OBČINA KRIŢEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
10. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v torek, 31. januarja 2012 ob
18.00 uri v sejni sobi SKZ » KLAS » Križevci.
Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Kriţevci:
Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert
Jelen, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar.
Opravičeno odsotni: Boris Onišak, Aleš Kolmanič in Anton Kšela.
Prisotni predstavniki občinske uprave: ţupan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša
Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi.
Ostali navzoči: - Darinka Uršič, predsednica NO

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 10. redno sejo
4. Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Kriţevci
5. Predlog proračuna za leto 2012 – 1. branje
6. Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012
7. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta javnega sklada za kulturne dejavnosti
8. Poročilo o realizaciji Letnega delovanja načrta OŠ Kriţevci in Vrtca Kriţevci za šolsko
leto 2010/2011
9. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
11. Razno

K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Ţupan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeleţilo 10 članov občinskega sveta. G. Boris Onišak, g. Aleš Kolmanič in g. Anton Kšela
se iz opravičenih razlogov seje niso udeleţili.
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
S K L E P : Zapisnik 9. redne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Predlog dnevnega reda za 10. redno sejo
Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red. Predlagal je dopolnitev
dnevnega reda s tem, da se na 8. točko uvrsti točka dnevnega reda » Imenovanje predstavnika
v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer ». Vse ostale točke
dnevnega reda ostanejo nespremenjene in se pomaknejo za eno točko.
S K L E P : Predlagani dnevni red s predlogom ţupana o dopolnitvi dnevnega reda so člani
občinskega sveta sprejeli brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 4. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Križevci
Ţupan je besedo predal g. Robertu Jelenu, predsedniku finančnega odbora, ki je povedal, da je
finančni odbor zadevo obravnaval na svoji 3. seji dne 19.01.2012. Člani finančnega odbora so
predlagali, da se višina sredstev na glas volivca poviša iz dosedanjih 0,125 € na 0,175 €, kar
pomeni dvig celotnega obsega za financiranje političnih strank glede na leto 2011 za 1.000 €.
Ker se višina sredstev se ni spremenila vse od leta 2001, se predlaga občinskemu svetu, da
sprejme predlagan sklep.
G. Robert Jelen je predlagal, da se v sklepu o financiranju političnih strank doda še
financiranje list.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
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S K L E P : 1. Političnim strankam in listam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke
na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine
Kriţevci sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka in
lista dobila na volitvah.
2. Politična stranka in lista pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila
najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank in list, se
določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,175 €
mesečno za dobljeni glas na volitvah za člane občinskega sveta Občine
Kriţevci.
4. Sredstva se strankam in listam nakazujejo enkrat letno na njihove transakcijske
račune.
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja
političnih strank v Občini Kriţevci ( Uradni list RS, št. 17/2001 ).
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se z dnevom sprejema Odloka o proračunu občine
Kriţevci za leto 2012.
Navzočih
10 članov sveta
ZA je glasovalo
10 članov sveta
PROTI je glasovalo
0 članov sveta
Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Predlog proračuna za leto 2012 – 1. branje
Predlog proračuna, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt občine in Medobčinskega
inšpektorata ter program prodaje in nakupa stvarnega premoţenja občine v letu 2012 so
priloga gradivu za sejo.
Ţupan mag. Branko Belec je predstavil spremembo v gradivu za 1. branje glede na osnutek
proračuna za leto 2012. Sprememba se nanaša na projekt ureditve Gajševskega jezera. Glede
na to, da je občina Kriţevci nosilec projekta, so na prihodkovni strani dodani sofinancerski
deleţi sosednjih sodelujočih občin in večji deleţ SVLR, na odhodkovni strani je isti znesek
povečan izdatek za ta namen. Tudi v NRP so usklajeni viri financiranja.
Predlagani osnutek proračuna občine Kriţevci za leto 2012 in Načrt razvojnih programov za
obdobje 2012-2015 so na svojih sejah obravnavali odbori občine Kriţevci, ki so podali
naslednje pripombe in predloge:
- Odbor za komunalne zadeve – brez pripomb
- Odbor za drobno gospodarstvo – v NRP se vključi izgradnja pločnika ob cesti do
