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OBČINA KRIŽEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

12. redne seje občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 03. maja 2012 ob 

18.00 uri v sejni sobi SKZ Ljutomer-Križevci z.o.o.,Križevci 11.  

 

Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Križevci: 

Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Aleš 

Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar in Anton Kšela.  

 

Opravičeno odsotni: Boris Onišak in Robert Jelen. 

 

Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša 

Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi.  

 

Od vabljenih so se seje udeležili:  

- Darinka Uršič, predsednica NO 

- Olga Lukman, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

- Davorin Kurbos, direktor JP Prlekija 

 

Od vabljenih se seje ni udeležil g. Dušan Bratuša s.p., – Pogrebna dejavnost Križevci 

 

Prisotni predstavniki javnih medijev: 

- Miha Šoštarič – Večer 

 

 

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. Predlog dnevnega reda za 12. redno sejo 

  4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2011 

  5. Sprejem letnega poročila 2011 ter letnega poslovnega načrta 2012 za JP Prlekija d.o.o. 

  6. Sprejem sklepa o odobritvi zadolževanja JP Prlekija d.o.o. 

  7. Poročilo o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke  

      dejavnosti v letu 2011 

  8. Poročilo Nadzornega odbora: 

      - pregled realizacije programa NO za leto 2011 

      - o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine za leto 2011 

      - letni program dela NO občine Križevci za leto 2012 

  9. Zaključni račun proračuna občine Križevci za leto 2011 

10. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - 2.  

      obravnava 

11. Predlog sklepa – redna delovna uspešnost ravnateljice OŠ Križevci za leto 2011 

12. Predlog sklepa – oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše 



 2 

13. Predlog sklepa – soglasje k ceni storitve » Pomoč družini na domu » za leto 2012 

14. Potrditev letnega programa športa 

15. Predlog sklepa – dopolnitev programa prodaja stavbnega premoženja na območju občine  

      Križevci za leto 2012 

16. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra za:  

      - parc. št. 1236 k.o. Stara Nova vas 

      - parc. št. 1287/2 k.o. Stara Nova vas 

17. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

18. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

19. Razno 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda:  

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je pričel sejo s pozdravom pristnim in preveril prisotnost. Ugotovil 

je sklepčnost seje, saj se je seje udeležilo 11 članov sveta, g. Boris Onišak in g. Robert Jelen 

se seje iz opravičenih razlogov nista udeležila. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

 

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta 

 

 

G. Aleš Kolmanič je podal pripombo na zapisnik 11. seje občinskega sveta. 

Predlagal je, da se dopolni 5. točka dnevnega reda ( predlog 1 ) z besedilom, tako, da se glasi: 

G. Aleš Kolmanič je povedal, da gre za zelo dolgotrajen postopek.  

Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko prične v kolikor se s komasacijo 

strinjajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti več kot 66 % kmetijskih zemljišč na predvidenem 

komasacijskem območju.  

Meni, da je brezpredmetno v proračunu za leto 2012 zagotavljati določena sredstva za 

izvedbo komasacij, saj postopek komasacije še ni sprožen ( ni dane pobude, niti zbranih izjav 

s strani lastnikov zemljišč o strinjanju z uvedbo navedenega postopka, ni imenovane komisije 

za izvedbo komasacijskega postopka…), zato predlaga, da se k uvedbi komasacijskega 

postopka čim prej pristopi in se sredstva zagotovijo v proračunu za leto 2013.  

 

S K L E P : Zapisnik 11. seje občinskega sveta se potrdi, s tem, da se upošteva navedena  

                     pripomba o dopolnitvi 5. točke dnevnega reda, podana s strani g. Aleša  

                     Kolmaniča.  

 

                     Navzočih   11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 
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K 3. točki dnevnega reda: 

 

Pregled dnevnega reda za 12. redno sejo 

 

Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red.  

 

Ker ni bilo podanih pripomb, predlogov sprememb in dopolnitev,  je župan dal dnevni red na 

glasovanje. 

 

S K L E P : Predlagani dnevni red so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb. 

 

                    Navzočih    11 članov sveta 

                    ZA je glasovalo              11 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2011 

 

Poročilo je priloga gradivu za sejo.  

 

Župan je besedo predal ga. Olgi Lukman, vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki 

je podrobno predstavila navedeno poročilo.  

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo začel z delovanjem 

v letu 2009, kot organ skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora občin Ljutomer, 

Križevci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej. Od leta 2011 se nadzor ne opravlja več v 

občini Sveti Jurij, saj je občina Sveti Jurij izrazila namero o izstopu iz organa skupne uprave.  

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu so bili v letu 2011 po sistemizaciji zaposleni: 

- 2 inšpektorja 

- 4 občinski redarji in administrator.  

