OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
12. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 26. maja 2016 ob
18.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.
Na seji so bili navzoči:
- članice in člani občinskega sveta:
Anton Lovrenčič, Anton, Moravec, Timotej Jagodič, Branko Slavinec, Frančiška Rakuša,
mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert Jelen, Mateja Ratiznojnik,
Hodnik Tomaž, Anton Petovar in Anton Kšela,
- župan, mag Branko Belec,
- predstavniki občinske uprave: Lidija Domanjko, Nataša Antolin in Jelka Kosi
- drugi prisotni: Darinka Uršič ( predsednica NO ), Suzana Makoter ( v.d. direktorica ZD
Ljutomer ), Monika Čuš ( računovodkinja ZD Ljutomer ), Sonja Trstenjak ( računovodkinja
OŠ Križevci ) in Olga Lupša.

D N E V N I

R E D:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 12. redno sejo občinskega sveta
4. Letno poročilo ZD Ljutomer za leto 2015
5. Letni poslovni načrt ZD Ljutomer za leto 2016
6. Program razvoja in vodenja zavoda ZD Ljutomer za obdobje 2016-2020
7. Soglasje k sistemizaciji in soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2016/2017
8. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci
9. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2015 in sklep o prerazporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki OŠ Križevci po zaključnem računu za leto 2015
10. Seznanitev s poročilom o izvajanju storitve Pomoč na domu v občini Križevci v letu 2015
11. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016
12. Pobuda za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS
13. Seznanitev s:
- poročilom NO za leto 2015
- programom dela NO za leto 2016
14. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
15. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
16. Razno
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeležilo vseh 13 članov občinskega sveta.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
Na zapisnik ni bilo pripomb.
S K L E P : Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta se potrdi brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 12. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predlagal, da se na dnevni red pod točko 14 uvrsti dodatna točka
dnevnega reda in sicer: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za
komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih. Ostale točke se pomaknejo za eno
točko naprej.
S K L E P : Predlagani dnevni red se potrdi s tem, da se upošteva predlog župana o
dopolnitvi dnevnega reda.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Letno poročilo ZD Ljutomer za leto 2015
Suzana Makoter, dr. med. je povedala je, da je temeljno poslanstvo ZD Ljutomer zagotoviti
uporabnikom kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu
preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih,
izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanje in spretnosti za izboljšanje
kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja ter sodelovati
pri oblikovanju javno zdravstvene politike s koordinacijo vseh subjektov v primarnem nivoju
v lokalni skupnosti. Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki
obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in
rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v ZD Ljutomer ter organizacijskih enotah
na terenu in na domu bolnika, opravlja pa tudi reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.
Podrobno je predstavila dolgoročne in letne cilje zavoda in povedala, da je Zavod sledil k
uresničitvi naslednjih ciljev kot so: ohraniti raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
omogočiti dostop do zdravstvenih storitev, omogočiti varnost pacientov in zaposlenih,
vlaganje v prenovo objektov in sodobno opremo, motivacija in stimulacija zaposlenih,
izobraževanje na vseh ravneh…
Poleg storitev, ki jih zavod opravlja za ZZZS je zavod pridobival prihodek tudi z
opravljanjem storitev v drugih dejavnostih – na trgu. Čim bolj si je prizadeval povečati število
opravljenih storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
v zobozdravstvu in drugih dejavnostih, kjer se pridobiva prihodek na trgu.
Zavod je v okviru finančnih možnosti izpolnil tudi plan investicij in investicijskega
vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev.
Tudi program dela je v letu 2015 bil v pretežnem delu 100 % realiziran, v nekaterih
dejavnostih celo presežen.
Računovodkinja ga. Monika Čuš je podrobno predstavila letno poročilo ZD Ljutomer za leto
2015 in povedala, da so celotni prihodki v letu 2015 znašali 3.987.275 €, celotni odhodki pa
3.694.345 €. Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih
oseb pa znaša 292.560 €.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Sprejme se Letno poročilo za leto 2015 z ugotovljenim presežkom prihodkov
nad odhodki v znesku 292.560,00 €.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 292.560,00 € ostane nerazporejen,
oz. se ob razporeditvi uporabi za izvajanje in razvoj ZD Ljutomer in
dejavnosti.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 5. točki dnevnega reda:
Letni poslovni načrt ZD Ljutomer za leto 2016
Suzana Makoter, dr. med. in računovodkinja Monika Čuš sta podrobno predstavili Letni
poslovni načrt ZD Ljutomer za leto 2016, ki je priloga gradivu za sejo.
Suzana Makoter je povedala, da zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni
ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje
rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v ZD Ljutomer in organizacijskih enotah na
terenu in na domu bolnika, opravlja pa tudi reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.
Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših
Ljutomer in Socialnovarstvenem zavodu Lukavci.
Povedala je, da v ZD Ljutomer deluje: šolski dispanzer, antikoagulantna ambulanta, dispanzer
za mentalno zdravje, ambulantna psihiatrija, fizioterapija, pulmološka ambulanta, ambulanta
za ultrazvok, diabetološka ambulanta, kardiološka ambulanta, partonaža in nega,
zobozdravstvo za odrasle, mladinsko zobozdravstvo, ortodontska ambulanta, izvajajo pa tudi
nenujne in sanitetne prevoze in NMP.
V okviru Cindi programa planirajo v letu 2016 izvesti delavnice kot so: zdravo hujšanje,
zdrava prehrana, telesna dejavnost-gibanje, da, opuščam kajenje, individualno svetovanje
opuščanja kajenja, individualno svetovanje tveganje pitja alkohola, življenjski slog, krajša
delavnica-test hoje, in dejavniki tveganja…
Povedala je, da ima zavod med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna
dejavnost. Le te nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti kot so: samoplačniške
storitve, storitev medicine dela, prometa in športa, ostalih plačniških storitev v zobozdravstvu,
v laboratoriju, prihodki iz naslova provizije PZZ, prihodki od dežurstva na prireditvah, iz
naslova fizioterapije, ter od najemnin.
V letu 2015 je bilo vseh tržnih prihodkov 196.282 €, kar je predstavljalo 4,92 % vseh