pokopališča
- Odbor za poţarno varnost in civilno zaščito – brez pripomb
- Odbor za kmetijstvo – brez pripomb
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- Odbor za druţbene dejavnosti je podal predlog:
1) nakup prireditvenega šotora in montaţnega odra. Skupna vrednost projekta je 70.588 € od
tega je lasten deleţ občine Kriţevci 12.000 €, deleţ občine Verţej 8.588 €, deleţ EKRPLEDER v višini 50.000 €.
2) za financiranje Glasbene šole Ljutomer se doda 3.500 €, skupaj 11.500 €
3) v NRP se vključi obnova vetrolova ob vhodih v OŠ Kriţevci.
Vsi zgoraj navedeni predlogi so upoštevani v predlogu za 1. branje.
Ţupan je besedo predal g. Robertu Jelenu, predsedniku finančnega odbora, ki je povedal, da je
odbor obravnaval pripombe vseh odborov. Sprejet je bil sklep, da se pripombe in predlogi
odbora za druţbene dejavnosti in odbora za drobno gospodarstvo vključijo v proračun in v
NRP in se dopolnjen predlog posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v 1. branju.
Ga. Lidija Koroša je opozorila, da v NRP ni zajeta izgradnja pločnikov v Ključarovcih ( od
Sagaj do kriţišča na Grabah).
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je zadeva ţal zamujena in je vsem tudi znana.
Kar se tiče izgradnje pločnika na navedenem odcepu se predvideva, da se le-ta vključi v
projekt ureditve Gajševskega jezera.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali se bo ob izgradnji ceste v Lukavcih ( cesta proti
Gomilam ) izvedlo tudi podvrtavanje ceste za kanalizacijo?
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se bo podvrtavanje ceste vsekakor izvedlo.
Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Odlok o proračunu občine Kriţevci za leto 2012 z vsem sestavnimi deli se v
prvem branju sprejme.
- Odlok se posreduje v 10-dnevno javno obravnavo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2012
Ga. Nataša Antolin je podala obrazloţitev k navedeni točki in povedala, da Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb
varstva okolja omogoča lokalnim skupnostim, da subvencionirajo ceno storitve javne sluţbe v
tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva oziroma za
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tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, ne more pa se subvencionirati cena
storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev. Subvencioniranje cene
uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ do 50 % cene, obseg subvencioniranja cene
uporabe javne infrastrukture pa je potrebno postopno zniţevati ( najmanj 5 % letno ), dokler
se popolnoma ne odpravi. Deleţ subvencioniranja v letu 2012 tako lahko znaša največ 40 %.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občina Kriţevci bo storitev javne sluţbe obdelave in odlaganja odpadkov v
delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v
višini 40 %.
- Občina Kriţevci bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za
gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne
opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz
sredstev občinskega proračuna.
- Sredstva subvencije bo občina Kriţevci nakazovala javnemu podjetju Center
za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne sluţbe
obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
- Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2012 naprej.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju člana sveta javnega sklada za kulturne dejavnosti
Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal Lidiji Domanjko, ki je povedala, da je občina na
podlagi poziva Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti izvedla postopek za predlaganje
člana v svet JSKD za Območno izpostavo Ljutomer.
Pisno smo pozvali vsa kulturna društva v občini, da predlagajo kandidate. Prejeli smo dva
predloga s strani:
- KD Kajer Bučečovci - predlog: g. Anton Šijanec Bučečovci
- KUD Kriţevci – predlog: ga. Manica Sušec, Boreci
Po prejetih predlogih so se sestali člani KVIAZ-a, ki so z večino glasov podprli kandidaturo
za g. Antona Šijanca.
Ker ni bilo razprave je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
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S K L E P : - Za člana sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave
Ljutomer se imenuje Anton Šijanec, Bučečovci 25, 9242 Kriţevci pri
Ljutomeru.
- Sklep prične veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta Občine Kriţevci.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v svet zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Ljutomer
Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal g. Bogomiru Gabercu, predsedniku KVIAZ-a, ki
je povedal, da je dosedanji predstavnici ga. Gabrieli Jelen pretekel mandat v svetu javnega
zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer.
Pisno smo pozvali politične stranke, da predlagajo kandidate. Prejeli smo tri predloge in sicer:
-

