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Stevilka: 032-0 I / 20 | 4-87 7
Datum: 0L07.2014

VABILO

Na podlagi 35. dlena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. L RS, 5t.: g4/2007-lff|Fi2,27/2008,76/2008,
100/2008, 79/2009, L4/2010,51/2010,8412010,4012012-ZUIF ), 17. dlena Statuta obdina KriZevci (
Ur. l. RS, 8t.27/99,1710I in74/02) in 20. dlena Poslovnika obdinskega sveta obdine KriZevci ( Ur. l.
RS, 5t. 27 /99, 17 101 in 7 4102 )

sk l i cu j em

26. SEJO OBdINSKEGA SYf,TA OBdII\'E I<NTZNVCT

Zasejopredlagamnaslednji D N E VNI RED :

l. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti dlanov obdinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje obdinskega sveta
3. Pregled dnermega rcdaza26. redno sejo obdinskega sveta
4. Porodilo o delu Medobdinskega inipektorata in redarstva zareto 2013
5. Porodilo o vzdrievanju pokopali5da ter o prihodkih in odhodkih Pogrebne in pokopali5ke

dejavnosti zaleto2013
6. Poslovno porodilo Zdravstveni dom Ljutomer zaleto 2013
7. Soglasje za vpis otrok nad norrnativi in soglasje k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest v

Solskem letlu20l4l20l5
8. Letno porodilo OS tcriZevcizaleto2013
9. Predlog sklepa o podelitvi obdinskih priznanj zaleto 2014

Kriievci pri Ljutomera 11, 9242 Krilevci pri Ljutomeru
Tel: 02 / 584 40 40, fax: 02 / 584 40 43, e-poita: info@.obcina-krizevci.si.

Matiina it: 1332147000, ideniffikacijska it. za DDV: 5184582057, TRR pri Banki Slovenije: 01'366-0100013981

v seini sobi obiine KriZevci



10. Porodilo o aktivnostih v Svetu zavodaoS KriZevcizaleto}}l3
I 1. Odgovori na vpraSanja prej5qje seje
12. Vpra5anja, pobude in predlogi d.lanov obdinskega sveta
13. Raaro

Lupanobdine KriZevci
mag. Branko Belec,l.r.

VABLIEITII:
- dlani obdinskega sveta obdine KriZevci
- predsednicaNO, ga. Darinka Ur5id
- Olga Lukman- Medobdinski inipektorat in redarstvo ( obrazloZitev k 4. todki dnevnega reda )- Du5an Bratu5a- Pogrebna dejavnost ( obrazloZitev k 5. todki dnevnega reda )- Tomi Nemec, direktor ZD Ljutomer ( obradoZitev k 6. todki dnevnega reda )- predstavniki sredstev javnega obveSdanja





oBerNA rruZevcr
oeinisKl svET

Z AP I  S  N  I  K

25. redne seje Obiinskega sveta obiine Kriievci, ki je bilav sredo, 2L.mtjr20l4 ob 15.00
uri v sejni sobi obiine KriZevci.

Na seji so bili navzodi dlani in dlanice obdinskega sveta obdine Kriievci:
Anton Lowendid, Lidija Koro54 Branko Slavinec, FrandiSka RakuSa, Andrej Weis, Bogomir
Gaberc, Marijan SiSanec, dr. AleS Kolmanid, Milan Majcen" Du5an Prelog, Anton Petovar in
Anton Kiela.

Opravideno odsotni: Robert Jelen

Prisotri predstavniki obdinske uprave: Zupan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nata5a
Antolin, JoZef Lebar, Miran Ros in Jelka Kosi.

Ostali prisotni: - Darinka UrBid, predsednica Nadzomega odbora
- Davorin Kurbos, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o. Ljutomer
- Bojana Karba" Pomwec.com

DNEVNI  RED:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti dlanov obdinskega sveta
2. Pregled in potditev zapisnika 24. redne seje obdinskega sveta
3. Pregled in pohditev zapisnika 10. korespondendne seje obdinskega sveta
4. Pregled dnevnega rcdaza25. redno sejo obdinskega sveta
5. Elaborat 2014 sporodilom zaleto 2013 in planom za leto 2014 z.aizvajaqie javnih sluib

oskrbe s pitro vodo, odvajaqia in di3denja odpadnih voda in drugih storitev, ki so
povezane zjavno sluZbo v Obdini KriZevci

6. Zakljudni radunproraduna obdine KriZevci zaleto201,3
7. Porodilo Nadzomega odbora o opravljenem nadzoru ZR obdine KriZevci zaleto 2013
8. Soglasje h gadnji objekta v neskladju s PUP-om za:

- k.o. Boreci
- k.o. Lukavci

9. Prva dopolnitev nadrta razpolaganja z nepremidnim premoZenjem zaleto 2074
10. Predlog za ukinitev statusajavnega dobra
11. Predlog za imenovanje nadomeshrega dlana obdinske volilne komisije
12. Predlog sklepa o potrditvi Dolcumenta identifikacije investicijskegaprojekta ( DIIP ) za

projekt r>Nadzidava Zdravstvenega doma Ljutomer >
13. Predlog sklepa o pofrditvi Investicijskega programa ( IP ) za projekt > Nadzidava

Zdravstvene ga doma Lj utomer<
14. Odgovori na rpra5anja prej54je seje



15. Vpra5anj4 pobude in predlogi dlanov obdinskega sveta
16. Raao

K 1. todki dnevnega reda:

. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti ilanov obiinskega sveta

Zupanmag. Branko Belec je otvoril sejo in pozdravil vse prisotre. Ugotovil je sklepd.nost seje,
saj se je seje udeleX.lo 12 dlanov obdinskega sveta. Gospod Robert Jelen se iz opravidenih
razlogov ni udeleZil seje.

K 2. toiki dnevnesa reda:

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje obiinskega sveta

S K L E P : Zapisnik 24. redne seje so dlani obdinskega sveta potudili brez pripomb.