prihodkov, za leto 2016 pa se načrtuje 207.802 €, kar predstavlja 5,02 % vseh prihodkov.
V letu 2016 se predvideva povečanje zaposlenih za 6 delavcev. Tako bo v ZD Ljutomer
skupno zaposlenih 83 delavcev brez pripravnikov.
V letu 2016 se načrtuje nabava naslednje opreme kot je: rešilni avto za urgentne prevoze,
nenujno reševalno vozilo, avto za sanitetne prevoze, avto za patronažno službo, hematološki
analizator, ultrazvok, 3 AED aparate, perfuzor, betrion lučko, štiri tehtnice za partonažno
službo, prenosno zložljivo mizo, šest sledilnih naprav za rešilne avtomobile, dva spirometra,
dva pulzna oksimetra, vrtalni stroj, program za računovodstvo, klimo in prijavno konzora.
Predvidena investicijska vrednost z DDV znaša 309.036 €.
Poleg navedene opreme se v letu 2016 načrtuje tudi nabava računalniške strojne opreme,
računalniške programske opreme ter opreme manjše vrednosti ( drobni inventar ) v predvideni
vrednosti 34.800,00 €.
V letu 2016 glavnino investicijskega dela predstavljajo investicije v vozni park. Nujno
potrebno je zamenjati dotrajane avtomobile, da bi lahko zagotovili varnost in strokovnost
zdravstvene oskrbe pacientov in seveda tudi zaposlenih. Velika večina avtomobilov je tudi že
dokončno amortiziranih.
V letu 2016 zavod ne načrtuje večjih vzdrževalnih del, ampak bodo sredstva usmerjena
predvsem v obnovo voznega parka, ki je dotrajan. Opravljala se bodo le tekoča vzdrževalna
dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov.
Zavod tudi ne načrtuje nobenega zadolževanja.
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Ga. Monika Čuš, računovodkinja ZD Ljutomer je predstavila načrtovani poslovni izid za leto
2016 in sicer:
- planirani celotni prihodki bi naj znašali 4.138.446 €
- planirani celotni odhodki bi naj znašali 3.989.251 €
- Presežek prihodkov nad odhodki brez davka od dohodkov pravnih oseb bi naj znašal
149.195
€.
Davka od dobička pravnih oseb zavod ne načrtuje v letu 2016, saj planira nakup rešilnega
avtomobila in druge opreme, kar se bo upoštevalo pri obračunu davka od dohodkov pravnih
oseb.
Sledila je razprava.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje glede prihodkov poslovanja. Bilo je povedano, da se
bodo le-ti povečali za ca 5,68 %, stroški dela pa za dobrih 17 %. Ali se bo več zaposlovali oz.
zakaj bod stroški tako visoki? Če seštejemo stroške dela za leto 2014 do 2016 znese skupaj
dobrih 500.000 €, kar predstavlja zelo velik % .
Ga. Monika Čuš je povedala, da so stroški dela res višji zaradi sproščenih napredovanj v letu
2015, zaradi potrebnih dodatnih zaposlitev ( zaposlitve specialista ter polovične zaposlitve
specializanta medicine dela, ki ga bo ZD Ljutomer sofinanciral skupaj z ZD Ormož ), tudi
stroški regresa so višji, prav tako bodo višji tudi stroški odpravnin zaradi upokojitev… ,
medtem, ko bodo stroški storitev veliko manjši. Res pa je, da približno 70 % stroškov dela
predstavljajo celotni odhodki.
G. Anton Lovrenčič: V planih so navedeni količniki. Kot pacienta ga zanima, kolikšen
količnik predstavlja en pacient? Ali gre tu za normative?
Ga. Monika Čuš je povedala, da gre za normative, katere vsako leto določi Zavod za
zdravstveno zavarovanje.
G. Branko Slavinec je postavil vprašanje, kolikšen je strošek napredovanj obstoječih
zaposlenih?
Ga. Monika Čuš je povedala, da na zastavljeno vprašanje podajo pisni odgovor.
G. Anton Moravec je postavil vprašanje, ali ima ZD izdelan kakšen sistem glede izvajanja
analize o zadovoljstvu pacientov ( izvajanje ankete, vprašalnika… )?
Suzana Makoter je povedala, da je pred časom bila izvedena anketa med zaposlenimi, v
prostorih ZD pa imajo nameščeno tudi knjigo pritožb oz. pripomb namenjeno pacientom.
Razmišljajo pa tudi o izvedbi ankete.
G. Anton Moravec vprašuje, ali imajo zdravniki kakšne določene usmeritve glede napotitev
pacientov na nadaljnje specialistične preglede, oz. vsak zdravnik odloča sam. Nekateri
zdravniki pacientov ne pošljejo na nadaljnje preglede, oz. jih pošljejo, ko je za pacienta že
prepozno.
Suzana Makoter meni, da nekih večjih težav glede navedenega v njihovem ZD ni zaznati. V
kolikor pa bi bilo kaj takega opaziti, pa bi želela, da se jih obvesti.
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G. Robert Jelen je podal pobudo, da si ZD pridobi neko finančno primerjavo iz drugih ZD, ki
so primerljivi po velikosti in nam jih posreduje v vednost.
G. Anton Lovrenčič je dr. Makoterjevi zastavil vprašanje glede naročanja pacientov k
splošnemu zdravniku. Moti ga namreč, da se pacient mora predhodno naročiti na pregled,
termin pregleda pa dobi šele čez tri dni.
Dr. Makoterjeva je podala odgovor, da v primeru nujnih primerov, pacientov ni potrebno
naročati.
Ga. Frančiška Rakuša je mnenja, da so čakalne dobe predolge, zato predlaga, da bi zdravniki
pacientu izdajali napotnico pod oznako » nujno », in mu s tem omogočili čimprejšnje
nadaljnje preglede.
Dr. Suzana Makoter je povedala, da mora vsaka napotnica, ki se izda pod oznako « nujno »,
biti s strani zdravnika utemeljena. V kolikor ni, dobi zdravnik opozorilo. Kar se tiče izdane
napotnice pod oznako » hitro », pa pomeni, da je čakalna doma od 1 do 3 mesecev, na kar pa
nimajo vpliva. Res pa je, da večina zdravniških pregledov opravijo že v samem zdravstvenem
domu.
Ga. Mateja Ratiznojnik je povedala, da je iz priloženega poročila razbrati o nabavi še treh
dodatnih defibrilatorjev. Vprašuje, na katerih lokacijah bodo le ti nameščeni ter ali so v letu
2015 defibrilatorji že bili uporabljeni s strani občanov?
Ga. Monika Čuš je podala odgovor, da je v lanskem letu bilo skupno uporabljenih 5
defibrilatorjev. Točne lokacije namestitve novih aparatov lahko sporočijo naknadno, so pa
objavljene tudi na internetni strani ZD Ljutomer.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da imamo v občini Križevci nameščene 3 AED aparate
in sicer na naslednjih lokacijah:
- zgradba NLB Križevci pri bankomatu ( daroval župnik g. Štefan Vinkovič )
- gasilski dom Kokoriči ( darovala ga. Olga Lupša, s.p. Kokoriči ),
- gasilski dom Bučečovci ( ZD Ljutomer ),
govori pa se še o četrti lokaciji namestitve in sicer na relaciji Ključarovci-Grabe.
G. Tomaž Hodnik je postavil vprašanje, ali gredo stara vozila v odpis, ali gre samo za
povečanje voznega parka, ter ali se z nabavo novega vozila predvideva tudi dodatna
zaposlitev voznika?
Dr. Suzana Makoter je povedala, da gre za zamenjavo ene osebe – voznika zaradi upokojitve.
Dotrajana vozila, ki jih še uporabljajo in so v zelo slabem stanju so neuporabna in gredo v
prodajo.
G. Anton Petovar je postavil vprašanje, ali se je v času, ko je ZD posloval pozitivno
varčevalo mogoče na pacientih? Je bilo mogoče kaj takega zaznati?
Dr. Suzana Makoter je povedala, da tega ni bilo zaznati, je pa velik problem prav v dotrajanih
vozilih, ki jih je nujno potrebno zamenjati in predstavljajo velik strošek.
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Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.

