 

na prisotnost ) in se jim obračuna pri izplačilu plače. 

Za vse zaposlene, ki se prehranjujejo v šolski kuhinji oz. v kuhinji vrtca se vodi posebna 

evidenca. Na podlagi le-te se konec meseca stroški prehrane zaračunajo zaposlenemu  in jih 

tudi poravna. 

 

G. Branko Slavinec je opozoril na tiskarsko glede datuma seje. Seja je bila 13.12.2017 in ne 

20.12.2017, kot je v zapisniku zapisano. 

 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

S K L E P : Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta se potrdi, s tem, da se upošteva zgoraj  

                     navedene pripombe g. Lovrenčiča in g. Slavinca. 

 

                     Navzočih   13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo              13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 

 

 

G. Andrej Weis je glede na to, da smo na prejšnji seji OS sprejeli sklep o odprtju enosmernega 

prometa na cesti mimo pošte oz. poslovnega objekta Bratuša ter postavitvi prometnih znakov 

za prepoved prometa za tovornjake in traktorje  predlagal, da se razmisli na kakšen način bomo 

omogočili dostop s traktorji lastnikom zemljišč ( Prijol in Skuhala ) na njihova kmetijska 

zemljišča.   

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo predlog g. Weisa proučili. 

 

 

 

 



3 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 

Pregled dnevnega reda za 21. redno sejo občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je predlagal umik 4. in 5. točke dnevnega reda. Ker zadeve še niso 

dorečene, je predlagal, da se točki obravnavata na naslednji seji občinskega sveta.  

 

S K L E P : Občinski svet je potrdil predlagan dnevni red s tem, da se umakneta 4. in 5. točka  

                     dnevnega reda. Ostale točke se pomaknejo. 

 

                     Navzočih   13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 

 

 

 

Župan mag. Branko Belec je predlagal, da se 4.,5. in 6. točka dnevnega reda združijo. 

 

 

K 4.točki dnevnega reda:  

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja-

oskrba s pitno vodo 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Določitev subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo 

 

6. točki dnevnega reda: 

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja-

odvajanje in čiščenje odpadne vode 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal direktorju JP Prlekija d.o.o. g. Davorinu Kurbosu, 

ki je podrobno podal obrazložitev k navedenim točkam dnevnega reda. 

 

Povedal je, da  skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja mora izvajalec GJS enkrat letno pripraviti 

elaborat in ga do konca meseca marca posredovati pristojnemu ministrstvu. Elaborat mora 

vsebovati naslednje podatke.  

- obračunski, potrjeni in predračunski ceni za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje  

  storitve JS za del, ki se nanaša na ceno infrastrukture ali omrežnino in del, ki se nanaša na  

  ceno izvajanja GJS, 

- količini opravljene storitve posamezne GJS in 

- druge podatke.  

Elaborat obsega celotno obstoječo javno infrastrukturo in tudi celotno novozgrajeno 

infrastrukturo sistema C po podatkih, ki so jih zagotovile občine, ki so lastniki infrastrukture.  
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Upoštevani so celotni stroški amortizacije, vzdrževanja in delovanja oz. uporaba obstoječe in 

nove infrastrukture, kakor tudi podatki o obstoječem in predvidenem številu odjemnih mest ter 

obstoječih in predvidenih količinah opravljenih storitev javne službe oz. javnih dobrin.  

Povedal je tudi, da so občine v maju 2016 sprejele medobčinski Sporazum o lastništvu in 

upravljanju Sistema C v katerem so se dogovorile tudi za nekatera pravila v zvezi z 

oblikovanjem cen JS oskrba s pitno vodo, med drugim: 

- sporazumno so se dogovorile, da bodo oblikovale in potrjevale enako ceno omrežnine za  

  posamezen premer vodomera in enako ceno vodarine, kar pomeni, da bo v vseh občinah  

  Sistema C enaka potrjena cena omrežnine, za posamezen premer vodomera in enaka potrjena  

  cena vodarine, in sicer ne glede na to, kakšna bo višina najemnine in/ali ostalih stroškov, ki  

  jih bo povzročalo izvajanje GJS v kateri koli izmed občin Sistema C, 

- enotne cene GJS potrjuje Svet ustanoviteljic v skladu s predpisi in Odlokom o ustanovitvi JP  