Navzodih 12 dlanov sveta
ZAje glasovalo 12 dlanov sveta
PROTI je glasovalo 0 dlanov sveta

Sklep je sprejet

G. Anton Petovar je postavil vpraianje, ali smo s stani Agencije RS za okolje in prostor Ze
prejeli odgovor glede di5denja vodotokov v obdini, kateri so modno zara5deni?

Miran Ros je povedal, da smo z navedenim problemom sezranili direktorja g. Kusteca na
ARSO, ki nas je opozoril na prepoved vsakr5nega posega ( tudi koinje ) vse do 15. avgusta

K 3. toEki dnevnega reda:

Pregled in potrditev zapisnika 10. korespondenine seje obiinskega sveta

S K L E P : Zapisnik 10. korespondendne seje so dlani obdinskega sveta potrdili brez
pripomb.

Navzodih 12 dlanov sveta
ZAje glasovalo 12 dlanov sveta
PROTI je glasovalo 0 dlanov sveta

Sklep je sprejet.



K 4. toiki dnevnesa reda:

Pregled dnevnega redaza25. redno sejo ob6inskega sveta

Lupannag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red.

S K L E P : Predlagan dnevni red25. redne seje so dlani obdinskega sveta potrdili brez
pripomb.

Navzodih
ZAje glasovalo
PROTIje glasovalo

Sklep je sprejet.

12 dlanov sveta
12 dlanov sveta
0 dlanov sveta

K 5. toiki dnevnega reda:

Elaborat 2014 s poroEilom zaleto 2013 in planom zaleto 20L4 zz izvajanje javnih sluZb
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in Ei5denja odpadnih voda in drugrh storitev, ki so
povezane z javno sluibo v Obiini Kriievci

Elaboratje priloga gradivu za sejo.

Lupanmag. Branko Belec je besedo predal g. Davorinu Kurbosr:" direktorju JP Prlekija d.o.o.
Ljutomer, ki je podrobno predstavil predloZen Elaborat. Povedal je, da je JP Prlekija kot
twajalec gospodarskih javnih sluZb v obdini KriZevci v skladu z veljavnimi predpisi dolZan
enkrat letno pripraviti Elaborat v katerem prikaie predpisane podatke, ki se nanaSajo na
inrajanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in di5denja odpadne vode v obdini ter izradune in
primerjave ter predloge potebnih-predradunskih cen komunalnih storitev. Elaborat se do konca
marca posreduje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter obdini KriZevci, katera mora po
veljavnih predpisih zaradi ved kot 10 % odstopanja med sedanjimi cenami in potrebnimi cenami
nekaterih lqsmunalnih storitev prideti postopek potrjeva{a novih cen.

V predlaganem Elaboratu se ureja po novi metodologiji tudi cer.re za podrodje odvajanja in
di5denja odpadne vode kar pomeni, da se do sedaj enotre oz. skupne cene odvajar{a in di5denja
razdelijo na dva dela:
- na ceno javne infiastrukture ali omreZnino, ki se pladuje v fiksnem mesednem znesku glede
na velikost vodovodnega prikljudka ter

- na ceno storitev javne sluZbe, ki se mesedno pladuje glede na kolidino storitve: porabljeno,
odvedeno in odi5deno pitro vodo.

Navedene cene, izraduni in primerjave so razvidne iz priloZenega elaborata.



Prisotrim je podat primerjavo msssfnih stro5kov komunalnih storitev za gospodinjstvo-
Stiridlanska druZina, ki mesedno porabi 15 m3 vode:

Dosedanji
mesedni stro5ki

Po predlaganih
novih-
predradunskih
cenah brez
subvenciie

Po predlaganih novih-predradunskih
cenahz upo5tevano 80 % subvencijo
omreZnine in odvajaqja in diSdenja
odpadne vode

Vodooslaba 15,31 t4.04 14.04
Odvaianie 5,80 2t-62 1 1.19
u$cenle 9,83 14.36 r0.22
Skupna
obstojeda
mesedna
obvezrost
brez DDV

30,93 50,02 35,45

DDV 2,86 4,68 3,29
Skupaj z
DDV

33,79 54,70 38,74

Kot iz tabele sledi, subvencija rnilamesedno poloZnico za 15,96 e z DDV, gospodinjstvo po
novi ceni plada le 4,95 € z DDV ved kot do sedaj.
Zavedatt bi se morali, da dolgotajne zamtzritve cen komunalnih storitev predstavljajo za
uporabnike znatro povedanje finandnih obveznosti, katerih nadaljnje odlaganje bi povzrodilo
5e dodatro povedanje razkoraka med pohebami in moZnostni, ter ponej5e 3e teZje reieva4ie
nastalih neskladij med potebami in moZnostmi.

Lupanmag. Branko Belec se je direktorju g. Kurbosu zahvalil za uvodno predstavitev Elaborata
in povedal, dazadeve niso enostavne. Verjame, da bo odloditev svetrikov teZka.

Besedo je predal g. Antonu Petovarju, predsedniku Komtrnalnega odbor4 ki je povedal da je

odbor o Elaboratu temeljito mzpravljaT. Po temeljiti razpravi je bil sprejet sklep, ki je predlagan
obdinskemu svetu v sprejem, s tem da kondno odloditev prepu5dajo obdinskemu svetu.

PodZupan g. Bogomir Gaberc je prisotre sezranil s predlogom, katerega je podal Ze na seji
komunalnega odbora. Predlagal je, da vsaj en del amortizacije krijejo uporabniki sami, saj v
nasprotnem preved obremenimo obdinski proradun . Zavedattse moratno, da obdina ne bo mogla
cen v nedogled 100 o/o subvencionirati, zato predlaga postopno subvencioniranje v vi5ini
80 % obdinskiproradun, 20%pauporabniki. Verjame, dabo odloditev tetka

G. Anton Lowendid je:
- Postavil vpra5anje, kdo je predlagal zakonsko sprejeta merila nove metodologije? Ali lahko
kdo garantira" da bodo le-te vzdriala?

