OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v četrtek, 30. junija 2015 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.

Na seji so bili navzoči:

lani in članice Občinskega sveta Občine Križevci:
Anton Moravec, Timotej Jagodič, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis,
Bogomir Gaberc, Anton Petovar, Tomaž Hodnik, Tomaž Osterc, Robert Jelen in Anton Kšela.
Svojo odsotnost sta opravičila: Branko Slavinec in Anton Lovrenčič
Župan: mag. Branko Belec
Predstavniki Občinske uprave: Lidija Domanjko in Miran Ros
Drugi prisotni: Urška Osterc, Lidija Koroša, ravnateljica Osnovne šole Križevci, Branko
Petovar, direktor CSD Ljutomer, Rok in Blaž Sunko, predstavnika Pomurske elektrarne
d.o.o., Davorin Kurbos, direktor Javnega podjetja Prlekije d.o.o.

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 6. redno sejo občinskega sveta
4. Poslovno in računovodsko poročilo CSD Ljutomer za leto 2014 – seznanitev
5. Letno poročilo OŠ Križevci za leto 2014 – seznanitev
6. Pobuda – investicijski projekt »Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

Križevci«
7. Elaborat o oblikovanju cen javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanja in čiščenja

odpadnih voda in drugih storitev za leto 2015
8. Soglasje - za vpis otrok nad normativi

- k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest v šolskem letu 2015/2016
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9. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015
10. Pravila o najemu šotora
11. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Ljutomer
12. Predlog sklepa za vračilo zamudnih obresti

13. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15. Razno

K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je najprej pozdravil prisotne občinske svetnike in podal
ugotovitev, da je prisotnih 11 članov občinskega sveta, tako da je bila sklepčnost na seji
zagotovljena.
Povedal je, da sta občinska svetnika Branko Slavinec in Anton Lovrenčič opravičila svoj
izostanek.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlagan sklep.

S K L E P : Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta so člani sveta soglasno potrdili.
Navzočih
Za je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 6. redno sejo občinskega sveta

Župan mag. Branko Belec je predlagal manjše spremembe dnevnega reda in sicer, da se 8.
točka dnevnega reda obravnava pod 6. točko dnevnega reda zaradi obrazložitve k navedenim
točkam, ki jo bo podala ravnateljica OŠ Križevci, ga. Lidija Koroša.
Župan mag. Branko Belec je prav tako predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 12. točka, ki
se nanaša na predlog sklepa za vračilo zamudnih obresti. Zamudne obresti so bile iz strani
Zdravstvenega doma Ljutomer že nakazane dne 26.6.2015.

S K L E P : Predlagani dnevni red s spremembama se sprejme brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.

Sklep je sprejet.

K 4. točki dnevnega reda:
Poslovno in računovodsko poročilo CSD Ljutomer za leto 2014

Direktor CSD Ljutomer g. Branko Petovar se je najprej zahvalil za dobro sodelovanje z
občino v preteklih letih. Poudaril je, da je glavna sprememba nastala glede obravnave in
obnavljanja vseh pravic glede socialno varstvenih storitev. Te se z letom 2014 vsako letno
obravnavajo in obnavljajo, predvsem zaradi lažjega nadzora nad zlorabami le-teh. Nato je na
kratko podal poročilo glede delovanja centra za socialno delo. Pobliže se je dotaknil programa
laične pomoči, ki se izvaja preko javnih del in območje Križevec pokriva en javni delavec.
Pomisleki so glede izvajanja programa, zato se je obrnil na občinski svet, da bi le-ta podal
mnenje, soglasje oz. pokazal podporo temu programu. CSD se bo boril za ohranitev tega
programa. Problem se nahaja tudi v tem, da se število družin potrebnih pomoči spreminja,
hkrati pa je to oblika pomoči, ki je zgolj prostovoljne narave. V jeseni se prav tako predvideva
uvedba informativnih izračunov, ni pa še podrobnih informacije glede izvajanja tega. Nanašali
se bodo na letne pravice, kot so otroški dodatki in podobno. Primerno času se povečuje število
vlog in posledično tudi število odobrenih socialnih transferjev in denarne socialne pomoči.
Župan mag. Branko Belec se je zahvalil za predstavitev poročila in hkrati izpostavil dobro
sodelovanje in hitro odzivnost Centra za socialno delo.
Ker ni bilo razprave je dal župan mag. Branko Belec na glasovanje predlagan sklep.

SKLEP:

1. Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poslovnim in računovodskim
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poročilom Centra za socialno delo Ljutomer za leto 2014.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Letno poročilo OŠ Križevci za leto 2014 – seznanitev