S K L E P: Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim poslovnim načrtom
Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2016.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Program razvoja in vodenja zavoda ZD Ljutomer za obdobje 2016-2020
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Svet javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer
je na svoji seji v mesecu aprilu imenoval dr. Suzano Makoter za direktorico zavoda za
mandatno dobo 4 let. Ker je k imenovanju po Statutu javnega zdravstvenega zavoda ZD
Ljutomer potrebno tudi soglasje vseh ustanoviteljev, je Zdravstveni dom Ljutomer vse občine
ustanoviteljice pozval k izdaji soglasja k imenovanju direktorice ZD Ljutomer. Občinski svet
občine Križevci bo o tej zadevi razpravljal na naslednji seji.
Besedo je predal Suzani Makoter, ki se je na kratko predstavila in povedala, da se je ponovno
prijavila na delovno mesto direktorja zavoda ZD Ljutomer. Po poklicu je zdravnica, doktorica
medicine, specialistka splošne medicine. V ZD Ljutomer je zaposlena za nedoločen čas na
delovnem mestu zdravnik in dela v ambulanti 4 ure, preostale 4 ure pa opravlja delo v.d.
direktorice ZD Ljutomer. Povedala je, da je Svet zavoda na svoji seji obravnaval vlogo in jo s
85 % glasov imenoval za direktorico zavoda in sicer za mandatno dobo 4 let.
Podrobno je predstavila program razvoja in vodenja zavoda za naslednja štiri leta in povedala,
da je program razvoja in vodenja pripravljen na podlagi izkušenj in spoznanj, ki jih je
pridobila pri vodenju ZD Ljutomer v preteklem letu, kjer je opravljala delo direktorice in
strokovne vodje. Strokovno delo in tudi poslovanje je bilo v tem letu s strani bolnikov,
zaposlenih poslovnih partnerjev in lokalne skupnosti ocenjeno kot kakovostno, učinkovito,
strokovno in poslovno uspešno.
Predstavila je glavne naloge razvoja in vodenja ZD Ljutomer za naslednja štiri leta in sicer:
- prizadevanje za ohranitev dejavnosti zavoda,
- uvajanje nove terapevtske in diagnostične ter rehabilitacijske metode na posameznih
strokovnih področjih ter zagotoviti pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške
poslovanja,
- zagotoviti redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih,
- organizirati izpopolnjevanje v domačem okolju ter omogočiti čim večjo udeležbo
zdravstvenih delavcev iz drugih zdravstvenih zavodov,
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- obdržati obseg in kvaliteto zdravstvenih storitev na področju specialističnih ambulant ter
diagnostike ter utrditi regijsko vlogo ZD na tem področju,
- pridobiti najboljše kadre s poudarkom na diferencirani finančni stimulaciji za dodatna dela,
- utrditi vlogo ZD v procesu izobraževanja kadrov ( učni zdravstveni center Ljutomer ) s
poudarkom na poučevanju dijakov, študentov in specializantov ter spodbujanje mentorstva,
- pridobiti dodatna finančna sredstva za projekte, ki niso finančno kriti s strani plačnika,
- racionalno upravljati z objektom ZD v sodelovanju z ustanoviteljema,
- zagotoviti uravnoteženo poslovanje,
- dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov ter zaposlenih,
- pričeti z uvajanjem sistema ISO9001,
- spodbujati vse zaposlene, da sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela…
G. Andrej Weis je mnenja, da ZD že dobrih 5 let zamuja, kar se tiče opravljanja zdravniških
pregledov delavcev. Meni, da se premalo poudarka daje izvajanju tržnih storitev.
Dr. Suzana Makoter je povedala, da bi v mesecu septembru pričeli opravljati tudi te storitve,
problem pa je, ker nimajo zadostne potrebne opreme.
Po predstavitvi je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s 4 letnim programom razvoja in
vodenja zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 2016-2020.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Soglasje k sistemizaciji in soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2016/2017
Obrazložitev k navedeni točki je podala računovodkinja OŠ Križevci, gospa Sonja Trstenjak,
ki je povedala, da je v Vrtcu Križevci v šolskem letu 2015/2016 oblikovanih 8 oddelkov. V
septembru 2015 je bilo vpisanih 144 otrok, v marcu 2016 pa le še 142 otrok, od tega je bilo iz
zunanjih občin 20 otrok.
V mesecu aprilu 2016 je bil opravljen razpis za vpis otrok za šolsko leto 2016/2017. Trenutno
je vpisanih 123 otrok, kar je 21 otrok manj kot v lanskem šolskem letu.
Po predlogu bi naj bili otroci razporejeni v 7 oddelkov in sicer:
- 35 otrok prve starostne skupine v 2 homogena in 1 heterogeni oddelek
- 88 otrok druge starostne skupine v 4 homogene oddelke.
Skupine so oblikovane v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje predšolske vzgoje. Glede na starostno razporeditev bi bilo lahko vpisanih največ
117 otrok. Da pa ne bi bilo potrebno otrok odklanjati, lahko občina poveča zgornjo mejo
oblikovanja oddelkov za največ 2 otroka in skladno s tem izda soglasje za vključitev otrok
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nad normativi. Tako bi občina v šolskem letu 2016/2017 morala izdati soglasje za povečan
vpis nad normativi za 14 otrok, in bi s tem omogočila vpis v vrtec največ 131 otrokom.
Glede na oblikovane oddelke in glede na normative za vpis se občinskemu svetu predlaga
sistemizacija delovnih mest in sicer za 20,58 zaposlenega. V primerjavi s šolskim letom
2015/2016 se število vpisanih otrok znižuje, zato se posledično znižuje tudi število oddelkov
iz 8 na 7 oddelkov, število zaposlenih pa se znižuje za 2,68 zaposlenega.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da oblikovanje:
- 7 oddelkov pomeni nižjo ekonomsko ceno, nižji strošek tako za starše kot proračun občine,
izgubo dveh delovnih mest, izdajo soglasja občine za vpis nad normativi za dva otroka.
- 8 oddelkov pomeni višji strošek za starše in občino, delovna mesta ostanejo, občini ni
potrebno dati soglasja za vpis nad normativi.
Besedo je predal predsednici odbora za družbene dejavnosti, gospe mag. Hermini Vrbanjšak,
ki je povedala, da je odbor na svoji 3. seji o zadevi razpravljal. Na seji je bila prisotna tudi
računovodkinja ga. Sonja Trstenjak, ki je članom odbora obširno predstavila zadevo.
Člani odbora so bili mnenja, da bi oblikovanje 8 oddelkov pomenilo preveliko obremenitev
tako za starše, kot tudi dodatno obremenitev za občinski proračun, zato so s 5 glasovi sprejeli
sklep, da se občinskemu svetu predlaga sistemizacija za oblikovanje 7 oddelkov ter poda
soglasje za povečani normativ za 14 otrok. En član je bil za oblikovanje 8 oddelkov, en član
pa se je vzdržal.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci sprejme obseg in organizacijo dela za
predšolsko vzgojo v vrtcu Križevci za šolsko leto 2016/2017, ki je sestavni del
tega sklepa ( tabela 1 v gradivu )
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 oddelek. Tako Občina
Križevci daje soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2016/2017
in sicer za skupno 14 otrok.
3. Občina Križevci daje soglasje k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest na
podlagi sprejetih normativov v vrtcu Križevci za šolsko leto 2016/2017, ki je
sestavni del tega sklepa ( tabela 2 v gradivu ).
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