 

Povedala je, da je na območju Občine Križevci bilo obravnavanih 89 inšpekcijskih zadev, od 

tega:  

-   7 na področju komunalnih odpadkov                       - od tega rešenih 6 zadev 

-   15 na področju cest                                                  - od tega rešenih 12 zadev 

-   3 na področju nepravilno odloženih odpadkov        - od tega rešena 1 zadeva 

-   48 na področju kanalizacije                                      - od tega rešenih 26 zadev 

-   13 na področju neurejenosti parcel                           - od tega rešenih 11 zadev 

- 3 ostalo                                                                        - od tega rešene 3 zadeve 

 

Vloženi sta bili 2 pritožbi. V 6 primerih je bil uveden postopek upravne izvršbe, v 1 primeru 

je bil izdan sklep o denarni kazni.  
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Kar se tiče prekrškovnih zadev, je na območju občine bilo obravnavanih 10 prekrškov in 

sicer:  

- 8 odločb o prekršku 

- v dveh primerih je bil postopek ustavljen 

- 3 plačilnih nalogov za plačilo sodne takse 

 

Obravnavani so bili 3 ugovori na izdani plačilni nalog redarstva. Izdana je bila 1 odločba ter 

1 nalog za sodno takso. V 1 primeru je bil predlagan uklonilni zapor.  

 

Ukrepi redarstva v občini Križevci: 

- 74 zabeleženih prekrškov 

- 64 plačilnih nalogov 

- 65 je plačanih ( vključena so plačila plačilnih nalogov izdanih v letu 2010, ki so  

- zapadli v letu 2011 ) 

- 12 je poslanih v izterjavo 

-  4 so izterjani 

-  3 ugovori 

 

Prisotnim so bila predstavljena tudi druga dela Medobčinskega inšpektorata ter finančno 

poročilo iz katerega sledi: 

- postavka za sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva je 

realizirana v višini 92 % glede na proračun za leto 2011,  

- postavka za materialne stroške, ki se nanašajo na delovanje inšpektorata je realizirana 

v višini 66,9 % glede na veljaven proračun 

- nakup opreme ( pisarniško pohištvo, računalnik, nakup strežnika in licenčne 

programske opreme ) se je realizirana v višini 44,4 % glede na veljaven proračun. 

 

Na postavki: 

- globe za prekrške je bilo v občini Križevci 3.160,59 € realizacije,  

- povprečnine na podlagi zakona o prekrških 160,00 € realizacije 

 

Na podlagi Zakona o financiranju občin je občina Križevci vložila zahtevek za refundacijo 

dela stroškov za sofinanciranje delovanja skupne uprave, kar za občino Križevci znaša skupno 

9.908,22 € in sicer v dveh delih: 

- prvi del v višini   4.954,11 € do 30.6.2011 

- drugi del v višini 4.954,11 do 31.1.2012. 

 

Po izčrpno podanem poročilu s strani vodje inšpektorata je župan izrazil zadovoljstvo nad 

delom inšpektorjev in redarjev, saj je napredek viden na vseh področjih.  

Apeliral je na vodjo inšpektorata, da inšpektorat čim prej pristopi k reševanju zadev, 

predvsem kar se tiče postopka za priključitev uporabnikov iz občine Križevci na javno 

kanalizacijsko omrežje. 

 

G. Anton Lovrenčič je predstavil primer iz Lukavec, ko uporabnik še vedno ni izvedel 

kanalizacijskega priključka, kljub temu, da ta možnost obstaja že dve leti. V tem primeru ne 

gre za socialni problem. 

 



 5 

G. Aleš Kolmanič je mnenja da gre za malo rešenih zadev na enega zaposlenega ( gre za  dva  

inšpektorja in štiri redarje). Preračunano na 6 zaposlenih bi znašalo le 0,35 % rešenih zadev 

na enega zaposlenega/ dan ). 

 

Ga. Olga Lukman je povedala, da so to obravnavane samo inšpekcijske zadeve, zato je se 

lahko preračuna le na dva zaposlena inšpektorja.  

Predstavila je tudi postopek v zvezi priključitve na kanalizacijo, kateri pa je precej dolgotrajen 

( od obveščanja strank, izdajanja odločb, opozoril, izdaje sklepov o izvršbi, izdaje denarne 

kazni…). 

 

Po končani razpravi se je župan zahvalil ga. Olgi Lukman za izčrpno podano poročilo in dal 

na glasovanje predlagan sklep. 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s poročilom Medobčinskega  

                     inšpektorata in redarstva občin Ljutomer,  Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej  

                     za leto 2011. 

 

                     Navzočih   11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo               0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

Sprejem letnega poročila 2011 ter letnega poslovnega načrta 2012 za JP Prlekija d.o.o. 

 

Župan je besedo predal direktorju JP Prlekija d.o.o., g. Davorinu Kurbosu, ki je predstavil 

letno poročilo ter poslovni načrt JP Prlekija d.o.o. Ljutomer. 

Povedal je, da mora izvajalec javne službe  na podlagi Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

najkasneje do 31. marca tekočega leta predložiti lokalni letni poslovni načrt za tekoče leto ter 

Letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.  