Ga. Lidija Koroša, ravnateljica OŠ Križevci je podala izčrpno poročilo o delovanju osnovne
šole in vrtca za leto 2015. Podrobno je predstavila tudi vizije, prednostne naloge, število
učencev in število otrok v vrtcu, uspešnost učencev in rezultate nacionalnega preverjanja
znanja. Predstavila je tudi projekte in razširjen program ter sodelovanje z okoljem in s starši.
Prav tako je predstavila nabave in posodobitve učilnic. Izpostavljeno je bilo dokončanje
energetske sanacije šole in poslovni izid osnovne šole.
Za konec se je ravnateljica Lidija Koroša zahvalila občinskemu svetu, županu in občinski
upravi za skrb, strokovno podporo za varno, spodbudno učno okolje učencev. Vsi skupaj
imajo posluh za ugled osnovne šole tako navzven kot navznoter.
Ga.Frančiška Rakuša se je ravnateljici Lidiji Koroši zahvalila in čestitala za dobro opravljeno
delo v lanskem letu. Spodbudno je tudi to, da so poslovali pozitivno in so izboljšali učne
rezultate. Okolica in šola je urejena, z delovanjem šole so zadovoljni tako starši kot učenci.
Seveda pa povsod pride do manjših konfliktov in nasprotij, kar pa vodi do prizadevanja za
izboljšave.
Župan mag. Branko Belec je izpostavil strokovno delo šole. Na zaključku šole je bilo moč
ugotoviti, da je bilo letošnjo leto izjemno leto, kar se je izkazalo z bistveno večjim številom
pohval in medalj. Določeni učitelji morajo zato vložiti dodaten trud in število ur. Pohvalno je
to, da se ne ukvarja samo z manj sposobnimi, ampak se dodatno ukvarja in vlaga z
nadarjenimi. Izpostavil je tudi rezultate nacionalnega preverjanja znanja, kjer so še rezultati
šestošolcev solidni, medtem ko so rezultati devetošolcev slabši v primerjavi z državnim
povprečjem.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da osnovna šola dela analize primerjave rezultatov iz šestega
in devetega razreda in je bil strokovni kader precej negativno presenečen, saj se je veliko
dajalo na izboljšanje teh rezultatov. Pri prednostnih nalogah se je bolj osredotočalo na delo z
merami, merskimi enotami, poštevanko, logičnim mišljenjem in bralno pismenost pri vseh
predmetih. Letos se je tudi prvič zgodilo, da učenci niso hoteli pisati nacionalnega preverjanja
znanja. Pri rezultatih NPZ-ja je v zadnjih letih moč opaziti velik odstotek učencev, ki pišejo
nad 90 % pri vseh treh predmetih. Po drugi strani pa imajo 5 učencev na osnovni šoli, ki

imajo posebne potrebe. Skozi leto se jim nudi dodatna pomoč z vsemi prilagoditvami. Pri
NPZ-ju pa ni prilagoditve, posledično teh nalog ne zmorejo in tako je povišan delež učencev,
ki pišejo zelo slabo. Kar pa vodi do padca celotnega povprečja.

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

SKLEP:

Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole
Križevci za leto 2014.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda
Soglasje: - za vpis otrok nad normativi
- k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest v šolskem letu 2015/2016

Predsednica odbora za družbene dejavnosti mag. Hermina Vrbanjšak je predstavila potek 1.
korespondenčne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je potekala 19. junija 2015, med 8.00
in 12.00 uro. S strani šole je bilo posredovano gradivo o sistematizaciji in zasedbi delovnih
mest in za vpis otrok nad normativi. Le-to se je članom odbora za družbene dejavnosti
posredovalo preko elektronske pošte. Odbor za družbene dejavnosti je soglasno strinjal z
obema predlogoma in sprejel sklep, ki se je tudi posredoval občinskemu svetu v odločanje. Za
sklep je glasovalo 6 članov odbora, ena članica odbora pa ni bila dosegljiva za glasovanje.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da nihče od otrok ni bil odklonjen, pogodbe že so podpisane s
starši, ki so otroke vpisali v vrtec. Na podlagi tega se je tudi naredil predlog sistematizacije,
trenutno so še prosta 4 mesta glede na zgornjo mejo. Na podlagi tega se tudi izračuna
ekonomska cena vrtca in se predvideva, da se v tem letu le-ta ne bo spremenila.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da občino veseli, da je vrtec poln. Po drugi strani pa je
izpostavil, da je bralno pismenost verjetno težje izboljšati, ko je večje število otrok vpisanih v
oddelke. Posledično se verjetno daje večji poudarek na varnosti in manjši na izobraževanju.
Ga.Lidija Koroša je povedala, da se tudi predvideva upokojitev v vrtcu za polovični delovni
čas, drugih sprememb v vrtcu pa se ne predvideva.
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Ker ni bilo več razprave, je župan predlagan sklep dal na glasovanje.

SKLEP:

1. Občinski svet Občine Križevci sprejme obseg in organizacijo dela za
predšolsko vzgojo v vrtcu Križevci za šolsko leto 2015/2016, 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 in
bi bilo potrebno otroke odklanjati oz. oblikovati dodatni oddelke. Tako
Občina Križevci daje soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu
2015/2016 in sicer za skupno 16 otrok.
3. Občina Križevci daje soglasje k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest na
podlagi sprejetih normativov v vrtcu Križevci za šolsko leto 2015/2016, 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
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.

Sklep je sprejet.

Ga. Lidija Koroša je še prosila za besedo. Povedala je, da je objavljen razpis za novega
ravnatelja osnovne šole Križevci. Sama je želela nadaljevati z delom ravnateljice, vendar pa z
31.08.2015 izpolnjuje pogoje za upokojitev. Zdravstveni razlogi in splet okoliščin so jo
privedli do odločitve za upokojitev. Pomembno se ji zdi, da sama spregovori o tem, saj meni,
da ima občina kot ustanoviteljica pravico, da je seznanjena z aktualnim dogajanjem na
osnovni šoli.
Župan mag. Branko Belec se je še enkrat zahvalil za odlično sodelovanje in dobro delo.