- Kot obdana ga predvsem moti vi5ina omreZnine za gospodir$stvo z enim ali dvema dlanoma,
ki bodo pladevala ved po osebi, kot gospodinjstva s Stirimi dlani. Merilo ne bi smel biti
vodovodni prikljudek, temved kolidina vode ali Stevilo prebivalcev.

- Iz priloZene tabele za di5denje vode je razvidno, da smo porabili 105.000 m3 vode, podistili
pa247.000 m3. Vpra5uje, ali ti podatki &iijo?



- Ugotavlja da so se vodne izgube v lanskem letu modno povedale. Zakai? Obdina obnavlja
omreZje, vodne izgube pa se povedujejo. Meni, da Javnemu podjetju ni v interesr:, da bi
poiskali vzoke za povedanje vodnih izgub.

- Postavil je tudi vpra5anje, ali so stroiki JP Prlekije res optimalni? Ali ni ved nokanjihrczew?

Direktor g. Davorin Kurbos je odgovoril na vpra5a{a gospodu Lowendidu.
Povedalje:
- Uredbaje sprejeta, zato smo jo dolZni upo5tevati.
- Na nadin obraduna omreZnine halne moremo yplivati.
- Kar se tide razlik med prodano in odi5deno vodo je povedal, da podatek drZi. Odvedene
odpadne vode je bilo 247.A00 m3, prodane pa le 105.000 m3, kar pomeni, da v kanalizacijo
pridno spu5damo meteomo vodo, kar je bilo ugotovljeno tudi na obmodju obdine KriZevci. Od
pregledanih 15 vzorcev je bilo ugotovljenih kar20 % tak5nih krSitev.

- Zawnne so bile vedje vodne izgube. Razloge so temeljito iskali - sumijo na nedovoljene
odvzeme vode v sklopu izgradnje LeIemice, s hidrantov, v dasu polnjeqia
bazenov... Po svojih modeh si vsekakor prizadevajo, da bi vodne izgube zmanj5ali.

- Kar se tide stoSkov JP Prlekijapaje povedal, daje JP Prlekijav 100% lasti obdin. Vsi podatki
so dostopni in so na razpolago.

G. Mlan Majcen je povedal, da obdina nima vpliva na zakonodajo. Podpira predlog za postopno
subvencioniranje v vi3ini 80 % s stani obdine.
Vpra5uje, kaje pomeni, de obdina cene ne poviSa? Ati v tem primeru razliko krije obdina iz
obdinskega proraduna?

Direktor g. Davorin Kurbos je povedal, da ne potditev cene pomeni, da obdina v celoti
amortizacij o zagotavlja iz obdinskega proraduna.

Ga. Frandi$ka Raku5a meni, da bi JP Prlekija kot upravljalec sistema moral skrbeti za
spremembo metodologije. Podjetje bi se moralo postaviti v prid uporabnikom. Voda je osnolnta
dobrina, ki bi morala biti vsem zagotovljen4 ypra5anje paje, ali si jo bomo v prihodnje 5e labko
vsi privo5dili. Predlagalaje, da se izraduni wsijo na osnovi porabljene vode.

Dr. Alei Kslmanid pove, da si se kot obdan najprej prisiljen priHjuditi na javno infrastrukturo
(vodovod" kanalizacijo), potem pa prisiljen laiti vse stoike. Ima obduteh kot bi se JP Prlekija
postavilo proti lastrim ustanoviteljem, saj stro5ki vedno bolj naraidajo, poveduje se tudi
zaposlova4je...S prikljudiWijo na vodovodni sistem C pa je prepridan, da bodo stroiki 3e viSji.

Lrryannag. Branko Belec je povedal, da je Elaborat bil poslan Ze na Ministrstvo za hnetijstvo
in otcoge. V kolikor cen ne sprejmemo, smo v prekr5ku in bomo dolZni laiti nastalo izgubo.
Cena je jasna. Omreinina je predpisana in na to ne moremo vplivati.. Nekdo te cene mora
pladati, ali jihplada uporabnik ali obdina. Meni, daje sprejemljivo 80 o/o subvencioniranje, saj
obdina v prihodnosti ne bo mogla laiti cen v celoti.

G. Anton Lowendid je povedal, da bo glasoval proti in sicer iz razloga" ker je Metodologija
skrajno nepravidna zanaie obdane.

Ker ni bilo ved tazprave,je Zupan mag. Branko Belec dal na glasovaqie predlagan sklep.



S KL E P : 1. Obdinski svet Obdine Kriievci se je sezranil z Elaboratom2014 ter Porodilom
zaleto 2013 ter Planom zaleto 2A1.4 zaizvajarje javnih sluZb oskrbe s pitro
vodo, odvajanja in diSdenja odpadnih voda in drugih storitev, ki so povezane z
javnimi sluibami v Obdini KriZevci.

2.Obdinski svet pohjuje predradr.rnske cene obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluZb varstva okolja oskrbe s pitno vodo in sicer:
- predradunsko ceno omreinine na podrodju oskrbe s pitro vodo v obdini, ki za
osnovni prikljudek DN 13-15 zraia 5,8194 € mesedno,

- predradunsko ceno vodarine v obdini, ki zra5a 0,5483 E zam3 prodane vode.
3. Obdinski svet potrjuje predradunske cene obveznih obdinskih gospodarskih

javnih sluib varstva okolja odvajanja odpadne vode in sicer:
- predradunsko ceno omrefuine napodrodju odvajanja odpadne vode v obdini,
ki za osnovni prikljudekDN 13-15 zna5a 13,0332 € mesedno

- predradunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode v obdini, ki zra5a
0,5194 € zam3 prodane pitre vode.