  Prlekija, 

- subvencije potrjujejo občinski sveti posameznih občin, 

- cene GJS oskrbe s pitno vodo ( omrežnina, vodarina) se potrjujejo s 100 % soglasjem Sveta  

  Ustanoviteljic JPP, pri čemer morajo župani pridobiti pozitivno mnenje o izdelanem  

  elaboratu s strani svojih občinskih svetov… 

 

Elaborat se nanaša na časovno obdobje enega leta.  

Upoštevani so: 

- predračunsko obdobje, ki se nanaša na leto 2018, 

- obračunsko obdobje za leto 2016, 

- predračunske cene, 

- obračunske cene 

- potrjene cene. 

 

Glede na to, da izvajalec JS v povezavi s tem elaboratom prevzema v najem in upravljanje 

celotno infrastrukturo Sistema C, je bilo potrebno do sedaj skupni elaborat vseh javnih služb 

posamezne občine vsebinsko ločiti na dva dela in sicer na: 

- Skupni Elaborat občin za področje oskrbe s pitno vodo, 

- Ločene Elaborate za vsako posamezno občino za področje odvajanja in čiščenja komunalne  

   in padavinske odpadne vode. 

 

Predlagani skupni Elaborat za področje oskrbe s pitno vodo pomeni in prinaša potrebno 

znatnejše povišanje cen omrežnine in vodarine, saj se vrednost infrastrukture po zaključku 

Sistema C povečuje za kar štiri krat. 

 

Kar se tiče: 

- subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo je povedal, da Uredba o metodologiji za oblikovanje  

  cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja z dopolnitvijo določa, da lahko občina  

  prizna subvencijo cene javne službe za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci  

  nepridobitne dejavnosti. Nepridobitni uporabniki tako plačujejo ceno, ki je nižja od  

  predračunske cene, pri čemer občina v takem primeru razliko subvencionira iz proračuna  

  občine.  

- oblikovanja cen storitev obveznih GJS varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in  

  padavinske odpadne vode pa je povedal, da je izvajalec JS v skladu z Uredbo o metodologiji  

  za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja izdelal Elaborat in ga  

  občini posredoval v potrditev.  

  Izhodišče za pripravo elaborata je leto 2016 kot obračunsko obdobje in leto 2018 kot  

  predračunsko obdobje.  



5 

 

 

- Pri odvajanju odpadnih voda v občini Križevci ( za osnovni priključek DN 20  brez DDV )  

  gre za povečanje omrežnine za indeks 104,68, ter zvišanje stroška cene javne službe za  

  indeks 112,71. 

  Dvig cene odvajanja odpadnih voda je posledica povečanja upravičenih stroškov javne  

  službe, saj so bili v prejšnjem elaboratu nepravilno oz. ne dovolj natančno predvideni, dvig  

  cene omrežnine pa je posledica vlaganja v infrastrukturo, saj je v elaboratu upoštevana   

  dejanska vrednost kanalizacije za del naselja Lukavci-Gomile. 

 

- Pri čiščenju odpadnih voda v občini Križevci ( za osnovni priključek DN 20 brez DDV) gre  

  za znižanje omrežnine za indeks 83,73 ter znižanje cene javne službe za indeks 78,83.  

  Za znižanje cen gre, ker se ni vlagalo v javno infrastrukturo. 

 

Na koncu je prisotnim predstavil primerjavo košaric komunalnih storitev z upoštevano 

subvencijo in brez subvencije za priključek DN 20 in predvideno porabo vode 15 m3. 

Košarice so priloga gradivu za sejo. 

 

Župan mag. Branko Belec se je direktorju g. Kurbosu zahvalil za podano obrazložitev in besedo 

preda, gospodu Antonu Petovarju, predsedniku komunalnega odbora. 

 

G. Anton Petovar je povedal, da je odbor razpravljal o navedenih točkah. Priznal je, da je 

razprava bila precej burna, saj vsaka podražitev dodatno obremenjuje naše občane. 