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta
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Sklep je sprejet.
K 8. točki dnevnega reda:
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci
Obrazložitev k tej točki je podala računovodkinja OŠ Križevci, gospa Sonja Trstenjak.
Povedala je, da so glede na število vpisanih otrok v vrtcu Križevci za šolsko leto 2016/2017
predvidene tri skupine prvega starostnega obdobje ( 1 do 3 let ) in 4 skupine drugega
starostnega obdobja ( od 4 do 6 let ), 6 oddelkov je homogenih in en heterogen. Glede na
stanje vpisanih otrok se skupno število oddelkov vrtca v šolskem letu 2016/2017 zmanjša za
en oddelek, glede na strukturo oddelkov je v vrtec lahko vključenih skupaj 131 otrok.
Število otrok za izračun ekonomske cene je v skladu z normativi glede na oblikovane skupine
za šolsko leto 2016/2017 je 131.
V skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje
je za šolsko leto 2016/2017 sistemizirano skupno 20,58 delavcev. Glede na šolsko leto
2015/2016 se število zaposlenih v vrtcu zniža za 2,68 delavca.
Članom občinskega sveta je predstavila povišanje cen v primeru oblikovanja 7 in 8 oddelkov
in sicer:
a) za prvo starostno obdobje:
- trenutna veljavna cena znaša 395,80 €
- predlagana cena za 7 oddelkov znaša 414,69 €, kar pomeni 4,77 % zvišanje cene
( v primeru oblikovanja 8 oddelkov bi le ta znašala 462,57 €, kar bi pomenilo 16,87 %
zvišanje cene )
b) za drugo starostno obdobje:
- trenutna veljavna cena znaša 312,99 €
- predlagana cena znaša 323,87 €, kar pomeni 3,48 % zvišanje cene
( v primeru oblikovanja 8 oddelkov bi le-ta znašala 345,75 €, kar bi pomenilo 10,47 %
zvišanje cene )
Najvišji delež ekonomske cene predstavljajo stroški dela, kot so plače in ostali prejemki
delavcev, ki pa so načrtovani v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
Kolektivno pogodbo za javni sektor in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in
izobraževanja in spremembami omenjenih zakonov, ki jih določa Zakon za uravnoteženje
javnih financ in dogovori o dodatnih ukrepih.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep o določitvi ekonomske cene
Vrtca Križevci.
S K L E P : - Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od
01.09.2016 dalje:
- v prvi starostni skupini