4. Pristojni organ obdine za nepridobitre uporabnike v obdini potrdi 80 %
subvencijo omreinine na podrodju odvajanja odpadne vode, tako da omreZnina
za nepridobibre uporabnike za osnovni prikljudek DN 13-15 ma$a2,6}66€.
Razliko do predradunske cene, obdinamesedno pokriva iz obdinskegaproraduna

5. Obdinski wet potjuje predradunske cene obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluZb varstva okolja, diSdenja odpadne vode in sicer:
- predradunsko ceno omreinine na podrodju di5deqia odpadne vode v obdini, ki
za osnovni prikljudek DN 13-15 maia5,1848 € mesedno

- predradunsko ceno diSdenja odpadne vode v obdini, ki znaia 0,6119 € zam3
prodane pitne vode.

6. Pristojni organ obdine za nepridobitne uporabnike v obdini potrdi 80 %
. subvencijo omrefrrine na podrodju di5denja odpadne vode tako, daomrehinaza

nepridobitre uporabnike za osno'tmi prikljudek DN 13-15 nn1aI,0370 C.
Radiko predradunske cene, obdina mesedno pokriva iz obdinskega proraduna.

7. Zavsepridobitre uporabnike jarme sluZbe v obdini se potrdijo in veljajo cene
javnih sluZb brez subvencije.

8. PreseZek odhodkov nad prihodki jawe sluibe odvajanja odpadnih voda v Obdini
KriZevci zaleto 20 1 3 v vi5ini 1 I .750,00 € se pohij e iz preseZkov prihodkov nad
odhodki, ki so bili napodrodju odvajanja odpadne vode doseZeni v letu preteklih
letih.

9. Nove cene obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja iz
predhodnih sklepovo pridnejo veljati in se uporabljati s pridetkom nasled4jega
meseca od dneva njihove potditve.

10. Ti sklepi pridnejo veljati naslednji dna po objavi v Uradnem listu RS , uporab[ajo
pa se od 01.06.2014 naprej.

Navzodih
ZAje glasovalo
PROTIje glasovalo
NI glasoval

Sklep ni sprejet.

12 dlanov sveta
4 dlani sveta
7 dlanov sveta
1 dlansveta



Izizidaglasovanja sledi, da se je Obdinski svet Obdine KriZevci seznanil z Elaboratom
2014 ter Porodilom zaleto 2013 ter Planom zaleto 2014 za izvajanjejavnih sluZb
oskrbe s pitro vodo, odvaja$a in di5denja odpadnih voda in drugih storitev, ki so
povezane z javnimi sluZbami v Obdini KriZevci, ki ga je pripravilo Javno podjetje
Prlekija d.o.o. in zavrala predlagane predradunske cene obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja oslabe s pinro vodo, odvajanja odpadne vode,
di5denja odpadne vode.

K 6. toiki dnevnesa reda:

Zakljuini raEun proraiuna obiine Kriievci zaleto20l3

hrrpur_ mag. Branko Belec je besedo predal radunovodkiqji Nataii Antolir\ ki je
povedal4 da zakljudni radun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proraduna v proradunskem letu" za
katerega je bil sprejet proradun. V zakljudnem radunu obdinskega proraduna so
prikazane tudi vse spremembe sprejetega proradun4 uveljavljene med izvr5evanjem
proradun4 ki na podlagr veljavnih predpisov s podrodja javnih financ vplivajo na
dejansko realizacijo proraduna.

Skupni prihodki proraduna obdine Kriievci so bili v letu 2013 planirani v vi5ini
3,264.592,06 € od tega:
- davdni prihodki 2,163.026,64 € o2.66 % celotnih prihodkov
- nedavdni prihodki 413,143,98 € oz. 73Yo celotrih prihodkov
- kapitalski prihodki 21.531,97 € oz. 1 % celotnih prihodkov
- fansfemi prihodki 666.889,47 € o2.20 % celotrih prihodkov

Realizacija glede na sprejeti planje 84,5 €

Celotri odhodki proraduna obdine KriZevcizaIeto2013 na ajo 3,679.085,87 € od tega:
- tekodi odhodki
'tekodi transferi

600.201,36€ oz.16 % celotnih odhodkov
t,208.669,54 € o2.33 % celotnih odhodkov

- investicijski odhodki 1,700.314,90 € oz. 46 % celotrih odhodkov
- investicij ski tansferi 169.900,07 €oz. 5 % celotrih odhodkov

Glede na plan so odhodki bili realizirani v vi5ini 75,3 Yo.
PreseZek odhodkov nad prihodki v letu 2013 zrLaia4l4.493,8l €,.
V leto 2013 se prena5a stanje na radunu v vi5ini 603.336,07 € od tega je 142.279,47 e
namenskih sredstev proradunskega stanovanjskega sHada-

Zupan mag. Branko Belec je povedal, da je zakljudni radun proraduna zaleto 2013
obravnaval tudi Nadzomi odbor obdine, zato je predlagal, da se pred samim
glasovaqjem sezrani obdinski svet z ugotovitvami NO.

Besedo je predal predsednici odbora gospe Darinki Ur5id, ki je povedala, daje Nadzond
odbor na svoji 20. seji obrarmaval Zakljudni raEun obdine zateto 2013. Pregledali so
predvsem postavke, ki se nana5ajo na postavke socialnega varstva kot so: pravica do
druZinskega pomodnika, pomod druZini na domu, pomod pri uporabi stanovaqi4 stro5ki



storitev v zavodih za odrasle ter postavko prihodkov od prodaje zgradb in prostorov.
Nadzomi odbor ni ugotovil nepravilnosti. Sredstva so bila ustrezno porabljen4 zato
predlaga obdinskemu svetu" da sprejme zakljudni radun proraduna za leto 201.3 v
predlagani obliki.

S K L E P : 1. Odlok o zakljudnem radunu proraduna obdine KriZevci zaleto 2013 se sprejme.
2. Odlok se objavi vUradnem listu RS.

Navzodih: 12 dlanov sveta
ZA je glasovalo 12 dlanov sveta
PROTIje glasovalo 0 dlanov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. toiki dnevnesa reda

Porodilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru ZR obiine Krfievci za leto 2013

ObrazloZitev s stani ga. Darinke Ur5id, predsednice NO je bila podana pri prej5nji to6ki dnevnega reda
( pri todki Zakljudni radun proraduna obdine ), z.ato je Zupan nada[eval z naslednjo todko dnevnega
reda.