Podrobno poročilo in poslovni načrt sta priloga gradivu za sejo. 

Povedal je, da je Javno podjetje Prlekija poslovno leto 2011 zaključilo pozitivno. Trudijo se, 

da v vseh 6. občinah delajo gospodarno, učinkovito in to jim v večini tudi uspeva.  

Predstavil je naslednje podatke: 

- področja vodooskrbe ( glede števila uporabnikov, povečanja porabe oz. količine prodane 

vode, spremljanja kakovosti pitne vode… ) 

- s področja kanalizacije ( glede povečanja števila priključkov, povečanja količine prevzete 

vode in količine čiščenja odpadnih voda, vprašanja grezničnih gošč…). 

V poročilu so navedene tudi aktivnosti, ki jih je JP Prlekija izvajala v lanskem letu ter 

finančno poslovanje.  

Od cen javnih služb je odvisna tudi kvaliteta izvajanja javne službe, predvsem je mišljeno na 

amortizacijo. Znano je, da jim je na področju vodooskrbe uspelo uvesti novo ceno, ki je bila 

pripravljena ob nastopu podjetja. 
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Kar se tiče odvajanja odpadnih voda ni uspelo zagotavljati polne amortizacije-velja stara cena. 

Tudi na področju čiščenja ne zagotavljajo amortizacije ( občina pokriva le stroške izvajanja 

javne službe).  

Javno podjetje, ki dela za 6 občin zelo skrbno vodi finance za vsako občino in za vse 

dejavnosti posebej.  

 

Župan mag. Branko Belec je postavil vprašanje glede 30 % izgub iz vodovodnega omrežja 

Lukavci. Le te so prevelike. Kaj se bo storilo, da se le-te odpravijo oz. zmanjšajo? 

Po njegovem mnenju bi bilo smiselno subvencionirati odvajanje in čiščenje odpadnih voda., 

vendar je odločitev na občinskem svetu ali k temu pristopimo in kdaj. 

 

G. Davorin Kurbos je povedal: Kar se tiče vodovodnih izgub – to je stalnica. Del vodovodnih 

izgub je vezanih na pripravo vode ( hidrantno omrežje ), nedovoljeni odvzemi vode, defekti… 

Postopoma bi te zadeve morali reševati – razmišljati o montaži vodomerov… 

 

G. Anton Petovar je postavil vprašanje, ali so lastniki zemljišč, ki imajo zemljišča v 

vodovarstvenem pasu, s strani Javnega podjetja obveščeni glede gnojenja ter kakšne 

pristojnosti ima Medobčinski inšpektorat občin pri nadzoru nad gnojenjem zemljišč v 

vodovarstvenem območju? 

 

G. Davorin Kurbos je povedal, da se v zadnjih letih zadeva izboljšuje. Tako občina kot JP 

Prlekija intenzivno rešujeta to zadevo. Lastniki teh zemljišč vsako leto prejmejo odškodnino 

za izpad dohodka na teh zemljiščih.  

Kar se tiče pristojnosti Medobčinskega inšpektorata pa je povedal, da bi se omenjen 

inšpektorat morda lahko v to zadevo vključeval.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da velja star odlok o vodnih virih. V kratkem bi naj bila 

sprejeta nova Uredba o vodnih virih, ki bi te zadeve urejala. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila vprašanje katero vodo plača uporabnik ( načrpano ali 

prodano)?  Kakšen % amortizacije se je porabilo v letu 2011 glede na obračunano 

amortizacijo ter koliko let bomo to amortizacijo porabljali? 

Meni, da bi kot prvo morali znižati izgubo vodnih virov, nato znižati % amortizacije.  

 

G. Davorin Kurbos je povedal, da uporabniki plačajo neposredno porabljeno vodo ter 

posredno tudi razliko izgubljene vode. 

Kar se tiče subvencioniranja, ki se nanaša na amortizacijo je povedal, da bi to razliko naj krile 

občine iz proračuna. Gre za sredstva, ki jih Javno podjetje zbira in jih vrne v občinski 

proračun. Skupaj z občino se pripravi načrt porabe amortizacije – sredstva se morajo porabiti 

namensko.  

Predlog Javnega podjetja Prlekija je, da se amortizacija infrastrukture odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda subvencionira s strani občine, seveda pa je le-to odločitev občinskega sveta.  

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, kaj je bolj ekonomično, ali priključitev na 

kanalizacijo, ali dovoz grezničnih gošč? 

 

G. Davorin Kurbos je povedal, da je problem v tem, da kanalizacije v vseh naseljih ne bo 

možno zgraditi, zato bi bilo smiselno takim gospodinjstvom  razmišljati o izgradnji zasebnih 

oz. skupnih manjših čistilnih naprav. 
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Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z letnim poročilom o izvajanju  

                         javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalne in  

                         padavinske odpadne vode na območju občine Križevci za leto 2011, ki ga je  

                         pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. v marcu 2012. 