K 7. točki dnevnega reda
Pobuda – investicijski projekt »Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
Križevci«

G. Rok Sunko, predstavnik Pomurskih elektrarn d.o.o., je na kratko prestavil pobudo glede
vpeljave sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Povedal je, kaj vse je potrebno
pripraviti in izgraditi za vzpostavitev sistema, predstavil rezultate ankete izpred 3 let
opravljene v Križevcih in prednosti ter slabosti sistema. O konkretnih številkah še ne more
govoriti, saj več kot je uporabnikov, večji je sistem in posledično nižja cena. Dejavnost ni

prepuščena čisto tržni dejavnosti, ampak cene na tem področju uravnava občinski svet. Prav
tako je predstavil faze in postopke, ki so potrebni za izpeljavo in uporabo sistema. Poudaril
je, da se ponudnika oziroma izvajalca izbere preko odloka oziroma se podeli koncesija na
podlagi javnega razpisa.
Župan mag. Branko Belec se je zahvalil g. Roku Sunku za predstavitev in je odprl razpravo.
Povedal je, da je občinska uprava sklenila, da se je smiselno o tem pogovarjati in tematiko
podati na dnevni red seje občinskega sveta. Sistem se predvideva v strnjenem delu naselja
Križevci in Boreci.
G. Antona Petovarja je zanimalo, kje se v občini pride v poštev predstavljen sistem oziroma
ali je možna izgraditev le-tega tudi v Ščavniški dolini? Povedal je tudi, da se mu sama ideja
zdi sprejemljiva. Prav tako je predlagal predstavniku podjetja, da se začne v prihodnosti
razmišljati o potencialnih rešitvah za nestrjena naselja.
G. Rok Sunko je povedal, da so v Nemčiji že našli primerne rešitve za nestrjena naselja v
obliki mikro sistemov in sončnih kolektorjev.
Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da je omenjen sistem že kar nekaj časa vpeljan in
uporabljen v sosednji Avstriji. Tam se največkrat uporabi v bližini centrov, šol, dvoran in
tovarn. So pa zelo različne velikosti, tako da obstajajo tudi manjši sistemi in ni potrebno
razmišljati, da so v našem okolju sprejemljivi samo veliki sistemi. Ko gradiš velik sistem,
moraš uporabiti velike vode, le-ti imajo večje izgube. Po drugi strani, pa je potrebno najprej
narediti poizvedbo in če bodo občani za to, se začne razmišljati o velikosti in obsegu sistema.
Menil je, da je potrebno razmišljati širše in biti odprti za še druge možnosti.
G. Robert Jelen je povedal, da bi bilo pametno razmišljati za naše območje o mikro
kotlovnicah, ki so tudi sofinancirane s strani eko sklada. V Sloveniji imamo primere uspešnih
velikih sistemov, ki so v Postojni, Kočevju in Vranskem. V Postojni je ekonomsko najbolj
uspešen sistem. Njim se je obrestovalo, ker so imeli sistem že vpeljan, zamenjali so samo
energenta. Pri nas pa je potrebno razmisliti ali se sistem izplača. Osnovna šola je bila
energetsko sanirana in imajo svojo kotlovnico in tudi kar nekaj stanovanjskih hiš je svoje
sisteme posodobilo in si zgradili svoje kotlovnice ali si namestili toplotne črpalke. Tam, kjer
je večji odjemalec energije kot so športne dvorane ali šole se sistem bolj izplača.
G. Rok Sunko je povedal, da sistem daljinskega ogrevanja ni zanimiv za tiste odjemalce, ki so
si svoje sisteme posodobile in za tiste, ki imajo svoj les. Ideja pa bo zanimiva za tiste, ki si
morajo posodobiti svoje sisteme, ali pa tam kjer se nahaja kakšen blok. Menil je, da bi bilo
smiselno preveriti kakšno zanimanje oz. interes je pri ljudeh. Smiselno pa je pridobiti večje
uporabnike, med drugim tudi občino.
G. Tomaž Hodnik je bil mnenja, da je potrebno ponoviti in posodobiti anketo, saj so bili
predstavljeni rezultati stari 3 leta in se poraja vprašanje če so še aktualni in verodostojni. Prav
tako je bil mnenja, da je vzorec 38 gospodinjstev premalo reprezentativen. Pri predstavitvi je