K 8. toiki dnevnega reda:

Soglasje h gradnji objekta v neskladju s PfJP-om za:

a) Ico. Boreci
b) ko. Lukavci

ObrazloZitev je podal JoZef Lebar:

a) lco. Boreci:
Na obravnavanem zemlji5du parc. *.4A9 k.o. Boreci predvidena Sadqia stanovanjske hi5e
za katero je pridobljeno gradbeno dovolienje. Ker bi investitor na omeqienem zemlji5du Zelel
zgraditi vrtno lopo dimenztie 4,5 x 3,5 m2 z enokapno sfeho, naklona 3.5o, kateri pa ni v skladu z
veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto obdine Ljutomer za
obmodje obdine l(riievci, si je investitor v skladu z navedenim Odlokom dolZan predhodno
pridobiti soglasje obdinskega sveta k nameravani gradqii.

S K L E P : Obdinski svet Obdine IftiZevci daje soglasje z.a gradnlo vrhre lope s predvideno
enokapno steho z naklonom 3-5o na parceli 42/9ko. Boreci.

Navzodih 12 dlanov sveta
ZA je glasovalo 12 dlanov sveta
PROTIje glasovalo 0 dlanov weta

Sklepje sprejet



b) lco. Lukavci:
Na obravnavanem zemlji5du parc. Xt. 12L/3 k.o. Lukavci je zgrajena stanovaqjska hi5q na kateri je

izvedena dvokapna streha. Investitor Zeli izvesti rekonstrukcijo obstojede stanovanjske hi5e in
izvesti streho kot enokapno sfteho z naklonom manj5im od 30o. Ker predviden objekt ni v skladu z
ve$avnim Odlokom o prostorskih urediwenih pogojih za prostorsko celot obEine Ljutomer za
obmodje obdine KriZevci, si je investitor dolZan v skladu s prej omenjenim odlokom pridobiti
soglasje obdinskega sveta k nameravani gradnji.

S K L E P : Obdinski svet Obdine KriZevci daje soglasje k rekonstrukciji oz. adaptaciji stanovanjske
hiSe na parceli I2Il3 k o. Lukavci s predvideno enokapno streho naklonom manjiim
od 30 o.

Navzodih
ZAje glasovalo
PROTI je glasoval
M glasoval

Sklepje sprejet.

12 dlanov sveta
10 dlanov sveta
1 dlan sveta
I dlan sveta

K 9. todki dnerrnega reda:

Prva dopolnitev nairta razpolaganj a z nep remiinim premoienj em za leto 2014

ObrazloZitev je podala Lidija Domaqjko, ki je povedalA da je obdinski svet obdine KriZevci na svoji
seji dne 27 .2.2014 sprejel Letni nadrt razpolaganja z nepremidnim premoZenj em Taleto 2014 in Lehi
nadrt pridobivaqja nepremidnega premoZenj a za leto 2014.
Nadrt razpolagaqja inNadrt pridobivanja s premoZenjem se v skladu zZakonomter Uredbo o stva:nem
premoZe4ju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti med letom lahko dopolnjujetazdopolnitvami,
ki jih sprejme obdinski svet.
Predlagana dopolnitevje potrebna z.aradi izvedbe postopkov razpolaganja ( nakup, brezpladen prenos )
z nepremidnim premoZenjem, kateri pa se lahko izvede le, de je nepremidno premoZeqie vkljudeno v
letni nadrt razpolaganja z nepremidnim premoZenjem.

Obdinskemu svetuje podan predlog za dopolnitev:

a) nairta pridobivanja nepremiinega premoilenjazznaslednje parcelne Stevilke:
- parc. 3t.:25/13 k.o. IGiZevci -v naravi asfaltirana javna pot
- parc. 5t. 943 k.o. Berkovci- v naravi makadamsko cesti5de
- parc. !fr..172412 k.o. Logarovci - v naravi asfaltirana obdinska javna pot

b) nadrta razpolaganja z nepremidnim premoieniem za:
- $t. stavbe 239-3 ko. Vudja vas - stanovanje v vedstanovanjski stavbi
- ident.st. stavbe 470-7 ko. Logarovci- stanovanje v vedstanovanjski stavbi

Obe navedeni stanovanji sta dani v cenitev sodnemu cenilcu in v laatkem pridakujemo cenitveno
porodilo.

Zupan mag. Branko Belec je povedal, daje na eni ianed prej5njih sej bila podana pobuda" da se dotrajana
stanovanja dajo v odkup znadipotebnih vedjih vlagaqi v stanovanja" zato je dan predlog za dopolnitev
nadrta razpolaganj a z nepremidnim premoZenjem.



S K L E P : Obdinski svet Obdine lkiZevci sprejme prvo dopolnitev Nadrta tazpolaganjaz
nepremidnim premoZenjem Obdine kriZevci zaleto 2014 z-a stanovanje v Vudji vasi in v
Logarovcih.

1. Nadrt pridobivania nepremiEnesa premoienia

Zap.3t . I :
- Okvirna lokacija: KriZevci
- Parcelna Stevilka :25113
- Katastska obdina in Sifra k.o.: 236IftiZevci
- Okvirna velikost 177 m2
- Vrsta nepremidnine: cesta
- Predvidena wednosfi 1.300,00 €
- Ekonomska utemeljenost ZemljiBde v naravi predstavlja asfaltirano obdinsko javno

pot v IGiZevcih. Zakon o cestah dolod4 da so obdinske ceste v lasti obdine, zatoie
potrebno urediti lastri3tvo in nepremidnino kupiti. Odkup je bil vkljuden Ze v lanski
nadrt pridobivaqja nepremidnega premoZenj4 vendar ni bil realiziran.