                     2. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k letnemu poslovnemu načrtu  

                         izvajanja javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne  

                         in padavinske odpadne vode na območju občine Križevci za leto 2012, ki ga je  

                         pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. v marcu 2012. 

 

                         Prisotnih    11 članov sveta 

                         ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                         PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                         Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

 

Sprejem sklepa o odobritvi zadolževanja JP Prlekija d.o.o. 

 

Župan je predal besedo g. Davorinu Kurbosu, direktorju JP Prlekija d.o.o. Ljutomer, ki je 

povedal, da imajo občinski sveti občin ustanoviteljic javnega podjetja v skladu z Odlokom o 

ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. pravico odločanja o zadolževanju javnega podjetja. 

JP Prlekija je od podjetja KSP Ljutomer prevzelo oddeljene dejavnosti obveznih gospodarskih 

javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ni pa bilo preneseno 

premoženje, ki bi bilo potrebno za izvajanje javnih služb. Tako si Javno podjetje Prlekija 

zaradi skromnega osnovnega kapitala ni moglo urediti lastnih poslovnih prostorov in je bilo 

primorano le te vzeti v najem, kar pa predstavlja nesprejemljivo velik strošek. Omenjeno 

podjetje trenutno posluje na dveh lokacijah, kar pa še dodatno povečuje stroške in povzroča 

težave pri vodenju, organiziranju in nadziranju delovnih procesov. Ker je nujno potrebno, da 

si javno podjetje uredi poslovanje v lastnih skupnih prostorov, želi podjetje najeti dolgoročni 

kredit v višini 500.000,00 € ( za dobo 10-ih let ),  za katerega pa ne bo potrebovalo poroštev 

občin – ustanoviteljic podjetja. Razliko bi financiralo podjetje iz lastnih tekočih sredstev. 

 

G. Anton Lovrenčič vprašuje, ali je v teh razmerah primeren čas za najem kredita, ter v kateri 

občini se nahaja ta stavba? 

 

G. Davorin Kurbos je povedal, da ima podjetje že odobren kredit pod ustreznimi pogoji.  

Kar se tiče lokacije stavbe je povedal, da imajo kar nekaj ponudb, med drugim tudi poslovno 

stavbo podjetja Natral d.o.o. v stečaju. Vse stavbe se nahajajo v občini Ljutomer. 

 

G. Bogomir Gaberc je povedal, da podpira predlog JP Prlekija o nakupu poslovnih prostorov 

in najemu kredita. 

 

Tudi župan mag. Branko Belec podpira predlog o nakupu poslovnih prostorov, saj je nujno 

potrebno, da podjetje posluje na eni lokaciji.  
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G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje, ali je JP Prlekija sposobna zagotoviti normalno 

odplačevanje kredita in zagotavljati normalno oskrbo celotnega omrežja ob tem, da se cene ne 

bodo sprostile? Ima namreč občutek, da JP Prlekija računa na to, da se bodo cene sprostile in 

bi lahko omrežnino spremenili, oz., da na tem sloni ta kredit. Meni, da je 17.000 € premalo za 

odplačilo kredita, vzdrževanje celotnega omrežja in še kaj.  

 

g. Davorin Kurbos je povedal, če bi temu bilo tako, jim banka kredita ne bi odobrila. Podjetje 

ob najemu kredita mora banki izkazati razpoložljiv denarni tok. Zagotovo pa najem kredita ne 

bo imel vpliva na cene. 

 

Po razpravi je župan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

 

S K L E P:  Občinski svet Občine Križevci daje soglasje Javnemu podjetju Prlekija za namen  

                     nakupa in ureditve lastnih poslovnih prostorov najame dolgoročni kredit  

                     poslovne banke v višini največ 500.000,00 € in za dobo največ 10 let, brez  

                     poroštva občine, ter pod pogoji, ki bodo določeni ob upoštevanju predpisov. 

 

                     Navzočih   11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda:  

 

Poročilo o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališče 

dejavnosti v letu 2011 

 

 

Poročilo, ki ga je izdelal Bratuša Dušan s.p. je priloga gradivo za sejo.  

 

G. Dušan Bratuša , koncesionar se kljub vabilu na sejo, le te ni udeležil.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da ima Pogrebništvo Bratuša v občini Križevci 

koncesijo za opravljanje pogrebne dejavnosti, za kar občini nakazuje koncestnino v višini 

1.500 € letno. Kot je iz poročila razvidno, ga motijo predvsem neporavnane obveznosti iz 

naslova vzdrževanja pokopališča v višini 4.458,10 €, zato je predlagal, da g. Bratuša čim prej 

pristopi k izterjavi navedenih sredstev.  

Ker poteče koncesija za opravljanje pogrebne dejavnosti v občini Križevci bomo v kratkem 

morali pristopiti k razpisu.  

 

Ga. Lidija Koroša je predlagala, da se od g. Bratuša zahteva, da nam posreduje pisno 

informacijo glede predvidenih investicij na pokopališču v letu 2012.  