SLS - predlog: Joţef Slavič, Grabe 1
SDS - predlog: mag. Hermina Vrbajnšak, Kriţevci 109
SD - predlog: Nataša Vengust, Ključarovci 26

Člani KVIAZ-a so na svoji seji dne 31.01.2012 obravnavali prejete predloge in sprejeli sklep,
da se v svet zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer imenuje g. Joţef Slavič.
Ker ni bilo razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Ugotovi se, da je na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega
Zdravstvenega doma Ljutomer ( Uradni list RS, št. 20/1993 ) in Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Ljutomer ( Uradni list RS, št. 7/1994 ) v svetu
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer prenehal mandat imenovani
predstavnici s strani občine Kriţevci, gospe Gabrieli Jelen, Lukavci 2.
- V svet zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer se kot predstavnik
ustanoviteljice s strani Občine Kriţevci imenuje Joţef Slavič, Grabe 1, 9242
Kriţevci pri Ljutomeru.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

6

K 9. točki dnevnega reda:
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Križevci in Vrtca Križevci za šolsko
leto 2010/2011
Poročilo je priloga v gradivu za sejo.
Obširno poročilo k navedeni točki je podala ga. Lidija Koroša, ravnateljica OŠ Kriţevci.
Prisotne je podrobno seznanila z letnim delovnim načrtom
a) OŠ Kriţevci kot so:
- prednostne naloge 2011/2012
- doseţeni cilji,
- število oddelkov,
- rezultati NPZ ( nacionalnega preizkusa znanja ),
- akcijski načrt,
- izbirni predmeti,
- šola v naravi,
- interesne dejavnosti, tekmovanja, natečaji in uspehi,
- projekti,
- koncepti dela z nadrejenimi,
- vzgojni načrt,
- delo s starši…
b) Vrtca Kriţevci kot so:
- vpis otrok,
- organizacija in način poslovanja,
- projekt in izobraţevanja strokovnih delavcev,
- prednostne naloge,
- zdravje v vrtcu,
- druge načrtovane aktivnosti ( sodelovanje s starši, z društvi, drugimi vrtci… ),
- nadstandardne dejavnosti ( vrtec v naravi, lutkovne predstave, tečaji plavanja, plesni
tečaj…),
- obogatitvene dejavnosti ( pevski zbor, telovadba s starši, učenje nemškega jezika,
folklora)…
Ţupan se je ga. Lidiji Koroša zahvalil za izčrpno podano poročilo.