------------------ 414,69

EUR
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- v drugi starostni skupini

----------------- 323,87

EUR

- 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.
- Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za
stroške neporabljenih živil-ta mesečno znašajo 29,60 EUR. Tako znižana cena je
osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina Križevci.
- 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).
- 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).
- Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v
vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali
najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega
plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
- Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine
Križevci št. 032-01-19/13-131 z dne 16.07.2013.
- Sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati od 01.09.2016.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 9. točki dnevnega reda:
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2015 in sklep o prerazporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki OŠ Križevci po zaključnem računu za leto 2015
Letno poročilo je priloga gradivu za sejo.
Obrazložitev k navedeni točki je podala ga. Sonja Trstenjak, računovodkinja OŠ Križevci, ki
je povedala, da je letno poročilo zavoda sestavljeno iz poslovnega in računovodskega
poročila.
Javni zavod OŠ Križevci je zaključil poslovno leto 2015 s pozitivnim poslovnim rezultatom.
Skupni prihodki zavoda v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 znašajo 1.908,055 €, skupni
odhodki pa 1.903.867 €. Presežek prihodkov nad odhodni tako znaša 4.188 €, kateri bi se naj
po predlogu zavoda namenil za nabavo opreme v kurilnici, za nabavo Orffovih inštrumentov
in glasbil v vrtcu, za nabavo opreme za kuhinjo ter za obnovo svetil v telovadnici osnovne
šole.
Povedala je, da:
- 6,07 % vseh odhodkov zavoda predstavljajo materialni stroški,
- 3,21 % programski stroški,
- 0,85 % stroški amortizacije drobnega inventarja in osnovnih sredstev,
- 0,86 % stroški izobraževanja delavcev,
- 9,36 % celotnih odhodkov zavoda predstavljajo stroški prehrane in dejavnosti učencev,
- 79,65 % vseh odhodkov zavoda predstavljajo osebni dohodki delavcev.
Poslovno poročilo je obravnaval tudi Svet zavoda OŠ in ga v predlagani obliki tudi potrdil.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L E P : a) Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k sprejetemu sklepu Sveta
Zavoda OŠ Križevci glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po
poslovnem poročilu za leto 2015 in sicer:
b) Presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.188,00 € se nameni za:
- na stroškovnem mestu ŠOLA se presežek v višini 2.372,14 € nameni za
nabavo opreme v kurilnici ( javljalniki ogljikovega monoksida, sesalec za
pepel ),
- na stroškovnem mestu VRTEC se presežek v višini 1.229,79 € nameni za
nabavo Orffovih inštrumentov in glasbil
- na stroškovnem mestu DRUŽBENA PREHRANA se presežek v višini
404,46 € nameni za nabavo opreme za kuhinjo,
- na stroškovnem mestu TELOVADNICA se presežek v višini 181,61 €
nameni za obnovo svetil v telovadnici osnovne šole.
Navzočih