 

 

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

 



 9 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se seznani s Poročilom o vzdrževanju pokopališča  

                     Križevci pri Ljutomeru ter o prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke  

                     dejavnosti v letu 2011. 

 

                     Navzočih    11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo               11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda:                

 

Poročilo Nadzornega odbora: 

 

- pregled realizacije programa NO za leto 2011 

- o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine za leto 2011 

- letni program dela NO občine Križevci za leto 2012 

 

Navedena poročila in letni program dela NO so priloga gradivu za sejo. 

 

Župan je besedo predal ga. Darinki Uršič, predsednici NO občine Križevci, ki je podrobno 

predstavila navedena poročila ter letni program dela NO za leto 2012. 

 

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagane sklepe: 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Križevci se je seznanil: 

               - s poročilom o realizaciji programa dela NO za leto 2011 

               - s poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine za leto 2011 

               - z letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2012 

 

                  Navzočih    11 članov sveta 

                  ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                  PROTI je glasovalo       0 članov sveta 

 

                  Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Zaključni račun proračuna občine Križevci za leto 2011 

 

Ga. Nataša Antolin je podrobno predstavila zaključni račun proračuna občine Križevci za leto 

2011. Povedala je, da zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih in drugih 

prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil 

sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so prikazane tudi vse 
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spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi 

veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.  

 

Skupni prihodki proračuna občine Križevci so bili v letu 2011 realizirani v višini 

3.410.102,92 €. Realizacija glede na sprejeti plan je 94,00 %. 

Celotni odhodki proračuna občine za leto 2011 znašajo 3.387.466,04 €. Glede na plan so bili 

realizirani v višini 72,50 %. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 znaša 22.636,88 €. V leto 2012 se prenaša stanje 

na računu v višini 1.069.280,01 € od tega 97.136,00 € v proračunski stanovanjski sklad. 

Sredstva, ki niso bila porabljena na določenih planiranih postavkah za investicije in 

investicijske transfere se namensko prenašajo v proračun leta 2012 za pokrivanje odprtih 

obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012. Med nekaterimi postavkami so bile narejene 

prerazporeditve sredstev s sklepom župana, katere so razvidne iz tabelarnega prikaza 

zaključnega računa in sklepov o prerazporeditvah.  

 

Prisotnim je predstavila tudi porabo po področjih, kot so izobraževanje, kmetijstvo, 

gospodarstvo in ribištvo, promet, prometna infrastruktura, varovanje okolja in naravne 

dediščine…. 

Predstavljene so bile tudi naslednje večje investicije, ki so zajete v načrtu razvojnih 

programov- NRP 2011 in sicer: 

- odkup upravnih občinskih prostorov od SKZ Klas Križevci 

- obnova vaško gasilskih domov v Lukavcih, Logarovcih in Berkovcih 

- nabava gasilskega vozila za PGD Bučečovci 

- ureditev vaškega jedra v Križevcih 

- ureditev parkirišča pred banko in cesta do vaškega jedra Križevci 

- ureditev dela LC Ključarovci od krožišča do železniškega prehoda ( ob izgradnji krožišča ) 

- preplastitev asfaltnih cest v stranskih ulicah v Ključarovcih ( ob izgradnji kanalizacijskega  

  sistema ) 

- izgradnja asfaltnega avtobusnega postajališča v Zasadih  

- postavitev montažnih avtobusnih postajališč v Zasadih, Ključarovcih in Gajševcih 

- popravilo ograje na mostu v Iljaševcih  

- ureditev propustov v Bučečovcih in v Stari Novi vasi ter ureditev jarka v Berkovcih 

- ureditev križišča na R1-230 Križevci Ljutomer, R2-439 Križevci Žihlava in LC 223-151   

  Ključarovci – Grabe 

- plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI za ureditev reg. ceste R2-4369/1303 Križevci-  

  Žihlava  

- izdelava projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo za izgradnjo kanalizacijskega  

  sistema, 

- izgradnja kanalizacije v krožišču Ključarovci, 

- obnove in investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem sistemu in SČN 

- izgradnja kanalizacijskega sistema v Ključarovcih 

- izgradnja vodovodnega priključka ob izgradnji krožišča Ključarovci 

- zamenjava salonitnih cevi v Ključarovcih v dolžini 2.930 m 

- sofinanciranje izgradnje muzeja kasaških konj v Ljutomeru 

- vzdrževanje športnih objektov 

- nabava zunanjega igrala ter ureditev odtokov in odvodnjavanje vode v vrtcu 
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- obnova parketa v telovadnici, nakup konvektomata v šolski kuhinji, oprema učilnic,  

  pleskanje učilnic, zamenjava in namestitev termostatskih ventilov na radiatorje OŠ,  

  zamenjava oken in krovsko kleparska dela na strehi 

- izdelava poročila o energetskem pregledu OŠ 

- opravljena manjša investicijska vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih… 

 

 

Župan se je zahvalil ga. Nataši za izčrpno predstavitev zaključnega računa občine in dal na 

glasovanje predlagan sklep. 