 

Po burni razpravi je odbor potrdil: 

- skupni Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe  

  varstva okolja- oskrba s pitno vodo, 

- subvencijo k ceni oskrbe s pitno vodo v višini 30 %, 

- predlagane predračunske cene obveznih občinskih GJS varstva okolja odvajanja odpadne  

  vode in sicer:  

  a) predračunsko ceno  omrežnine, ki za osnovni priključek DN 20 znaša 17,9909 € mesečno. 

  b)  predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode, ki znaša 0,4345 € za m3 prodane  

       pitne vode, 

- predlagane cene obveznih občinskih GJS varstva okolja čiščenja odpadne vode in sicer: 

  a)  predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN 20 znaša 3,9070 € mesečno, 

  b) predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša 0,3244 € m3 prodane pitne vode. 

  c) 65 % subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za  

      neprofitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,2968 €.  

 

Predlagani sklepi so bili potrjeni s 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI.  

 

 

Sledila je razprava. 

 

G. Anton Lovrenčič je opozoril na zavajanje direktorja JP Prlekija, saj nam je predstavil cene 

brez DDV, medtem, ko je košarica komunalnih storitev bila predstavljena z DDV. 

Kot je iz gradiva razbrati, znašajo fiksni stroški na uporabnika skoraj 35 €, tudi če uporabnik 

ne porabi nič vode. Vprašuje, ali bodo določeni občani ( občani z nizkimi dohodki, 

pokojninani…) te stroške zmožni poravnati? 
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Iz gradiva je razbrati, da je v vodarni Lukavci bil nameščen dodaten peščeni filter in veliko 

druge dodatne opreme, zato so v posledici stroški črpanja in priprave vode bistveno višji. 

Vprašuje, kateri so ti stroški? 

Iz tabele 1 na strani 10 ( primerjava dolžine vodovodnega omrežja v občini Križevci  med letom 

2016 in 2018 ) je razbrati, da gre za razliko v dolžini 29 km. Vprašuje, kje je to dodatno 

omrežje? 

Moti ga tudi primerjava načrpane in prodane vode na območju vseh 8.občin. Iz podatkov je 

namreč razbrati, da je bilo odvzete in načrpane vode v letu 2016, 1.654.032 m3, medtem, ko je 

količina  prodane vode za vse občine skupaj 1.830.765 m3.  

Vprašuje, kako je mogoče, da je količina načrpane vode manjša od prodane količine? 

Prosi za odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

G. Tomi Zrinski je povedal, da gre za skupni sistem vseh 8 občin, zato so v elaboratu zajeti 

zbirni podatki vseh 8. občin. Elaborat pa ne zajema podatkov o načrpani vodi s strani Radenske, 

zato gre za razliko med načrpano in prodano vodo.  

Zavedati se moramo tudi vodnih izgub, ki se pojavljajo v vseh sistemih. Le teh je povprečno 

kar 30 %. 

 

Direktor Davorin Kurbos je povedal, da so podatki v Elaboratu verodostojni. Predlagal je, da 

se g. Lovrenčič oglasi na sedežu podjetja, kjer mu bodo podani odgovori na vsa zastavljena 

vprašanja.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Svet ustanoviteljic na zadnji seji uskladil Elaborat, 

temeljito ga je pregledala tudi strokovna komisija za presojo Elaboratov (SKOPE) in so  po 

večkratnih usklajevanjih Elaborata bili mnenja, da je takšen, kot je primeren za sprejem.  

Kot mu je znano, občina Ljutomer Elaborata ni sprejela, sprejeli pa sta ga občina Veržej in 

Razkrižje. V kolikor bomo elaborat potrdili, bomo vsem občinam poslali dopis, da občina 

Križevci ne sprejema nobene odgovornosti, ki bi morebiti sledile (v primeru tožbe), saj gre za 

projekt financiran iz evropskih sredstev.  

 

G. Tomaž Hodnik je prepričan, da je projekt že v samem začetku bil slabo zastavljen in da 

bomo občanom težko obrazložili še eno podražitev, ki se v zadnjem času kar vrstijo. Občina s 

tem sistemom ni kaj dosti pridobila- dobili smo le en dodatni filter v vodarni Lukavci, nekaj 

vodov, en vodohram ter povišanje cene vodarine za 47% in omrežnine za 330 %. 