13 članov sveta
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ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 10. točki dnevnega reda:
Seznanitev s poročilom o izvajanju storitve Pomoč na domu v občini Križevci v letu 2015
Poročilo je priloga gradivu za sejo.
Poročilo o izvajanju storitve pomoč na domu v letu 2015 je predstavila koncesionarka Olga
Lupša. Povedala je, da se socialno varstveno storitev pomoč na domu v obliki socialne oskrbe
na domu v občini Križevci izvaja na podlagi koncesijske pogodbe od leta 2013.
Storitev pomoč na domu zajema različne oblike praktične pomoči in uslug, ko to:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
- gospodinjska pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V letu 2015 je storitev izvajalo 2,5 socialnih oskrbovalk, ki so skupno oskrbovale 12
uporabnikov, od tega je 7 uporabnikov starejših od 80 let, tri osebe so bile v starosti med 75
do 79 let, dve osebi vključeni v storitev pa sta bili mlajši od 65 let in sta upravičeni do storitve
zaradi priznanega statusa invalidne osebe in sta po zakonu bili oproščeni plačila storitve. Vsi
ostali upravičenci pa so plačevali storitev skladno z določeno ceno storitve za uporabnika, ki
je znašala za prva dva meseca 4,10 €, od marca 2015 dalje pa 5,00 € za eno uro neposredne
storitve za uporabnika.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L E P: Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o izvajanju storitve
pomoč na domu v občini Križevci v letu 2015.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016
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Župan mag. Branko Belec je predal besedo g. Bogomirju Gabercu, predsedniku Komisije za
volitve in imenovanja, ki je prisotne seznanil z javnim razpisom za podelitev priznanj občine
Križevci za leto 2016, ki je bil objavljen v mesecu aprilu 2016.
Na razpis je prispelo 5 vlog, od tega en predlog za podelitev priznanja s plaketo in listino in
štirje predlogi za podelitev pisnega priznanja občinskega sveta. Komisija je dne 3.5.2016
opravila odpiranje in pregled prispelih predlogov ter soglasno sprejela sklep, kot je predlagan
občinskemu svetu v potrditev.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Po sklepu Občinskega sveta Občine Križevci prejmejo naslednja priznanja:
a) priznanje s plaketo in listino za leto 2016 prejme:
- Kulturno društvo Križevski rogisti za uspešno delo na področju lovske glasbene dejavnosti
Sklep je potrdilo vseh 13 članov sveta
b) pisno priznanje Občinskega sveta za leto 2016 prejmejo:
- Vekoslav Novak, stanujoč Lukavci 70a za velik prispevek na področju gasilske
dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja
Sklep je potrdilo vseh 13 članov sveta
- Alojz Marinič, stanujoč Berkovski Prelogi 7a za velik prispevek na področju gasilske
dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja,
Sklep je potrdilo vseh 13 članov sveta
- Branko Petovar, stanujoč Stara Nova vas 34 za velik prispevek na področju gasilske
dejavnosti in vsesplošnega vaškega udejstvovanja.
Sklep je potrdilo vseh 13 članov sveta
Župan mag. Branko Belec je povedal, da zaenkrat še nima predloga za podelitev županovega
priznanja, bo pa o tem vsekakor razmislil.

K 12. točki dnevnega reda:

Pobuda za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS
Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre za spremembo slovenske ustave v katero bi se
naj zapisalo, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo
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opravlja kot neprofitna javna služba. Pobuda je bila podana s strani svetniške skupne SD,
predlog pa podpirajo tudi vse poslanske skupine.
Mnenje o predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z
osnutkom ustavnega zakona- pravica do pitne vode ( EPA 463-VII ) je priloga gradivu za
sejo.
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci je sprejel sklep o podpori vpisu neodtujljive
pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije.
- Občinski svet Občine Križevci se strinja z mnenjem Strokovne skupine za
pravico do pitne vode, ki jo je imenovala Ustavna komisija Državnega zbora.
- Občinski svet Občine Križevi poziva Državni zbor Republike Slovenije, da do
poletja 2016 sprejme spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na
najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica do vode za vsakogar.
- Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani Občine Križevci. Sklep se
pošlje
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 13. točki dnevnega reda:
a) Seznanitev s poročilom NO za leto 2015
Ga. Darinka Uršič, predsednica NO je povedala, da so se člani NO občine v letu 2015 sestali
na šestih rednih sejah in v celoti realizirali zastavljene naloge iz plana dela. Opravili so nadzor
nad predlogom proračuna za leto 2015, nadzor letnega zaključnega računa proračuna občine,
pregledali delovanje dveh športnih društev, društva upokojencev Križevci, pregledali
subvencioniranje najemnin, sofinanciranje za podporo delovanja društev in zvez v kmetijstvu,
opravili nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem,
pregledali delovanje dveh gasilskih društev.
Izrednih nadzorov NO ni opravil, ker ni bilo podanih predlogov.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega
odbora za leto 2015.
Navzočih

13 članov sveta
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ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet
b) Seznanitev s programom dela NO za leto 2016:
Ga. Darinka Uršič, predsednica NO je predstavila plan dela za leto 2016, ki zajema:
pregled predloga proračuna, pregled Poslovnika NO občine, Pregled letnega zaključnega
računa proračuna občine, pregled financiranja regresiranja prevoza učencev v OŠ Križevci,
pregled delovanja dveh PGD, pregled delovanja Društva Kmetic Križevci ter Društva Kelih,
polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem, pregled
sofinanciranja stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, pregled delovanja enega
izmed ŠD…
Poleg rednih nadzorov predvidenih v tem programu bo NO opravil tudi izredne nadzore, ki
bodo predlagani s strani župana, občinskega sveta ali druge pravne ali fizične osebe.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P: Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Programom dela Nadzornega
odbora za leto 2016.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 14. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za
komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Bučečovcih
Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil o prejeti vlogi za izdajo lokacijske informacije
za gradnjo bencinskega servisa, ki bi se naj postavil zraven že obstoječega Petrola v
Bučečovcih. Šlo naj bi za avtomatsko bencinsko črpalko.
Glede nameravane gradnje smo na občino prejeli peticije, saj naj bi predvidena lokacija
bencinskega servisa bila preblizu že obstoječemu Petrolu, kar bi pomenilo konkurenco
Petrolu in posledično tudi odpuščanje zaposlenih, prav tako pa je slaba lastnost, da se s tem ne
bi pridobilo nobenega delovnega mesta.
Povedal je, da sta v mesecu aprilu bili izvedeni javna razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v
obrtni coni v Bučečovcih, kjer sta bila podana dva predloga in sicer s strani OO SMC
Križevci ter fizične osebe Borut Jelen. Stranka SMC Križevci je podala predlog, da se
bencinski servis izbriše iz lokacijskega načrta v celoti. Predlog je bil tudi upoštevan.
Gospod Borut Jelen pa je podal predlog, da se vnese določilo po katerem bi se naj postopki za
pridobitev gradbenega dovoljenja končali po določilih novega odloka ne glede na to kdaj je
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bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja podana. Ker se gradbeno dovoljenje izda po
odloku, ki je veljaven v času popolne vloge vlagatelja, se predlog stranke ni upošteval.