 

 

S K L E P : - Odlok o zaključnem računu proračuna občine Križevci za leto 2011 se sprejme. 

                    -  Odlok se objavi v Uradnem listu RS 

 

                        Navzočih   11 članov sveta 

                        ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                        Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda:  

 

Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

- druga obravnava 

 

Predlog odloka je priloga v gradivu za sejo. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občinski svet na svoji seji v mesecu februarju 

2012 v prvi obravnavi sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo. Odlok je bil posredovan v 15. dnevno javno obravnava. Na 

odlok ni bilo podanih pripomb oz. predlogov, zato se kot tak občinskemu svetu posreduje 

v sprejem. 

 

S K L E P: - Občinski svet občine Križevci sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve  

                       za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v drugi obravnavi. 

                    - Odlok se objavi v Ur. listu RS. 

 

                      Navzočih     11 članov sveta 

                      ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo     0 članov sveta 

                                                                                            

                      Sklep je sprejet.  
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K 11. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa – redna delovna uspešnost ravnateljice OŠ Križevci za leto 2011 

 

Priloga gradiva sta ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice ter 

okrožnica oz. pojasnilo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

 

Lidija Domanjko je povedala, da je pravna podlaga za določitev dela plače direktorjem 

javnih zavodov iz naslova redne delovne uspešnosti  opredeljena v Zakonu o sistemu plač 

v javnem sektorju in Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju. Podrobnejša merila o 

izpolnjevanju pogojev za dodelitev dela plače iz tega naslova pa so opredeljena v 

Pravilnikih o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev.  

Po navodilu Ministrstva za javno upravo je ocenjevanje ravnateljev za leto 2011 potrebno 

izvesti in si pridobiti še soglasje ustanovitelja, to je soglasje občinskega sveta.  

 

Ocenjevanje je Svet zavoda OŠ Križevci izvedel dne 04.04.2012 po naslednjih kriterijih:  

- realizacija obsega programa               do 25 % 

- kakovost izvedbe programa                do 35 % 

- razvojna naravnanost zavoda              do 35 % 

- zagotavljanje materialnih pogojev      do   5 % 

 

Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica pri ocenjevanju dosegla 100 % vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

Ker pa Zakon o interventnih ukrepih določa, da javnim uslužbencem in funkcionarjem za leto 

2011 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost se ravnateljici delovna uspešnost v letu 

2012 ne izplača.  

 

Župan je ga. Lidiji Koroša, ravnateljici OŠ Križevci čestital za odlično opravljeno delo, saj je 

ena izmed redkih ravnateljev, ki je dosegla 100 % oceno. 

 

Ga. Lidija Koroša je povedala, da je Svet zavoda ocenjevanje opravil na podlagi celoletnega 

spremljanja in drugih poročil. Osnova je poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta. Vsa 

dokazilo so na voljo na OŠ Križevci.  

Pove, da se je močno trudila delati strokovno kot organizacijsko, prav tako pa tudi vsi 

zaposleni na svojih delovnih mestih. To je uspeh vseh zaposlenih, saj si vsi želijo delati 

dobro. Z oceno je vsekakor zadovoljna. 

 

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

 

S K L E P :  Občinski svet občine Križevci podaja soglasje k ugotovljeni oceni redne delovne  

                      uspešnosti ravnateljice OŠ Križevci za leto 2011 v višini 100 % vrednosti meril  

                      za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. 

 

                Navzočih    11 članov sveta 

                ZA je glasovalo   10 članov sveta 

                PROTI je glasovalo               0 članov sveta 

                ( ga. Lidija Koroša ni glasovala ). 
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K 12. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa – oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše 

 

Lidija Domanjko je povedala da smo s strani pooblaščenca investitorja g. Rogan Jožefa s.p, iz 

Murske Sobote prejeli vlogo za odmero komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, 

katere investitorja sta Štrakl Pavel in Janja iz Križevec 9. K vlogi je predložena tudi 

dokumentacija o zdravstvenem stanju investitorja ( gre za I. kategorijo invalidnosti–stanje s 

paraplegijo),  zato prosi, da se navedena dejstva pri izdaji odločbe upoštevajo. 

 

Ker po veljavnem občinskem odloku občina nima pravne podlage za oprostitev plačila 

komunalnega prispevka v primeru, ko je investitor invalid, lahko o ostalih oprostitvah in 

olajšavah, ki niso v odloku navedena na predlog župana odloči občinski svet. 

Tako občinski svet lahko odloči, ali se investitorja delno ali v celoti oprosti plačila 

komunalnega prispevka.  

Po informativnem izračunu komunalnega prispevka za gradnjo navedene stanovanjske stavbe 

bi le ta znašal 3.256,52 €. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je primer vsem dobro znan, zato predlaga, da se 

investitorja v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka.  

 

S predlogom župana se je strinjal tudi g. Anton Lovrenčič. 