Primerjava košaric za komunalne storitve  so izdelane le za tisti del občine, kjer je že zgrajena 

kanalizacija, za območje kjer kanalizacije še ni, pa podatkov ni na razpolago. Predlagal je, da 

se košarice izdelajo še za območje občine, kjer kanalizacija še ni zgrajena.  

Pozitivnega mnenja k Skupnemu elaboratu ne bo podal. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da razpolagamo tudi s podatki  za območje občine, kjer 

kanalizacija še ni zgrajena. 

 

G. Anton Moravec je mnenja, da je ta projekt bil mogoče napačno zastavljen že v samem 

začetku. 

Občinski svet po eni strani nima druge izbire kot podati pozitivno mnenje k Skupnemu 

elaboratu ( predvsem zaradi tožbe, ki nam morebiti lahko sledi ), po drugi strani pa se zavedamo, 

da s tem obremenjujemo naše občane.  

Težko je biti odločevalec v taki zadevi, ki ima lahko za posledico tudi tožbo.  

Elaborat bo podprl, ker druge izbire nima, kljub temu, da ga marsikaj moti. 
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G. Robert Jelen ugotavlja, da kar precejšen del stroškov predstavljajo stroški dela. Le ti znašajo 

( 42.355 € ). Ali se ti stroški ne bi pokrivali iz rezerve podjetja, ki ga podjetje vsekakor ima. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je rezultat tega, znižanje omrežnine. 

 

G. Andrej Weis je mnenja, da je občinski svet bil zaveden, kar se tiče samega projekta C 

sistema. Kolikor se spomni, je bilo že na začetku  povedano, da za občino Križevci ta projekt 

ne predstavlja nobenih velikih stroškov. Minilo je le eno leto, pa že razpravljamo o povišanju 

cene vode.  

Vprašuje ali je tudi » črpalka  v Podgradju« strošek naše občine, ter ali bo ostalo kaj sredstev 

za zamenjavo  azbestnih cevi v občini Križevci? 

Moti ga tudi, da je tako pomembno gradivo bilo občinskim svetnikom dostavljeno » 5 minut 

pred odločanjem«.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občinskim svetnikom bilo dostavljeno gradivo 7 

dni pred sejo občinskega sveta. Gradivo je vsebovalo tudi takrat usklajen Elaborat s strani vseh 

8 občin, na katerega pa je občina Ljutomer naknadno podala  še določene pripombe in zato se 

je moral pripraviti nov predlog Elaborata, kjer so bile upoštevane te pripombe. Prav zaradi 

navedenega je prišlo do nekakšne zamude pri dostavi gradiva, saj smo čistopis popravljenega 

Elaborata prejeli z nekaj dnevno zamudo. 

 

G. Anton Petovar je postavil vprašanje, ali bodo na ceno vode vplivali tudi novi priključki 

uporabnikov ( npr.: uporabnikov Male Nedelje ) ter ali da bomo po priključitvi le-teh ponovno 

razpravljali o povišanju cene vode? 

 

Direktor Davorin Kurbos je povedal, da priključitev uporabnikov ne pomeni nobenega 

dodatnega stroška – ni strošek javne službe in ne obremenjuje cene. 

 

Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da se problemi že od samega začetka pojavljajo s strani 

občine Ljutomer, ki je tudi nosilna občina oz. je koordinatorka projekta. 

Lahko reče, da gre za neresnost občine, kar je tudi rezultat določenih pomanjkljivosti  

( npr. menjava vodstev v času same izvedbe projekta…). 

Sam si ne upa glasovati proti Skupnemu elaboratu, saj nam v nasprotnem primeru najverjetneje 

grozi tožba. V primeru tožbe in podanega pozitivnega mnenja občinskega sveta  k Skupnemu 

elaboratu, nam nihče ne bo mogel očitati, da smo krivi za nastalo situacijo. 