Ga. Mateja Ratiznojnik je povedala, da se ji gradnja še enega bencinskega servisa ne zdi
smiselna, saj le-ta ne prinaša nobene tržne dejavnosti, niti zaposlitve.
G. Bogomir Gaberc se je strinjal z izjavo gospe Ratiznojnikove. Mnenja je, da bencinski
servisi niso bodočnost občine, niti naše obrtne cone. V tem primeru je še posebej proti
gradnji, saj le-ta ne predvideva nobenega delovnega mesta.
G. Anton Moravec se strinja z mnenji predhodnikov in sprašuje, ali nismo že enkrat
omenjenega Lokacijskega načrta spreminjali prav zaradi tega, da smo omejili določene
gradnje v obrtni coni?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je takrat šlo za gradnjo logističnega centra.
Tudi g. Robert Jelen nasprotuje gradnji bencinskega servisa, vendar se boji, da v kolikor se
investitorju lokacijska informacija ne bo izdala, bo le-ta vložil tožbo na Upravno sodišče.
Lidija Domanjko je povedala, da je občina izdala lokacijsko informacijo in s tem pravno
formalno zadostila pogojem. V kolikor je investitor v tem času vložil vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja na Upravni enoti in je vloga popolna, si bo pridobil gradbeno
dovoljenje po trenutno veljavnem odloku, ki velja za obrtno cono Bučečovci ( seveda v
kolikor ni drugih zadržkov ).
V primeru, da bo investitor vlogo za gradbeno dovoljenje podal po objavi te spremembe
odloka v Uradnem listu ( seveda, v kolikor bo le-ta sprejeta ), pa se bo vloga obravnavala po
tem novem odloku.
Torej, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja se obravnava takrat, ko je popolna in po tistem
aktu, ki takrat velja.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v
Bučečovcih.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
( g. Lovrenčič ni glasoval )

13 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 15. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da so odgovori na vprašanja prejšnje seje podani v pisni
obliki in so priloga gradivu za sejo.
G. Anton Lovrenčič je predlagal, da si od g. Bratuša pridobimo podatke o višini najemnin
različnih vrst grobov, ki veljajo za okoliška pokopališča, katere ima v upravljanju g. Bratuša.
G. Anton Kšela je povedal, da še vedno ni prejel odgovora na zastavljena vprašanja glede
jarka v Berkovcih ter pobiranja šolskih otrok na avtobusni postaji v Berkovcih.
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da bomo od prevoznika Avtobusnega prometa
Murska Sobota zahtevali, da šolske otroke pobira in odlaga izključno na avtobusni postaji v
Berkovcih in ne na drugih lokacijah.
Glede na to, da je na prejšnji seji bilo govora o uporabi storitev Teleinga za društva in glede
na to, da na prejšnji seji ni bil prisoten, je g. Tomaž Hodnik je prisotne seznanil, da ŠD LOKO že ca dve leti uporablja tako zvani društveni paket podjetja Teleing d.o.o ( uporaba
storitev širokopasovnega dostopa do interneta, digitalne televizije in telefonije ) in sicer po
ugodni ceni, ki znaša ca 9,00 € mesečno.

K 16. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Petovar: Glede na to, da se gradnja poti okrog Gajševskega jezera zaključuje ga
zanima, kako je urejeno odvodnjavanje? Opozoril je na plastične nepovratne lopute, ki segajo
izven terena in se ob košnji lahko poškodujejo oz. se jih zlahka odtrga.
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da gradnja še ni zaključena, rok dokončanja del pa je
do konca meseca. Izvajalca bomo o » spornih » loputah obvestili in zahtevali, da zadevo
uredi.
G. Tomaž Hodnik je glede na to, da se bodo ob Gajševskem jezeru postavljale turistično
obvestilne table predlagal, da se ena takih postavi tudi pri počivališču v Kokoričih.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je postavitev tabel ob Gajševskem jezeru predvidena
v drugem delu projekta. Le-te se bodo postavile na oglednih - razglednih točkah.
O postavitvi table na počivališču v Kokoričih pa je povedal, da je občina pristopila k
projektu » Stopinje », kateri med drugim predvideva tudi postavitev table na omenjeni
lokaciji.
Mag. Hermina Vrbanjšak je postavila vprašanje kdaj bo končana izgradnja javne razsvetljave
v novem naselju Križevci ter ali se je plačevanje položnic na občinski blagajni kaj povečalo,
oz. je ostalo na isti ravni?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je izvajalec izbran, naročeni so kandelabri. Dela
bodo vsekakor končana do jeseni 2016.
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Nataša Antolin pa je povedala, da je v mesecu aprilu 2016 na občinski blagajni bilo
poravnanih ca 1790 položnic, kar pomeni, da je ostalo približno na isti ravni kot v prejšnjem
mesecu.