pogrešal konkretne številke oziroma bi lahko bil predstavljen konkreten primer z vsemi
številčnimi podatki. Lažje je sprejeti odločitev na podlagi številk in primerov, kot pa zgolj na
podlagi opisa.
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G. Rok Sunko je povedal, da je govoriti o konkretnih cenah zelo nehvaležno delo. Ob tem je
Robert Jelen povedal, da se je v Postojni za končnega uporabnika znesek kurjave zmanjšal za
28 odstotkov.
G. Tomaž Osterc je povedal, da idejo stoodstotno podpira, saj meni, da je les v Sloveniji
premalo izkoriščen. Menil je, da se na seji ne odloča o tem ali imeti oz. ne imeti sistem ampak
o tem, da se naredi naslednji korak k samemu projektu. Dokler se ne naredi predhodno
poizvedovanje o potencialnih uporabnikih, se ne more govoriti o konkretnih odločitvah.
Pomembno pa je število uporabnikov, saj če bo le-teh premalo se ekonomično izgradnja
sistema ne bo izplačala. Zanimalo pa ga je, če obstaja možnost so-proizvodnje, na primer
proizvodnja elektrike?
G. Rok Sunko je povedal, da v avstrijskem mestu Güssing poteka so-proizvodnja elektrike,
ker je zraven obrat, ki se ukvarja s sušenjem in izdelavo parketa. V takšnem primeru, kjer
potrebuje obrat ogrevanje in elektriko skozi celo leto je smiselno razmišljati o so-proizvodnji.
V našem primeru pa bi se stroški investicije konkretno povečali, prihodki pa se ne bi tako zelo
povečali.
G. Anton Moravec je povedal, da se mu sama ideja zdi dobra vendar meni, da jo je potrebno
konkretneje razdelati. Poraja pa se tudi veliko vprašanj. Ali sploh ima občina dovolj velik
prostor in ali je dovolj lesne mase prisotne v našem okolju. Prav tako je razmišljal v smeri soproizvodnje elektrike ali pa o kombiniranem sistemu z uporabo kurjenja odpadkov. Iz tega
nekateri proizvajajo tako elektriko kot toploto. Potrebno je raziskati trg ali razmišljati o večjih
sistemih. Hitro se lahko zgodi, kot se je z elektrarnami na biomaso, kjer so mislili da je tega
ogromno na voljo, sedaj pa lahko na vsakem koraku srečaš »spomenike« s katerimi ne vemo,
kaj bi v prihodnje. Menil je, da je najprej potrebno poiskati uporabnike. Namreč veliko jih že
ima posodobljene sisteme in kar hitro se lahko zgodi, da potencialni uporabniki padejo pod
kritično maso in se sam sistem ne bo izplačal.
G.Tomaž Hodnik je povedal, da ni proti sami ideji in jo tudi podpira. Menil pa je, da je
potrebno razdelati idejo s konkretnimi podatki in številkami.
G. Rok Sunko je odgovoril, da glede ideje kurjenja odpadkov ni ravno najbolj navdušen, saj
potem ideja hitro dobi tisti negativen priokus in so uporabniki že v samem začetku proti.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bi se prostor našel na takem območju, kjer ne bi
obremenjeval okolice. Lesna masa pa predstavlja priložnost za vse, tudi za tiste ki ne moremo
biti neposredni uporabniki daljinskega ogrevanja. Občina v samo idejo ne bo investirala, iskal
se bo ustrezen koncesionar. Le-ta se bo moral zelo potruditi, da bo raziskal trg in ugotovil če
bo izgradnja sistema daljinskega ogrevanja sploh smiselna. Občina podeli koncesijo z
namenom cenejšega ogrevanja občanov, občinski svet ima tudi vplivanje na ceno. Če
uporabnik ne bo zadovoljen z ceno, se lahko preprosto odloči za svoje ogrevanje. Bil je
mnenja, da je pri sami idejo najbolj težavno področje samo polaganje cevi.
G.Anton Moravec je vprašal, kako je z zgorevanjem hitro rastočih rastlin?
G. Rok Sunko je povedal, da je na tem področju ključni problem zakonodaja zaradi
avtohtonosti materiala. To so dejansko kloni, ki niso našega izvora. V Sloveniji nimamo
registriranega avtohtonega genskega materiala. Ideja je zelo zanimiva in vendar še je v
Sloveniji v povojih. Problematično je tudi to, da bi na kmetijskih površin sadili drevesa.