Zap.3t.2:
- Okvirna lokaci$a: Berkovci
- Parcelna Stevila: 943
- Katastska obdina in Sifra k.o.: 250 Berkovci
- Okvima velikost I4l m2
- Vrsta nepremidnine: cesta
- Predvidena wednost brezpladen prenos
- Ekonomska utemeljenosf Zemlji5de v naravi predstavlja makadamsko cestiSde, ki je

v lasti ftzidnih oseb. Zakon o cestah doloda, da so obdinske ceste v lasti ob6ine, zato
je poftebno urediti lastni5tvo in nepremidno prenesti v last obdine, v kolikor Zeli

obdina asfaltirati cesti5de.

Zap.3t.3:
- Okvirna lokacija: Logarovci
- Parcelna Stevilka: 1724/2
- Katastska obdina in Sifra ko.:247 Logarovci
- Okvirna velikost: 348 m2
- Vrsta nepremidnine: cesta
- Predvidena vrednost brezpladen prenos
- Ekonomska utemeljenosh Zemlji5da v naravi predstavljajo asfaltirano obdinsko
javno pot v naselju Logarovci. 7-akono cestah doloda, da so obdinske ceste v lasti

obdine, zato jepotebno urediti lastni5tvo in nepremidnino prenesti v last obdine.

2. Nairt razpolag4uia z neDremiinin Dren

Zap.3t .1 :
- Parcelna Stevilka: 5t. stavbe 239-3
- Katastska obdina in Sifra k.o.: Vudja vas
-Okvinra velikosf stanovanje v vedstanovanjski stavbi 7 5,7 0 m2
- OrientaciLjska wednost po wednosti cenilca
- Metoda razpolaganja: neposredna pogodba ali zbiranje ponudb
- Ekonomska uteme[enosf Stanovanje je dotajano in bi bila potrebna vedja vlaganja
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Zap.3t.2:
- Parcelna Stevilka: ident.5t. stavbe 470-7
- Katashska obdina in Sifra k.o.: Logarovci
- Okvirna velikost stanovanje v vedstanovaqiski stavbi 45,37 m2
- Orientacijska vrednosh po wednosti cenilca
- Metoda razpolaganja: neposredna pogodba ali zbiranje ponudb
- Ekonomska utemeljenosf Stanovanje je dotrajano in bi bila potrebna vedja vlaganja.

K 10. toiki dnevnesa reda:

Predlog za ukinitev statusa javnega dobra

ObrazloZitev je podala Lidija Domanjko, ki je povedala" da gre za nepremidnini parc. 3t. 655/7 n 655/6

k.o. Boreci, ki sta opredeljeni kot javno dobro, vendar v naravi predstavljata zemlji5de k stanovaqjski
stavbi na parc. $t. +Ogltg in se ne uporabljata kot javno dobro. V konlaetri zadevi ge n del brajd in

Zive meje,ki je bila zasajena Ze pred mnogimi leti, ne vedod, da sega na del javnega dobra.
Po izvzemu navedenih parcel iz javnega dobra bo z lastniki stanovanjske stavbe 408113, k,o. Boreci

skle4iena prodajna pogodba.
Obdinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep o odvzemu statusa javnega dobra navedenih dveh

zemtji56. Na podlagi sklepa bo obdinska uprava predlagala vkqiiZbo lastninske pravice v korist Obdine
KriZevci.

S K L E P : - S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremidninah parc. 3f..: 65517 n655/6
k.o. Boreci.

-Navedeni nepremidnini postaneta last Obdine IftiZevci.
- Sklep se objavi v Uradnem listu RS in zadne veljati naslednji dan po objavi.

Navzodih
ZAje glasovalo
PROTIje glasovalo

Sklepje sprejet.

12 dlanov sveta
12 dlanov sveta
0 dlanov sveta

12 dlanov sveta
12 dlanov sveta
0 dlanov weta

Navzodih
ZA je glasovalo
PROTIje glasovalo

Sklep je sprejet.

K 11. toiki dnevnesa reda:

Predlog za imenovanje nadomestnega ilana obdinske volilne komisije

ObrazloZitev ktej todki je podalaLidirja Domanjko, kije povedala daje ga. Matilda Zitnitq namestnica
dlana OVK dne 12.03.2b14 podala odrtopoo r4juvo.Kerje gospa Zitnikova v letu 2010 bila predlagana

s shani stanke DeSUS, je le-ta po obvestilu o odstopu namesto gospe Zitnikove predlagal nadomestnega
dlana gospoda Silvesta Lovrendida iz Lukavec.
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Predlog o imenovanju je na svoji seji v mesecu apritu 2014 obravnaval KVIAZ. ilani so bili soglasni,
da se za nadomestnega dlana OVK imenuje Silvester Lovrendi6 za preostanek mandatne dobe gospe

Zitnikove, to je do decembra 2014.

S K L E P : Obdinski svet Obdine IGiZevci imenuje Silvestra Lowendida, stanujodega Lukavci 10a"
9242lkiLevci pri Ljutomentzanamestnika dlana Obdinske volilne komisiqie za
preostanek mandat4 do decembra 2014.

Navzodih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

Sklepje sprejet.

12 dlanov sveta
12 dlanov sveta
0 dlanov sveta

K 12. toiki dnevnega reda

Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifrkacije investicijskega projekta (Dm ) za proielif

> Nadzirlava Zdravsfvenega doma Ljutomer >>

in

K 13. toiki dnevneea reda:

Predlog sHepa o potrdiM Investicijskega programa ( IP ) za projekt > Nadzidava zdravstvenega
doma Ljutomer

ObrazloZitev k navedenim todkam je podala Lid[ja Domanjko. Prisotne je seznanila, da je Zdravstveni
dom v novembru 2013 obdine seznanil z n€uneravano gradnjo nadzidka ter s finandno konstrukcifo
obdin.
Predradunska wednost po tekodih cenah znaia 713.055,10 € z DDV. V wednosti je upo5tevan tudi

sfuo5ek nabave opreme.
Vire financiranja zagotav$ ajo: ZD Ljutomer, Obdina Ljutomer, Obdina Razlcri{je, Obdina VerZej,