 

Župan mag. Branko Belec je predlagal, da člani občinskega sveta o zadevi temeljito razmislijo 

in predlaga, da podajo pozitivno mnenje k Skupnemu Elaboratu ( predvsem zaradi morebitnih 

finančnih posledic ). Seveda pa s svojim mnenjem ne želi vplivati na odločitev občinskih 

svetnikov. 

 

G. Andrej Weis je povedal, da bo sam glasoval za potrditev Elaborata, s tem da se občina 

zaveže, da prioritetno uredimo infrastrukturo v naši občini in šele nato se izvedejo popravila C-

voda. 

 

Jožef Lebar je podal odgovor, da se zamenja salonitk in dotrajanih obstoječih vodov izvaja po 

planu.  
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Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednje predloge sklepov. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja- 

oskrba s pitno vodo: 

 

 

S K L E P: Občinski svet Občine Križevci daje pozitivno mnenje k Skupnemu elaboratu o  

                    oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva  

                    okolja, Oskrba s pitno vodo 2018/2016 za Občino Apače, Občino Gornja  

                    Radgona, Občino Križevci, Občino Ljutomer, Občino Radenci, Občino  

                    Razkrižje, Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, Občino Veržej, ki ga je izdelalo JP  

                    Prlekija d.o.o. v decembru 2017. 

 

                    Navzočih               13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo               11 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    2 člana sveta ( Hodnik, Lovrenčič) 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Določitev subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo: 

 

 

S K L E P: 

 

1. Občinski svet Občine Križevci s tem sklepom določa subvencijo k veljavni enotni ceni 

sistema C za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 

za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja javno podjetje Prlekija d.o.o..  

 

2. Subvencija se dodeli v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture 

(omrežnine)  

o za leto 2017 v višini 30% 

 

3. Finančna sredstva za financiranje subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 

Križevci. 

 

4. Ta sklep prične veljati z dnem veljavnosti enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sitem C, 

ki jih v skladu s pristojnostmi sprejme skupni organ občin, Svet ustanoviteljic, 

ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, 

št. 81/2016). 
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5. Z uveljavitvijo tega sklep preneha veljati sklep Številka: 032-01-4.IZR/2017-123 

objavljen v uradnem listu RS št. 16/2017. 

 

6. Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

            Navzočih   13 članov sveta 

            ZA je glasovalo  13 članov sveta 

            PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

            Sklep je sprejet. 

  

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja- 

odvajanje in čiščenje odpadne vode: 

 

 

S K L E P:  

 

1. Občinski Svet Občine Križevci se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode  v Občini Križevci, ki ga je pripravilo Javno 

podjetje Prlekija d.o.o. v decembru 2017. 

 

2. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja odpadne vode in sicer:  

• Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 17,9909 EUR 

mesečno 

• Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne, ki znaša 0,4345 EUR za m3 prodane 

pitne vode. 

 

3. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode in sicer:  

• Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 3,9070 EUR 

mesečno 

• Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša 0,3244 EUR za m3 prodane pitne 

vode. 

 

4. Občinski svet NE potrjuje predračunske cene storitev povezanih z greznicami in MKČN; 
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5. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 65 % subvencijo 

omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne 

uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,2968 EUR.  Razliko do predračunske 

cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna; 

 

6. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine Križevci, št. 032-

01-4.IZR/2017-125 z dne 29.3.2017 

 

7. Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 1. 2018. 
 

 

 

       Navzočih               13 članov sveta 

       ZA je glasovalo              13 članov sveta 

       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

       Sklep je sprejet. 

 

 

Predstavnika JP Prlekija d.o.o sta zapustila sejo. 

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

 

Soglasje h gradnji objekta v neskladju z OPN ( parc. št.: 416/9 k.o. Iljaševci) 

 

Seie se je udeležil Miran Ros. 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal Jožefu Lebarju, ki je podal obrazložitev k navedeni 

točki. Povedal je, da smo na občino prejeli vlogo investitorja Mitos Grup d.o.o. iz Iljaševec za 

podajo pozitivnega mnenja za izvedbo ravne strehe za modularni objekt z gostilniško 

dejavnostjo, ki bi se naj postavil na parcelni številki 416/9 k.o. Iljaševci. 