G. Andrej Weis je povedal, da podpira idejo saj meni, da je cenejša in okolju prijaznejša
možnost. Tudi on je povedal, da je pogrešal konkretnejše številke in primere. Zanimalo so ga
tudi izgube toplote in kako je razdeljena cena. Uporabnik plača samo ceno, ali tudi
investicijo?
G.Rok Sunko je povedal, da predviden sistem bi stal okrog enega milijona evra, vključeni bi
bili vsi izkopi, približno kilometer in pol sistema vodov in vrnitev v prvotno stanje. V mislih
smo imeli dve možnosti, ki bi se uporabnikom ponudili. Pristojbina za priklop bi uporabnika
stala približno 500 €, če bi se gradil manjši sistem. V primeru izgradnje večjega sistema pa bi
bil sam priklop brezplačen. V tem primeru bi se plačevala samo toplota oziroma dejanska
poraba.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je predlagan sklep zapisan v dveh točkah in je
predlagal, da se druga točka črta in se odloča samo o prvi točki. Menil je, da so predstavniki
podjetja Pomurske elektrarne d.o.o. želeli pridobiti le povratno informacijo in mnenja
občinskega sveta glede pobude.

SKLEP:

Občinski svet Občine se je seznanil s pobudo podjetja Pomurske elektrarne
d.o.o., Prešernova ulica 28, 9240 Ljutomer, za investicijski projekt »Sistem
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Križevci pri Ljutomeru«.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda
Elaborat oblikovanju cen javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in drugih storitev za leto 2015
Davorin Kurbos, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o, je podrobno in izčrpno predstavil
elaborat o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in drugih storitev za leto 2015. Poudaril je, da so do sedaj cene bile neprimerljive in
posledično se ni mogel narediti poračun in obračun stroškov, presežkov odhodkov oziroma
prihodkov. Z novo metodologijo in cenami pa bodo cene primerljive. Občine so prav tako
dolžne zagotavljati predpisano amortizacijo gospodarske javne infrastrukture in sicer bodisi
preko zaračunavanja uporabnikom ali iz občinskega proračuna v obliki subvencij. Vse razlike
iz predračunskih cen, predvsem če pristojni organ ne potrdi predlaganih cen, mora občina lete zagotavljati iz svojega proračuna. Nove cene se predlagajo zato, ker trenutne cene niso v
skladu z veljavno metodologijo, prav tako je znatni del cene namesto uporabnika plačevala
občina iz svojega proračuna. Tukaj nastane problem, ker to ni skladno z zakonodajo, saj lahko
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občina subvencionira del cene le nepridobitnim uporabnikom. Po drugi strani pa se mora
začeti obračunavati amortizacija. Vpeljala se bo tudi nova metodologija cen, saj se bo po
novem cena delila na omrežnino in vodarino. Direktor javnega podjetja je nazorno predstavil
in obrazložil nove, spremenjene cen. Z občino se je dogovorilo, da bi le-ta subvencionirala v
deležu 75 odstotkov omrežnino na področju odvajanja voda, bi se mesečni stroški za
uporabnika zvišali zgolj za dobrih 4 evre. Seveda, pa pri pridobitnih dejavnosti občina ne
more subvencionirati cen. Davorin Kurbos je prav tako predlagal, da se na področju storitev
povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, cene ne potrdijo.
Izvajalec javne službe je dolžan pripraviti predračunske cene na tem področju, vendar pa je
bilo ugotovljeno da še je preveliko stvari nejasnih. Prav tako pa občina ne razpolaga z
zadostnimi in ustreznimi kapacitetami za izvedbo takšnega čiščenja odpadnih voda. Prav tako
je bil mnenja, da so roki postavljeni nerealno in ne bo moč izvesti do 2017. Na koncu je
predstavil nove predračunske cene z ostalimi občinami.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se je z elaboratom veliko ukvarjalo in pogovarjalo, v
razpravi pa je najprej ponudil besedo predsedniku komunalnega odbora Antonu Petovarju.
G. Anton Petovar je povedal, da se je komunalni odbor temeljito predelal in pogovoril o
predlaganem elaboratu. Menil je, da se več temu ne moremo izogibati, saj se je odločanje o
novih cenah prelagalo iz leto v leto. Občina je do sedaj prevelik delež sofinancirala iz svojega
proračuna, prav tako še bo vedno velik delež prispevala v višini 75 odstotne subvencije, tako
da se bo pri končnem uporabniku zvišala položnica za slabih 5 evrov. Zato tudi komunalni
odbor predlaga občinskemu svetu, da predlagane sklepe tudi potrdi.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se je občinska uprava odločila za postopen dvig
cene, da ne bi bil potem na enkrat prevelik šok za uporabnika. Dvig cene je neizogiben, ko
bomo prevzeli še sistem C bodo le-te še višje. V naši občini poteka sorazmerno majhen del
sistema C, tako da občani ne bodo čutili prevelikega dviga cen. Pri ostalih občinah pa je to
neizogibno.
G. Anton Moravec je povedal, da je predstavljen elaborat obširen in se moraš kar potruditi, da
ga natančno preučiš. Imel pa je par konkretnih vprašanj glede slednjega. Brez subvencije se bi
cena dvignila za slabih 20 evrov in je podprl razmišljanje občine, da se cena dviga postopoma
s subvencijami občine. Tudi nova predračunska cena s subvencijo občine bo kar nekaj
občanom pomenilo veliko finančno obremenitev. Prišli smo tako daleč, da nekateri že
plačujejo več za vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih voda kot za elektriko. Dobrina voda
postaja čedalje dražja, kljub temu da jo brezplačno zajemamo. Zanimalo pa ga je ali elaborat
mora potrditi pristojno ministrstvo.
G. Davorin Kurbos je odgovoril, da elaborat ne potrjuje ministrstvo, ampak ga samo preveri
in objavi cene.
G. Antona Moravca je zanimalo koliko je bila letna obremenitev občinskega proračuna do
sedaj in koliko bo obremenitev proračuna po novo sprejetih cenah? Kljub subvencijam se
predvideva, da bo obremenitev občine v prihodnje manjša. Prav tako ga je zanimalo zakaj
prihaja do take razlike v ceni med občino Ljutomer in Križevci?
G. Davorin Kurbos je povedal, da podatkov glede tega koliko je do sedaj plačevala Občina
Križevci nima, kljub 75 odstotni subvenciji pa se mora upoštevati, da je že pol leta minilo in
se bo samo pol leta subvencioniralo po novi ceni. Občina Ljutomer je v tistem delu, kjer