 

S K L E P: - Občinski svet občine Križevci soglaša z oprostitvijo plačila komunalnega  

                prispevka za stanovanjsko hišo, parc. št. 47, k.o. Križevci, investitorjev Pavla  

                in Janje Štrakl, oba Križevci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.  

                   - Sklep velja takoj po sprejetju. 

 

                     Navzočih   11 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet 

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda:  

 

Predlog sklepa – soglasje k ceni storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2012 

 

Nataša Antolin je povedala, da socialno varstveno storitev pomoč družini na domu v naši 

občini izvaja CSD Ljutomer. Cilj izvajanja te storitve je, da se občanom omogoči pomoč 

pri osnovnih življenjskih opravilih v domačem okolju.  

Zaradi sprememb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center za socialno delo Ljutomer pripravil 

novo ceno storitve za leto 2012, ki po Pravilniku o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev določa naslednje normative: 
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- za ugotavljanje upravičenosti, priprave dogovora o izvajanju storitve, organizacija 

ključnih članov okolja in začetno srečanje-normativ je 1 strokovni delavec na vsakih 

200 upravičencev 

- za vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z 

upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 

upravičencev – normativ 0,5  strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih 

izvajalcev 

- za neposredno izvajanje storitve na domu za upravičenca – povprečno 110 ur 

efektivnega dela na mesec ( do sedaj 120 ur )  

Predstavila je elemente za oblikovanje cene, kot so: 

- stroški dela ( plače s prispevki delodajalca, premije KDPZ in drugi stroški dela ) 

- stroški materiala in storitev ( vsi stroški za porabljeni material, …) 

 

Predlagana nova cena celotnih stroškov storitve je izračunana na podlagi nove metodologije 

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na efektivno uro storitve v višini 18,15 €, od 

tega: 

- neposredno socialno oskrbo v višini 15,01 € 

- strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora v višini 0,97 € 

- vodenje in koordiniranje pomoči na domu v višini 2,17 €. 

 

Stroški storitve ( v višini 18,15 € ) bi se pokrivali po naslednjih deležih:  

- obvezna subvencija občine 9,56 € 

- dodatna subvencija občine 4,49 € 

- cena za uporabnika na efektivno uro 4,10 €, 

 

Ker uporabniki že od leta 2006 plačujejo nespremenjeno ceno v višini 4,10 € na efektivno uro, 

se predvsem zaradi uveljavitve novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki 

ukinja državne pokojnine in vpliva na varstveni dodatek predlaga, da se višina cene za 

uporabnika ne spremeni, temveč se predlaga še dodatna subvencija občine v višini 4,49 €  

 

Če bi veljavno ceno 16,79 € preračunali na 110 efektivnih ur, bi bila cena celotne storitve 

18,33 €, nova predlagana cena z upoštevanjem novih normativov pa je 18,15 €. 

 

Ob upoštevanju nespremenjenega števila uporabnikov kot v lanskem letu ( povprečno štirje 

uporabniki storitev ) bi letni stroški neposredne oskrbe v letu 2012 znašali 15.852,00 € ( brez 

lastnih prispevkov uporabnikov ), stroški priprav ter vodenja in koordiniranja pa bi znašali 

3.042 €. 

 

Ga. Lidija Koroša je povedala, da je odbor za družbene dejavnosti na svoji seji obravnaval 

predlog nove cene storitev in predlaga občinskemu svetu, da ceno v predlagani sestavi in 

višini potrdi. 

 

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

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve  

                       Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Center za socialno delo  

                       Ljutomer v višini 18,15 € za opravljeno efektivno uro storitve. V ceni storitve  

                       na delovnik znašajo stroški strokovne priprave 0,97 € na efektivno uro, stroški  

                       vodenja in koordiniranja 2,17 € na efektivno uro ter stroški za neposredno  

                       socialno oskrbo 15,01 €. 
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                     - Skupna subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 14,05 € na  

                       efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na  

                       delovnik 4,10 € na efektivno uro.  

               - Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa     

                  se od 01.05.2012 dalje. 

 

                       Navzočih    11 članov sveta 

                       ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                       Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 14. točki dnevnega reda:  

 

Potrditev letnega programa športa 

 

Letni program športa za leto 2012 je priloga v gradivu za sejo. 

 

G. Milan Majcen, predsednik ŠZ Križevci je povedal, da Letni program športa občine 

Križevci opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna 

občine Križevci, njihovo vsebino ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem 

proračunu.  

Letni program športa za leto 2012 je usklajen s proračunom občine Križevci za leto 2012, po 

zakonu o športu pa ga mora potrditi tudi občinski svet občine.  

 

G. Andrej Weis je povedal, da ga moti predvsem visoka postavka za kakovostni šport, ki je 

namenjena Klubu borilnih športov Herkul ( 2.190,00 € oz. 6,04 % vseh sredstev za šport ).  

Kot mu je znano, naveden klub deluje pod ljutomerskim klubom – pri nas delujejo le tri 

panoge ( dve v vrtcu in ena v OŠ ). 