G. Anton Moravec sprašuje, ali se bodo v novem naselju Križevci vgrajevale klasične ali LED
svetilke, kajti klasične svetilke so zelo potratne. Predlagal je, da se preveri ali so kakšni
energetski razpisi, ki bi omogočali občini sofinanciranje za zamenjavo obstoječih svetilk oz.
novogradnjo javne razsvetljave z LED svetilkami.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bodo v novem naselju Križevci vgrajevale LED
svetilke in povedal, da vse razpise podrobno spremljamo. Res je, da so v preteklosti bili
razpisi, vendar se nam finančno ni izšlo, zato čakamo na razpise, ki bi bili za občino bolj
ugodni.
G. Anton Kšela je postavil vprašanje, kdaj se bo pristopilo k izgradnji drugega dela poti ob
Gajševskem jezeru ter ali se bodo zemljišča odkupovala?
Župan mag. Branko Belec je podal odgovor, da nekateri lastniki zemljišč le-teh ne želijo
prodati pod ceno 35 € /m2, kar je vsekakor za občino nesprejemljivo. Zemljišč občina po tej
ceni nikakor ne more kupiti, zato bomo primorani traso na določenih lokacijah spremeniti.
Čakamo še soglasje s strani Agencije RS za okolje. Po pridobitvi le-tega imamo pripravljeno
vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Realno gledano, bi se
druga trasa naj pričela z izgradnjo v letu 2018.
Ga. Mateja Ratiznojnik je postavila vprašanje glede izgradnje ceste v Bučečovcih. Ali se ob
tej cesti predvideva tudi pločnik, ter ali imajo vaščani možnost vplivati na višino pločnika?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je izbran izvajalec za izdelavo projektne
dokumentacije. Kot mu je znano, je pločnik predviden v višini ceste. Želje krajanov bomo
seveda upoštevali, v kolikor bodo sprejemljive.
G. Bogomir Gaberc je mnenja, da je pločnik nevaren za kolesarje v kolikor ni širok vsaj 2,5
m. Verjetno takšna širina pločnika v Bučečovcih ne bo možna, zato ne vidi nobenega
problema v izgradnji izvennivojskega pločnika v Bučečovcih. Le ti so v sosednji Avstriji zelo
popularni, so praktični, tudi kar se tiče izvajanja zimske službe.
G. Anton Moravec je povedal, da so pločniki v naši občini zelo neprimerni in nevarni. Le-ti so
preveč široki za pešce in premalo široki za kolesarje. Predlagal je izgradnjo izvennivojskih
pločnikov v Bučečovcih.
G. Andrej Weis je postavil vprašanje, kako daleč so zadeve glede novogradnje košarkarskega
igrišča pri OŠ Križevci.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo bili uspešni na razpisu, saj smo pred kratkim s
strani Fundacije za šport prejeli odločbo o dodelitvi sredstev v višini 24.988,00 € za
novogradnjo košarkarskega igrišča pri OŠ Križevci. Opravili smo tudi nekaj razgovorov s
ponudniki.
Ga. Mateja Ratiznojnik je zapustila sejo.
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G. Andrej Weis je postavil vprašanje:
- glede nameravane postavitve šotora pri skladišču firme Mitos v Iljaševcih.
Sosedje se namreč bojijo, da bo šotor postavljen preblizu stanovanjske hiše in jim bo
zastiral
svetlobo. Sprašuje, ali je občina o tej zadevi seznanjena, oz. je to le stvar upravne enote?
- ali ima občina interes za odkup parcele nasproti firme Mitos v Iljaševcih? Občani so namreč
nezadovoljni, da se po tem gramoziranem zemljišču vozi med drugim tudi s težkimi stroji
pri
čemer leti gramoz na cesto.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da mu zadeva glede postavitve šotora ni znana, zato ne
more komentirati, kar se pa tiče odkupa zemljišča pa je povedal, da občina nima interesa za
odkup predmetnega zemljišča.
Ga. Frančiška Rakuša je izpostavila problematiko v zvezi z živo mejo pri Tkalčevih v
Križevcih
( bivši lovski dom v Križevcih ). Le-ta je previsoka in sega precej proti cestišču. Ker mimo
poteka promet ( vozijo tudi delovni stroji- traktorji, kombajni ipd.) je mnenja, da bi ograjo
bilo potrebno zožiti in znižati v dolžini ca 20 m.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo zadevo predali v reševanje Medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu.
K 17. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil o dveh požarih, ki sta ju v letošnjem letu
utrpela družina Hofman Borisa iz Bučečovec in PGD Vučja vas ( gasilski dom ).
Prisotne je seznanil, da se po sklepu župana za sanacijo škode po požaru nakažejo sredstva iz
občinskega proračuna in sicer:
- Družini Hofman iz Bučečovec v višini 2.000,00 €,
- PGD Vučja vas v višini 3.000,00 €.
Prisotne je povabil na naslednje prireditve:
- 28.5.2016 – prevzem novega gasilskega vozila v Križevcih,
- 4.6.2016 – prevzem novega gasilskega vozila v Stari Novi vasi
- 4.6.2016 od 8.00 ure dalje v Križevcih – regijsko preverjanje ekip PP, CZ in RK.
Ker ni bilo več razprave je župan sejo zaključil ob 21.15 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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