izvajamo javno službo zelo strjena in ravninska in so posledično stroški relativno nižji v
primerjavi z ostalimi občinami. V primeru občine Ljutomer, naselja kot so Godemarci, Mala
Nedelja, bodo komaj s sistemom C vključene v oskrbo s pitno vodo. Tisti konec proti Presiki
in Razkrižju pa ureja in skrbi Komunalno podjetje Ormož. V letošnjem letu bi naj tudi vso
območje občine Ljutomer prevzelo naše javno podjetje, posledično pa bodo tudi stroški in
cene višje.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je v letošnjem občinskem proračunu zagotovljenih
sredstev za 100 odstotno subvencijo, natančnih številk na pamet ni vedel povedati. Občinska
uprava bo pripravila analizo oziroma izračun.
Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da je na sejo komunalnega odbora prišlo gradivo,
prirejeno in pripravljeno za odločanje občinskega sveta. Tako, da se je cena spustila tako
nizko kot se je sploh dalo. V prejšnjem letu sta imeli dve javni službi pod okriljem javnega
podjetja izgubo in ena javna služba dobiček. Do sedaj ni bilo možno poseganje v le-to, z novo
metodologijo in s sprejetimi novimi predračunskimi cenami, bo omogočen poračun in
preračun. Pomembno je tudi to, da se bo pri porabi 15 m³ vode znesek vseh storitev skupaj
povečal za 4,80 €. Tako, da tisti uporabniki ki bodo porabili manj bo to povečanje sorazmerno
nižje. V sistem, ki smo ga zgradili s skupnimi denarjem, mi koristimo del njihov denar pri
ugodnostih subvencij v primerjavi s Ščavniško dolino. Prav tako se mora upoštevati, da
naslednjo leto bodo cene višje zaradi sistema C in občina ne bo morala zniževati odstotek
subvencije, ker znesek previsok za uporabnika.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da so te cene že tretjič preoblikovane in ni želel dati cen
prej na odločanje občinskem svetu, dokler le-te niso sprejemljive.
Podžupan Bogomir Gaberc je povedal, da je pomembno sprejeti nove cene tudi zaradi
poračuna ker ko bo uporabniku storitve preveč zaračunane, se bo moralo pri naslednjem
obračunu to upoštevati in vrniti nazaj neposredno uporabniku.
G. Antona Moravca je zanimalo ali bo križevska občina odstopala v deležu dvignjenih cen v
primerjavi z ostalimi občinami?
G. Davorin Kurbos je povedal, da v vseh občinah kjer je prišlo do občutnega povečanja cen,
so šle občine proti uporabniku in z različnimi deleži subvencij končno ceno znižale. Nobena
občina ni želela drastičnega povečanja cen. Podobno velik delež subvencioniranja prispeva
občina Veržej, po drugi strani so cene v Svetem Jurije se znižale vendar je tam specifika ta, da
trenutno to občino oskrbujemo zgolj z vodo. V občini Ljutomer tudi še niso potrdili novih
predračunskih cen.
G.Tomaža Hodnika je zanimalo primerjava cen za čiščenje odpadnih vod med občinami
Križevci, Ljutomer in Veržej. Občina Križevci ima predvideno ceno 5,19 €, medtem ko pri
občini Veržej in Ljutomer ta podstavka znaša dobra 2,00 €.
G. Davorin Kurbos je povedal, da je cena omrežnine sestavljena iz različnih postavk. Cena je
odvisna od vrednosti javne infrastrukture, med občinami pri tem prihaja do velikih razlik,
Ker ni bilo več razprave, je župan predlagane sklepe dal na glasovanje.

SKLEP:

1. Občinski Svet Občine se je seznanil z Elaboratom za leto 2015.
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2. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, in sicer:
 Predračunsko ceno omrežnine na področju oskrbe s pitno vodo v občini,
ki za osnovni priključek DN 13-15 znaša 3,0236 EUR mesečno;


Predračunsko ceno vodarine v občini znižano za 0,0542 EUR, ki znaša
0,4774 EUR za m³ prodane pitne vode.

3. Občinski svet potrjujejo predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja odvajanja odpadne vode in sicer:
 Predračunsko ceno omrežnine na področju odvajanja odpadne vode v
občini, ki za osnovni priključek DN 13-15 znaša 16,3900 EUR
mesečno;


Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode v občini, ki znaša
0,4412 EUR za m³ prodane pitne vode;

4. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 75%
subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da
omrežnina za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša
4,0975 EUR. Razliko do predračunske cene, občina mesečno pokriva iz
občinskega proračuna.
5. Občinski svet NE potrjuje predračunske cene storitev povezanih z
greznicami in MKČN;
6. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode, in sicer:
* Predračunsko ceno omrežnine na področju čiščenja odpadne vode v občini, ki
za osnovni priključek DN 13-15 znaša 5,1900 EUR mesečno;
* Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode v občini, ki znaša 0,5618 EUR za m³
prodane pitne vode;
7. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene
javnih služb brez subvencije;
8. Za kupce izven območja občine, se potrdijo tržne cene omrežnine in cene
storitev izvajanja prodaje vode iz javnega vodovoda ter odvajanje in čiščenje
odpadne vode, ki so enake potrjenim predračunskim cenam javnih služb;
9. Nove cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz
predhodnih sklepov, pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega
meseca od dneva njihove potrditve;
10. Z dnem uveljavitve novih cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja iz predhodnih sklepov, več ne veljajo in se ne uporabljajo
cene, ki so določene v Tarifnem pravilniku.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
Sklep je sprejet.