Obdina KriZevcl ( 34.650,00 € z DDV ) ter Ministstvo za zdravje. Investicija oz. gradnja nadzidave se

bo izvajala v letu 2014.
V skladu z dolodili Uredbe o enotni metodolog[ii za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na podrodju javnih financ je n tak5ne investicije potebno pripraviti ustreano investicijsko
dokumentacijo in sicer Dokument investicijskega projekta ( Dm ) in Investiciiski program ( IP ), katera

obravnavatavse vidike, ki so potrebniz.aizvedbo investiciie. Opredeljenje investitor in stokovne sluZbe

za nadz.or in izdelavo usfezne projektne dokumentaciie, predstavljena je analiz.a stanja obmodja
investicije, opredeljeni so cilji investiciie in usklajenost z razvojnimi strategijami, opisane so variante z

in brez invoticije, oprede[iena je wsta investicije, predstavljena ocena investicijskih stro5kov iz
projektantskih popisov del, opredeljene so prvine, ki dolodajo investicijo vkljudng z_ viri financfoaojq
p."drtr,rli"oa^aliruvplivov investiclje na okolje ter predstavljene ugotovitve smiselnosti in mohrosti
nadaljnje priprave investiciiske, projektne, tehnidne in druge dokumentacije.
Javno narodilo se Ze inaja.

Lapan mag. Branko Belec je povedal, da je naknadno bil podpisan dogolor med obdinami
.oortuooufiljicami in Zdravstvenim domom Ljutomer, ki se nanada predvsem na finandno konstrukcijo
investicife. Podpisan dogovor zajema tudi dlen, da v kolikor sofinancerska sredstva s strani Ministrstva
za z.dravle ne bbdo pridobljena" ta del sredstev zagotovi Obdina Ljutomer ( deleZ obdine Ljutomer v

vi5ini 50.532,00 € + deleZ Ministrstva v znesku 68.350,00 € ).
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Lupanpodpira projekL saj bo veliko prinesel na5emu okolju in tudi na5im obdanom.

S K L E P : 1. Obdinski svet potrdi Investicijski program za projekt Nadzidava Zdravstvenega doma
Ljutomer, ki ga je izdelal Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. slovenskegatabora2 (v
sodelovanju z Obdino Ljutomer ),9240 Ljutomer, pod Stevilko E l/20I4 zdne
30.4.2014.

2. Vrednost investicije po tekodih cenah zraia 713.055,10 € ( z vkljudenim davkom na
dodano wednost ) in se bo izvajala skladno s dasovnim nadrtom od avgusta 2013 do
septembra 2014.

3. Vire za financiraqje zagotavljajo:
a) Investitor: Zdravstveni dom Ljutomer v znesku 533.055,10 €
b) Sofinancerji:
- Obdina Ljutomer v znesku 50.532,00 €
- Obdina KriZevci v znesku 34.650,00 €
- Obdina RaztcriZje v znesku 12.978,00 €
- Obdina VerZej v znesku 13.482,00 €
- Ministrstvo zazdravje v znesku 68.358,00 €

4. Odobri se izvedba investicije.
5. Projektje vkljuden v Nadrt razvojnih programov Obdine KriZevci.

Navzodih 12 dlanov sveta
ZA je glasovalo 12 dlanov sveta
PROTIje glasovalo 0 6lanov sveta

Sklep je sprejet.

S K L E P : 1. Obdinski svet potdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt
Nadzidava Zdravstvenega doma Ljutomer, ki gaje adelal Zdravstveni dom Ljutomer,
Cesta 1. slovenskegatabora 2 ( v sodelovanjrzObdino Ljutomer ),9240 Ljutomer, pod
Stevilko DW | /2014 z dne 28.4.2014.

2. Vrednost investiciie po tekodih cenah maia713.055,10 e ( z vkljudenim davkom na
dodano wednost ) in se bo izvajala skladno s dasovnim nad.rtom od avgusta 2013 do
septembra 2014.

3. Vire za financiranje zagotavljajo:
a) Investitor: Zdravstveni dom Ljutomer v zresku 533.055,10 €
b) Sofinancedi:

- Obdina Ljutomer v znesku 50.532,00 €
- Obdina KriZevci v znesku 34.650,00 C
- ObdinaRazlcriZje v aesku 12.978,00 e
- Obdina VerZej v znesku 13.482,00 €
- Minishstvo zazdravje v zresku 68.358,00 €

4. Odobri se priprava investici$skega programa.
5. Projekt je vkljuden v Nadrt razvojnih programov Obdine I(ri.Zevci.

Navzodih 12 dlanov sveta
ZAje glasovalo 12 dlanov sveta
PROTIje glasovalo dlanov sveta

Sklepje sprejet.
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K 14. toiki dnevneea reda:

Odgovori na vpraKanja prej5nje seje

G. Anton Lovrendi6 je opozoril na propadajodo stanovanjsko hiSo na Gomilah v Lukavcih.

JoZef Lebar je povedal, daje zadeva Ze posredovana Medobdinskemu in5pektoratu, kateri paje zadevo
posredoval v re5evanj e Gradbenemu in5pektoratu.

K 15. toiki dnevnesa reda:

Vpra5anja, pobude in predlogi ilanov obiinskega sveta

G. Anton Lowendid je opozoril na padajodo opeko s sftehe stanova4iske hi5e Sahmun v Lukavcih.

JoZef Lebar je povedal, da je Medobdinski in5pektorat Ze pred dasom poslal lastnikom nepremidnine
zahtevo za montaio sne gobranov

G. Andrej Weisje:
- Postavil vpra5anje, kdaj se predvideva sanaclja kanalizacijskih ja5kov v lljaSevcih?
- Predlagal, da setpravi ogled novozgrajenih cest v Ilja5evcih. Na nekaterih cestrih prikljudkih

je zamatt po$kodovane robove asfalta.
- Opozoril na sesedanje bankin pri kapeli v Iljasevcih in ob cesti zarcmizo.
- Povedal, daje pred kratkim bila izvedena odmera zemlji56a pri gasilskem domu v Ilja5evcih., zato

prosi, da se zadeva dimprej uredi.