V skladu s 125 členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci je dopustno 

odstopanje od določb tega odloka pri oblikovanju zahtevnejših objektov, namenjenih 

trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, 

izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim. Sprejemljivost odstopanja 

oblikovanja in postavitve teh objektov v prostor po predloženi idejni zasnovi potrdi pristojni 

organ občine. 

 

G. Anton Lovrenčič vprašuje, ali gre za investitorja, kateremu smo že enkrat znižali komunalni 

prispevek? Boji se, da mu bo občinski svet podal pozitivno mnenje k izvedbi ravne strehe,  nato 

pa bo na občino naslovil še vlogo za znižanje komunalnega prispevka za gradnjo omenjenega 

objekta. 

 

Ga. Mateja Ratiznojnik vprašuje, ali je kaj narobe z izvedbo ravne strehe na objektih? V 

zadnjem času je namreč  opaziti vedno več investitorjev, ki se odločajo za izgradnjo takih 

objektov. 
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Jožef Lebar je pojasnil, da po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci ni 

dopustna ravna streha za poslovne objekte, medtem, ko je le-to dopustno za stanovanjske 

objekte skoraj na celotnem območju občine. 

 

G. Andrej Weis ne podpira predloga za izdajo soglasja, predvsem zaradi vedno večjega 

nezadovoljstva občanov - sosedov investitorja. Občane namreč vedno bolj moti neurejenost 

okolice njegovega objekta ( neurejeno parkirišče, les, železo, navožena zemlja, gramoz na 

cesti… ), zato se boji, da bo tudi pri tej zadevi prišlo do izigravanja s strani investitorja, kot je 

že bilo pri zmanjšanju komunalnega prispevka.  

 

Vprašuje tudi, kako je investitor, ki nima zgrajenih parkirišč sploh lahko dobil uporabno 

dovoljenje? 

 

G. Anton Kšela vprašuje, kaj se zgodi, če občina ne poda pozitivnega soglasja k izgradnji 

objekta z ravno streho? Ali s tem investitorju onemogočimo izgradnjo objekta? 

 

Jožef Lebar je podal odgovor, da investitor objekt lahko zgradi, vendar ne z ravno streho. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da razume nezadovoljstvo občanov Iljaševec, saj mu je 

zadeva znana. Zemljišče ob njegovi parceli je res neurejeno. Povedal je, da je tudi sam opravil 

razgovor z investitorjem, ki mu je tudi obljubil, da bo okolico uredil.  

  

G. Anton Moravec se strinja, da se investitorju izda soglasje za postavitev objekta z ravno 

streho. Kar se tiče neurejenosti zemljišča pa meni, da bi zadevo  morale reševati pristojne 

službe. 

 

 

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

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k izvedbi » modularnega objekta z  

                    gostilniško dejavnostjo » na parceli 416/9 k.o. Iljaševci s predvideno ravno  

                    streho, saj gre za oblikovanje zahtevnejšega objekta, namenjenega gostilniški  

                    dejavnosti, ki kakovostno nadgrajuje obstoječe arhitekturne in urbanistične  

                    značilnosti naselja ali dela naselja ter upošteva tehnične zahteve pri gostinski  

                    dejavnosti.  

 

                    Navzočih                         13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo             11 članov sveta 

                    PROTI je glasoval    1 član sveta ( Andrej Weis ) 

                    Vzdržal se je    1 član sveta ( Robert Jelen ) 

 

                    Sklep je sprejet.  
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K 8. točki dnevnega reda:  

 

Poročilo Nazornega odbora: 

 

- Realizacija plana dela Nadzornega odbora za leto 2017 

 

Župan je besedo predal gospe Darinki Uršič, predsednici NO, ki je predstavila realizacijo plana 

za leto 2017.Povedala je, da je NO na svojih šestih rednih sejah v celoti realiziral zastavljene 

naloge iz plana dela.  