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.

K 9. točki dnevnega reda
Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015

G. Bogomir Gaberc, predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je
na kratko predstavil zapisnik zadnje seje komisije, na kateri so se odprle in pregledale vloge
za podelitev priznanj Občine Križevci. Pravočasno je prispelo 9 predlogov. Iz predlogov se je
izločilo g. Antona Moravca, saj je v odloku zapisano, da občinski funkcionar ne more prejeti
priznanja. Nadalje se je upoštevalo ali je posameznik oziroma predlagano društvo že dobilo
priznanje ali ne. Komisija ni želela, da bi se priznanja podvajala. Predlog Silvestra Lovrenčiča
se ni izločil, saj je priznanje prijelo Kinološko društvo in ne on kot posameznik. Izločilo se je
Prostovoljno gasilsko društvo Stara Nova vas, saj je priznanje s strani občine že prejelo. Prav
tako je predlagani Milan Antolin že prejel občinsko priznanje. Nato je komisija soglasno
sprejela sklepe o priznanjih, ki jih je posredovala občinskemu svetu v odločanje.
Frančiška Rakuša je povedala, da je Društvo upokojencev Križevci za priznanje predlagalo
folklorno skupino, ki deluje že 10 let in jo je zanimalo zakaj ni dobila priznanja?

Andrej Weis je povedal, da je pri odločanju komisije vplivalo tudi leta delovanja predlaganih
društev. PGD Bučečovci delujejo že 120 let, medtem ko folklorna skupina društva
upokojencev in Športno društvo Ključarovci obeležujejo 10 letnico obstoja. Pri odločitvi
med navedenima društvoma je odtehtalo to, da ima ŠD Ključarovci več panog in so bolj
prepoznavni.
Ker ni bilo več razprave, je župan predlagane sklepe dal na glasovanje.

SKLEP:

1. Po sklepu Občinskega sveta Občine Križevci prejme:

1. Priznanje s plaketo in listino:
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI , za uspešno delo na področju vzgoje, izobraževanja in
obšolskih dejavnosti.
2. Pisno priznanje Občinskega sveta za leto 2015 prejmejo:
- SILVESTER LOVRENČIČ, roj. 27.12.1942, stanujoč Lukavci 10a, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, za velik prispevek k razvoju kinologije,
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BUČEČOVCI, za uspešno delo in
ohranjanje tradicije,
- ŠPORTNO DRUŠTVO KLJUČAROVCI za uspešno organizacijo športnih, kulturnih in
družabnih prireditev.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.
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Sklep je sprejet.

K 10. točki dnevnega reda
Pravila o najemu šotora

G. Miran Ros je podrobno predstavil novo pripravljena pravila o najemu šotora, ki bi
nadomestila pravila iz leta 2013. Sprememba je v 4. členu, v katerem je zapisano da se
prireditveni šotor posoja le najemojemalcem teritorialnega območja Občine Križevci in
Občine Veržej. Prav tako so v 9. točki pravilnika spremenjene cene izposoje. Stroški
vzdrževanja, čiščenja in popravljanja in zavarovanja se višajo, zato so se tudi prilagodile cene
izposoje. Cena je sestavljena iz dveh delov in sicer iz cene inštruktorjev za čas montaže in
demontaže šotora ter iz cene uporabnine šotora, ki se razlikuje glede na status uporabnika.
G. Andrej Weis je povedal, da se strinja s predlaganim pravilnikom. Skrbi ga edino plačilna
disciplina in je predlagal, da se 15 dnevni rok plačila skrajša.
G. Miran Ros je povedal, da zakonsko ne sme biti krajši rok. Glede plačilne discipline pa so
do sedaj bile težave le s tistimi najemniki, ki so bili izven Občine Križevci in Občine Veržej.
Ker ni bilo več razprave, je župan predlagane sklepe dal na glasovanje.

SKLEP:

Pravila o najemu prireditvenega šotora se sprejmejo v predlagani obliki.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta.

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda
Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Ljutomer

G. Bogomir Gaberc, predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je
na kratko predstavil zapisnik njihove zadnje seje. Člane komisije niso bili zadovoljni s
predstavljeno vizijo imenovane direktorice, prav tako so bili mnenja, da se bo razmerje med
uporabniki in izvajalci pomaknilo k večji moči izvajalcev. Prav tako jih je čudilo, zakaj
zamenjati direktorja, ki je do sedaj dobro upravljal in finančno posloval? Po drugi strani pa se
ves čas govori o tem, da zdravnikov primanjkuje in se z imenovano direktorico spet izgubi en
zdravnik več.

g. Anton Petovar je povedal, da se je strinja z odborom. Zanimalo pa ga je, kakšen vpliv ima
občinski svet, če ne poda nesoglasja?
Lidija Domanjko je povedala, da v primeru če samo ena občina ne da soglasja k imenovanju,
postane direktorica v.d. in se mora v roku enega leta ponoviti razpis za direktorja.