JoZeflebarje povedal, da se sanacijska dela na kanalizac[iskih ja5kih pridnejo izvajati nasledqji teden.

Z izvajalcemAetie Uit Ze opravljen ogled novo zgrajenih cest v Ilja5evcih. V kolikor bi g. Weis Zelel

biti prisoten, se lahko opravi ponoven ogled.

Miran Ros je povedal, da je odmero zemlji5da pri gasilskem domu izvedlo podjetje Mera d.o.o. iz

Ljutomera. fei gre 5e za nekaj nerazdi5denih zadev s sosedqiimi lastniki, se zadeva 5e ureja.

G. Marijan Sijanec je postavil naslednia vpraianja:
- Kako daled je zadevaglede projektne dokumentacije za kriiiSde v Budedovcih?
- Kdaj se bo pridelo s sanacijo mostu v Budedovcih?
- Kdaj je predviden nasledqii termin licitacirje zemlji5da Petty?

JoZef Lebar je povedal, da je projektna dokumentaciia za kriZi5de v Budedovcih v izdelavi. Kar se tide

pridetka sanacije mostu v Budedovcih paje povedal, da smo v postopku zbiranja ponudb.

Lidija Domanjko je povedal4 da zemlji5da na prvi licitaciji niso bila prodana, termin za drugo licitacijo
pa nam 5e ni znan.

Lupan mag. Branko Belec je prepridan, da se bodo zemlji5da na drugi licitaciji Pldala saj seza nakup

Ze pojavlja kar nekaj interesentov. Tudi cena bo obdutno ni{a kot na prvi licitaciji.

G. Anton Kielaje:
- predstavil p.obfu- modno povedanega tovornega prometa v Berkovcih, s demer se uniduje cesti5de,
- postavil vprasanje, kdo doje dolZan pokositijarke ob republiSki cesti?

Miran Ros je povedal, da je obdina ob obdinskih cestah izvedla Le dva odkosa.
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PodZupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da je za vzdrZevanje melioracijskih jarkov odgovorno
Minisnswo za kmetijstvo, ki pobira tudi sredstva za vzdrZevanje le-teh. Ze dalj dasa pa Zal ugotavljamo,
da so ti jarki zapu5deni in ne vzdrZevani, zazrrati paje Ze tudi pojav ambrozije.

Dr. AleB Koknanid je povedal, da je po zakonu dolZan odstraniti ambrozijo lastnik zemlji5da.

G. Milan Majcen je povedal, da sredstva za vzdtLevanje melioracijskih jarkov zbira Ministrstvo za
kmetijstvo, katero bi moralo biti narodnik in pladnik opravljenih vzdrZevalnih del. Kolikor mu je zrano,
ministrstvo 5e ni izdalo narodila Skladu kmetijskih zemlji5d in gozdov ( kot izvajalcu vzdrZevalnih
del ), da opravi vzdrZevanje melioraciiskih jarkov, zato je prepridan, da se le-to tudi v letoSnjem letu
ne bo izvedlo.

Zapanmag. Branko Belec je povedal, da je s strani Sveta regiie bila podana pobuda na Ministrstvo za
kmetijstvo, da se ti sistemi prenesejo na obdine, katere bodo te zadeve bolje izvajale.

G. Anton Petovarje:
- Mtt"qiq da bi s tem prenosom obdine prevzele samo delo, vpra5anje pa je, na kak5en nadin bi si nastale
stroSke lahko povrnile.

- VpraSuje, kdobo odgovoren za morebitne poplave, ki bi nastale z.aradine vzdrZevanih melioracijskih
jarkov?

- Opozoril je na pove6an promet tovornih vozil na obdinski cesti skozi Gaj5evce, katera je bila
zgrajena s sredstvi obdanov, sedaj pa se s tovomim prometom modno uniduje.

hupanmag. Branko Belec je povedal, da bomo o zadevi obvestili Medobdinski in5pektorat obdin, sam
pa bo obvestil tudi komandirja PU Ljutomer, da ukrepajo.

Na povedan tovorni promet skozi naselje Budedovci je opozoril tudi g. Mariian Si3anec.

K 16. tgEki dnevnesa reda:

Razno

Ga. Lidifa Koro5a je:
- prisotne seznanila s vpisom otok v prvi razred. Vpisanih je 29 ofrolq kar po standardu pomeni
delitev otrok na dva oddelka. S strani Ministrstva za Solstvo pa so prejeli vardevalne ukrepe, kjerje
dopusten normativ 28+2 otoka za enraned. Zato je nastala dilema glede Stevila oddelkov. OS
KriZevci je na Minisnstvo za Solstvo podala vlogo za dodelitev dveh oddelkov l.razreda" vendar 5e
jim ni Tnlno) ali bo vloga odobrena.

- prisotne seaanil4 da v OS KriZevci ne predvidevajo zaposlovanj4 niti razpisa za uditelia dporbe
vzgoje.

Dr. AleS Kohnanid se je obdinskemu svetu in Zupanu zahvalil za pomod pri izvedbi koncerta ob 10-
letnici Prle5kega kvinteta.

G. Andrej Weis je prisofire povabil na kolesarjenje po obdini I(riZevci, ki bo v soboto, 24. maia20l4 s
pridetkom ob 10.00 uri.
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Zapan mag. Branko Belec je prisotne seaanil:
- z izborom izvajalca sanacijejavnih poti v Vudji vasi. Izbran inajalec je SGP Pomgrad d.d. iz
Murske Sobote.

- z imenovanjem Lidije Domanjko kot tajnice obdinske uprave,
- s predvideno strokovno ekskurzijo v Gori5ka Brda.

Ker ni bilo ved ra4prave, je Zupan sejo zakljudil ob 18.00 uri.,

mag. Branko Belec
Zupan Obdine KriZevci

Zapisalt
JelkaKosi

V
obDr,.
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