 

Realizirali so naslednje naloge: 

- pregled predloga proračuna za leto 2017, 

- pregled letnega zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2017, 

- pregled financiranja delovanja OORK Ljutomer- iz postavke proračuna 20008, 

- pregled delovanja Gasilske zveze Križevci, 

- pregled delovanja društva vinogradnikov Mala Nedelja, 

- pregled delovanja Kulturnega društva Križevci, 

- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem, 

- pregled delovanja Športne zveze Križevci, 

- pregled delovanja Društva za medsosedsko pomoč, 

- sprejeli spremenjen Poslovnik NO Občine Križevci. 

 

 

- Letni program Nadzornega odbora za leto 2018 

 

Predstavitev programa je predstavila predsednica NO, gospa Darinka Uršič, ki je povedala, da 

je NO na svoji seji v mesecu decembru 2017 sprejel letni program dela za leto 2018. 

Predstavila je plan dela NO za leto 2018, ki zajema: 

- pregled Predloga proračuna za leto 2018, 

- pregled letnega Zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2017, 

- pregled delovanja Čebelarskega društva,  

- pregled delovanja Društva 29a, 

- pregled postavke iz Zaključnega računa Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih in  

  lokalnih cest in cestne infrastrukture, 

- pregled postavke iz Zaključenega računa- Dejavnost vrtca Križevci,  

- pregled postavke iz Zaključnega računa- Promocija občine, 

- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem, 

- pregled postavke iz Zaključnega računa-Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje  

  občanov brez prihodkov. 

 

Poleg rednih nadzorov predvidenih v tem programu dela bo NO opravil tudi izredne nadzore, 

ki jih bo predlagal župan, občinski svet ali druge pravne ali fizične osebe.  

Pred volitvami bo NO izdelal poročilo o svojem delu in ga posredoval županu in občinskemu 

svetu. 

 

Nadzorni odbor pričakuje, da mu bo omogočeno tudi izobraževanje članov. 

 

Župan mag. Branko Belec se je predsednici NO, gospe Darinki Uršič zahvalil za podani poročili 

in povedal, da gre le za seznanitev občinskih svetnikov s poročili NO. 
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K 9. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

K tej točki ni bilo razprave. 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Anton Petovar je predlagal vključitev položnic za električno energijo  ( neglede na operaterja 

)  v občinsko blagajno. Sredstva se naj zagotovijo v proračunu občine. 

 

G. Anton Moravec je povedal, da je stranka SMS že pred časom predlagala izid občinskega 

glasila 2 x letno, saj se od izdaje enega do izdaje drugega glasila v občini veliko dogaja.  

Predlagal je izdajo občinskega glasila 1 x letno ter 1 x letno izdajo bolj obogatenega 

Informatorja. 

 

G. Tomaž Hodnik je opozoril na zlomljeno steklo na avtobusnem postajališču v Logarovcih ter 

postavil vprašanje glede izgradnje igrišča pri OŠ Križevci ter morebitnega nadaljevanja izvedbe 

2 faze Gajševskega jezera.  

 

Predlagal je, da se v proračunu zagotovijo sredstva za: 

- enkratno denarno pomoč za starše prvošolcev,  

- postavitev polnilnice za električna vozila, 

- postavitev prečrpalne naprave v Kokoričih.  

 

Podal je tudi pobudo za delno oprostitev komunalnega prispevka za mlade družine, ki prvič 

rešujejo stanovanjski problem. 

 

Pobudo g. Hodnika o oprostitvi komunalnega prispevka podpira tudi g. Andrej Weis. 

 

Župan mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore na zastavljena vprašanja.  

- zlomljeno steklo: k reševanju zadeve bomo pristopili, 

- občina se je prijavila na razpis Fundacije za šport s projektom: Izgradnjo dveh igrišč  

  ( odbojka in rokomet ) pri OŠ Križevci. Žal na razpisu nismo bili uspešni.  

   V kratkem bo objavljen še en razpis Fundacije za šport, na katerega  bomo ponovno prijavili  

   izgradnjo dveh igrišč ( odbojka in rokomet )  in izgradnjo atletske steze s skokom v daljino. 