S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci ne daje soglasja k imenovanju Suzane Makoter
za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer.
2. Ta sklep velja takoj po sprejetju.

Navzočih
11 članov sveta
ZA je glasovalo
10 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta.
( Robert Jelen se je vzdrževal glasovanja )
Sklep je sprejet.

K 12. točki dnevnega reda
Odgovori na vprašanja prejšnje seje

Župan mag. Branko Belec je na kratko predstavil odgovore, ki jih je pripravila občinska
uprava in odprl debato.
G. Andrej Weis je povedal, da z odgovorom na njegovo vprašanje ni zadovoljen. Na kulturo
ljudi ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo na okolje v katerem ljudje živijo. Povedal je, da
je on vseeno za to, da se vzpostavi neka ovira, mogoče podaljša asfalt za par metrov. V teh
dneh imajo vaščani še namen dobiti in narediti posnetek, na katerem bodo razvidne nevzdržne
razmere.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bo pobuda o predlaganem asfaltu zabeležila in
obravnavala.
G. Anton Petovar se je dotaknil odgovora s strani ministrstva glede sanacije ceste R2. Na
žalost se res dogaja to, na kar smo leta in leta upali, vendar si zatiskali oči pred resnico. Zato
je še enkrat apeliral na občinski svet in občino, da se začne na tej relaciji nekaj premikati v
smeri kolesarske steze oziroma začeti urejati na občinske stroške.

K 13. točki dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15

G. Antona Moravca je zanimalo, ali ima občina popisane kulturno zgodovinske spomenike
oziroma znamenja, ter na kakšen način se le-te vzdržuje? V Lukavcih je postavljen spomenik
že od leta 1974, kateri ima globlji pomen, vendar na žalost le ta danes predstavlja zgolj kup
lesa. Kulturne spomenike bi morali redno vzdrževati, v bližini le-teh postaviti kakšno klopco
ter postaviti tablo iz katere bi bil razviden pomen posameznega spomenika. Prepričan je, da je
potrebno zgodovino prednikov spoštovati in negovati.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da so kulturni spomeniki kulturna dediščina in se z
njimi lahko kandidira na razpisih. Poraja pa se vprašanja, če bodo novi razpisi temu
prilagojeni. Tako, da na koncu spet pade to na občinski proračun. Načeloma se okrog znamenj
in spomenikov kosi, po drugi strani pa je to odvisno tudi od interesa in truda vaščanov.
Trenutno se ureja okolica kapelice v Stari Novi vasi, kjer je nekaj prispevala občina, večino
pa vaščani s svojim prostovoljnim delom. Z dobro voljo in interesom v nekem deležu občina
podpira vse projekte, ampak ne more pa vsega bremena nositi občina. Pobuda je na mestu,
nabor se bo naredil, nato pa bodo po finančnih zmožnostih sledile obnove.
Miran Ros, je povedal, da se ves čas spremljajo razpisi na področju kulturne dediščine, kamor
bi lahko vključili obnovo kulturnih spomenikov. Na žalost kar že nekaj let ni bilo nobenega
razpisa na tem področju. Je pa res, da bi bilo potrebno sistematično popisati spomenike in
narediti predračune za obnove. Kjer bi se pokazal interes vaščanov po obnovi kulturnih
spomenikov, bi občina vsekakor pristopila na pomoč.
G. Anton Kšela je povedal, da imajo vaščani Berkovec namen urediti okolico kapelice s
postavitvijo robnikov. Vprašuje, kdo je pristojen za izdajo dovoljenja za ureditev?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bo občinska uprava pozanimala in sporočila
odgovor.
G. Andrej Weis je predlagal, da se pristopi k popisu hidrantov. Nekaj se je že govorilo in
delalo na tem in ga je zanimalo kako je daleč s tem. Hitro se lahko kaj zgodi in potem imajo
gasilci velike težave pri iskanju hidrantov.
Prav tako je opozoril na bankino, ki se nahaja nasproti Taksi bara Frč v Iljaševcih, saj tam
vedno stoji voda.
Predlagal je tudi, da se pregleda nočna razsvetljava, saj kar nekaj svetilk že odmira in utripajo.
Pohvalil pa je ponovno delovanje merilca hitrosti, ki se nahaja pred osnovno šolo. Opaziti je
moč, da čisto vsaki upočasni na primerno hitrost vožnje.

Miran Ros je povedal, da se je omenjena težava glede bankine že naslovila na pristojno
direkcijo, vendar do odgovora oziroma rešitve še ni prišlo.
G. Anton Petovar je dal pobudo, da se navažanje gramoza poskuša najhitreje zaključiti, saj se
vozi na obroke in že nekaj časa vleče. Prav tako bi bilo potrebno nekaj gramoza na voziti na
cesto, ki pelje iz Iljaševcev proti Kokoričem, saj se nahaja kar nekaj velikih jam in lukenj.

K 14. točki dnevnega reda
Razno

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se je dokončala ureditev vaškega jedra, kjer so se
pripeljale nove klopi in mize zraven hiške, ki bo namenjena prodaji lokalnih izdelkov.

Ker ni bilo nobene nadaljnje razprave oziroma vprašanj, se je seja zaključila ob 21.30.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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