K 10. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Ker so odgovori na zastavljena vprašanja prejšnje seje bili podani ţe na sami seji, je ţupan
nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda.
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K 11. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Robert Jelen, predstavnik občine v Svetu zavoda Doma Lukavci je prisotne obvestil o
poteku mandata direktorici Doma Lukavci, gospe Stanki Vozlič, kateri mandat poteče konec
februarja 2012. V začetku januarja 2012 je bil objavljen razpis za delovno mesto direktorja
Doma Lukavci, na katerega se je prijavilo 6 kandidatov.
Ţupan mag. Branko Belec je prisotne seznanil, da bo mnenje k imenovanju direktorja Doma
Lukavci moral podati tudi občinski svet, zato bo zadeva uvrščena na dnevni red ene izmed
prihodnjih sej občinskega sveta.
G. Anton Petovar je povedal, da je podjetje Teleing d.o.o. iz Razkriţja v jesenskem času
lanskega leta ob polaganju optičnega kabla za Selišče poškodovalo cesto skozi gozd Kokoriči
za smer Selišči. Podjetje je obljubilo, da bo cesto saniralo, vendar vse do danes cesta ni
sanirana. Ţeli, da se podjetje Teleing d.o.o. zaprosi za odgovor, kdaj je predvidena sanacija
omenjene ceste.
Vedno več je tudi pripomb s strani občanov glede storitev, ki jih nudi omenjeno podjetje. Ob
podpisu pogodbe se je podjetje Teleing d.o.o. namreč zavezalo, da bo nudilo določeno število
televizijskih programov, in bo konkurenčeno s ceno. Podjetje je s ceno res konkurenčno,
vendar se ugotavlja, da uporabnikom nudi vedno manj televizijskih programov.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da si bomo odgovor na zastavljena vprašanja pridobili s
strani podjetja Teleing d.o.o. Razkriţje. Istočasno bomo zaprosili tudi za informacijo glede
predvidenih investicij, predvsem kar se tiče polaganja optičnega kabla v naši občini za leto
2012 in 2013.
G. Anton Lovrenčič je povedal, da podjetje programe nudi, vendar so le-ti plačljivi.
Opozoril je na odvrţeno opeko v jarek Globetke ter o navozu gnojnice in raznega odpadnega
materiala v jarek v Lukavcih.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je o odvrţeni opeki v jarek Globetke ţe obveščen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo – zadeva je ţe v postopku.
Kar se tiče navoza gnojnice in odpadnega materiala v jarek pa predlaga, da stranka osebno
poda prijavo na Medobčinskem inšpektoratu v Ljutomeru ali v času uradnih ur Inšpektorata
na sedeţu občinske uprave Kriţevci, to je, vsako prvo sredo v mesecu od 10.00 do 11.00 ure.
Ga. Lidija Koroša je prisotne obvestila o akciji Očistimo Slovenijo, ki je predvidena za dne
24.03.2012. Predlaga, da se akcija izpelje tudi na območju občine Kriţevci.
Osnovna šola bo sodelovala v navedeni akciji, vendar jo bodo izvedli ţe v petek, 23.03.2012.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se bo občina v akcijo vsekakor vključila.
Od občinskih svetnikov pričakuje, da bodo v akciji sodelovali v čim večjem številu.
G. Marijan Šijanec je opozoril na ograjeno divje odlagališče v Bučečovcih, ki se nahaja na
vodovarstvenem območju v Bučečovcih. Kot mu je znano, je o zadevi ţe obveščen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, vendar se zadeva ne premakne.
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Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo od pristojnih Medobčinskega inšpektorata in
redarstva zahtevali odgovor, kako daleč je postopek v zvezi navedene zadeve.
Ga. Lidija Koroša je predlagala, da se od predstavnikov občin, ki so v svetih zavodov zahteva,
da v doglednem času podajo poročilo.
Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da smo na začetku lanskega leta to tudi zahtevali in
smo poročila tudi dobili. Letos tega še nismo zahtevali in poročil še nismo prejeli.

K 12. točki dnevnega reda:
Razno
Ţupan mag. Branko Belec je vse prisotne povabil, da se udeleţijo slovesnosti ob slovenskem
drţavnem kulturnem prazniku, ki bo v nedeljo, 05. februarja 2012 ob 14.00 uri v kulturnem
domu Kriţevci.
G. Marijan Šijanec je člane občinskega sveta povabil na zaključni turnir ZOLMN trojk na
odboj 2011/2012, ki bo v nedeljo 19.2.2012 ob 8.30 uri v telovadnici OŠ Kriţevci. Občinske
svetnike je povabil da sodelujejo v tekmi med svetniki občine Kriţevci in veterani Bučečovci
ter veterani Kriţevci.
G. Milan Majcen je prisotne povabil na občinsko tekmovanje v namiznem tenisu, ki bo v
sredo 08. februarja 2012 ob 13.30 uri v telovadnici OŠ Kriţevci.

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 19.45 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
ţupan Občine Kriţevci
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