- v mesecu septembru smo se prijavili  tudi na razpis INTERREG SI-HR  za izvedbo  

  2. faze - Gajševsko jezero. V kolikor na razpisu ne bomo uspešni, bomo k izvedbi pristopili z  

  lastnimi sredstvi, 

-v kolikor se bomo odločili za dodelitev enkratne pomoči za prvošolčke, je treba najprej  

  določiti namen pomoči, sprejeti pravilnik in sredstva zagotoviti v proračunu,  

- sredstva za postavitev polnilnice za električna vozila so v proračunu zagotovljena. 
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Mag. Lidija Domanjko je povedala, da je oprostitev plačila komunalnega prispevka z mlade 

družine sicer možna, vendar v tem primeru moramo sredstva nadomestiti iz druge postavke na 

konto komunalnega prispevka. 

 

G. Anton Lovrenčič je podal pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva:  

 

- za ureditev ceste v Lukavcih v dolžini 150 m,  

- za sanacijo jarka od avtobusnega postajališča v Lukavcih do Globetke, 

- in predlagal, da se društvom zagotovi 5 % več sredstev. 

 

Mag. Hermina Vrbanjšak je podala predlog: 

- za zvišanje postavke za nagrade študentom iz 10.000 €  na 15.000 €.  Predlagala je, da  

  se sprejme nov pravilnik o nagradah študentom  in določi fiksni znesek nagrad, 

- da se izgradnja pločnika v novem naselju Križevci izvede v letu 2018 in se sredstva v  

  proračunu za to leto tudi zagotovijo. 

 

 

G. Anton Moravec je postavil vprašanje glede izgradnje republiške ceste R2-439. Opaziti je, da 

se določene odmere zemljišč  že izvajajo, pri čemer se pojavljajo  tudi določene težave z lastniki 

zemljišč.  Podal je pobudo, da se občane na nek način informira glede samega projekta 

izgradnje, postopka izvajanja odmer, odkupov zemljišč, izgradnje… 

Meni, da si občina na vsak način mora prizadevati in tudi vztrajati, da se k izgradnji te ceste 

čimprej pristopi.  

Večkrat je bilo tudi govora o izgradnji manjkajočega hodnika za pešce v Ključarovcih, ki bi se 

naj izvedel v sklopu rekonstrukcije ceste R2-439. Prepričan je, da bi brez odlašanja mogli 

pristopiti do lastnikov zemljišč oz. sklicati skupni sestanek z njimi, na katerem bi jim podrobno 

predstavili sam projekt in  pridobili soglasja za izvedbo le-tega. 

 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se z Ministrstvom dogovarjamo za termin sestanka v 

zvezi z izgradnjo omenjene republiške ceste. 

Kar se tiče dokončanje manjkajočega pločnika v Ključarovcih pa je povedal, da ima občina še 

vedno interes ta pločnik zgraditi, zato bomo sestanek z lastniki zemljišč tudi sklicali. 

 

 

G. Anton Petovar je: 

- prisotne seznanil o postavitvi ličnih pozdravnih tabel v občini, 

- postavil vprašanje, kako daleč je zadeva glede odkupa zemljišč ob državni cesti R2-439?  

 

Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da se odkupi zemljišč še ne izvajajo, izvajajo se le 

parcelacije-odmere zemljišč. V kolikor bo v letu 2018 izbran izvajalec, se predvideva z 

rekonstrukcijo ceste pričeti v letu 2019.  

 

G. Tomaž Hodnik se je zahvalil g. Jožefu Lebarju in Miranu Rosu za konstruktivno delo in 

sodelovanje ob rekonstrukciji ceste v Kokoričih. 
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K  11. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

Župan mag. Branko Belec je vse prisotne povabil na blagoslov konj, ki bo v torek, 26.12.2017 

ob 10.00 uri v vaškem jedru Križevci. 

 

Prisotne je seznanil s: 

-  postavitvijo spomenika, ki je postavljen na prostoru za raztros pepela na pokopališču v  

   Križevcih,  

- postavitvijo » Knjigobežnice », ki je postavljena ob prodajalni Mercator Market Križevci.  

  Uradna otvoritev bo po novem letu. 

 

 

 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.45 uri. 

 

 

 

 

 

    Zapisala:              mag. Branko Belec 

Gabriela Kosi          župan Občine Križevci 

 

 