Postavil je vprašanje, ali omenjen klub dostavlja ŠZ Križevci poročila, kot jih ostala športna 

društva? V kolikor ne, se naj od kluba zahteva, da do konca maja 2012 predajo ŠZ Križevci 

poročilo o opravljenem občnem zboru kluba. 

 

G. Milan Majcen je povedal, da bi omenjenemu klubu po Pravilniku o kakovostnem športu 

pripadalo še več sredstev. 

 

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

 

S K L E P : Potrdi se Letni program športa v občini Križevci za leto 2012. 

 

                    Navzočih    11 članov sveta 

                    ZA je glasovalo               11 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 
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K 15. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa – dopolnitev programa prodaje stavbnega premoženja na območju 

občine Križevci za leto 2012-05-23 

 

Lidija Domanjko je povedala, da smo prejeli vlogi dveh zainteresiranih strank za nakup  

zemljišč v Borecih in sicer: 

 

- parc. št. 650/3 v velikosti 113 m2  - predvidena kupnina 1.017 € 

- parc. št. 650/13 k.o. Boreci v velikosti 69 m2 – predvidena kupnina 621 € 

 

Obe zemljišči sta stavbni, vrednost zemljišč sta določeni na podlagi cenitve sodnega cenilca.  

Odprodaja bi se vršila na podlagi neposredne pogodbe z interesiranim kupcem. 

 

Miran Ros je povedal, da gre za zemljišča ob pločniku v Borecih (v širini ca 2 m ),  ki se 

dotikajo parcel lastnikov zemljišč in občini ne koristijo. Zemljišči interesenti že vrsto let 

obdelujejo in ju tudi dejansko uporabljajo. 

 

S K L E P: - Občinski svet Občine Križevci sprejme Dopolnitev programa prodaje  

                      občinskega stavbnega premoženja na območju občine Križevci za leto 2012  

                      ( 1. del ). 

                    - Sklep začne veljati takoj po sprejetju. 

 

                      Navzočih   11 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 16. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra za: 

 

- parc. št. 1236 k.o. Stara Nova vas 

 

Lidija Domanjko je povedala, da je gospodarska družba Keter organica nova d.o.o. Bučečovci 

na občino podala vlogo za pridobitev služnostne pravice za vožnjo in hojo ob vzdrževalnih 

delih zaradi vzdrževanja že obstoječega kablovoda in elektro distribucije, ki poteka preko 

parc. št. 1236 k.o. Stara Nova vas. Omenjena parcela v naravi ne predstavlja javne poti. Glede 

na navedeno je potrebno predmetno nepremičnino izvzeti iz javnega dobra in jo prenesti v last 

občine Križevci, saj javno dobro ne more biti predmet pravnega prometa. V tem primeru ne 

gre za prodajo predmetne nepremičnine, temveč sklenitev služnostne pogodbe za ustanovitev 

pravice hoje in vožnje ob vzdrževalnih delih obstoječega kablovoda in elektro distribucije.  

 

S K L E P : - S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s  

                       parcelo 1236, pašnik v izmeri 592 m2, k.o. Stara Nova vas ( ID 306878 ) 

                    - Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v   

                       javnem dobru in postane last Občine Križevci. 



 17 

                    - Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

                      Navzočih   11 članov sveta 

                      ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo               0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

 

- parc. št. 1287/2 k.o. Stara Nova vas 

 

Lidija Domanjko je povedala, da gre za zemljišče v izmeri 806 m2 . V naravi je to neplodno 

zemljišče – gozd. Omenjena parcela je nekoč bila del stare poti, ki pa se več ne uporablja, 

zato več ne služi svojemu namenu. 

Ker je zemljišče opredeljeno kot javno dobro brez vknjižene pravice imetnika uporabe 

pomeni, da z njim ne more nihče razpolagati, saj nima lastnika.  V takem primeru mora 

občina speljati postopek v katerem temu zemljišču odvzame status javnega dobra. 

V kolikor bo občinski svet sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na navedenem zemljišču, se 

bo le-to odprodalo. 

 

S K L EP : - S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s  

                      parcelo 1287/2, gozd v izmeri 806 m2, k.o. Stara Nova vas ( ID 4170172 ). 

                    - Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v  

                      javnem dobru in postane last Občine Križevci. 

                    - Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

                      Navzočih    11 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 17. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ker so odgovori na zastavljena vprašanja prejšnje seje bili podani že na sami seji, je župan 

nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda. 

 

 

 

K 18. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje, kdaj se bo g. Lapošu iz Bučečovec izvedlo plačilo 

zemljišča za avtobusno postajališče v Bučečovcih? 
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Miran Ros je povedal, da je zadeva v teku. Z lastnikom zemljišča tečejo pogajanja glede cene 

zemljišča. 

 

G. Andrej Weis je  

- postavil vprašanje, ali bo občina pristopila k sanaciji divjega odlagališča pri športnem centru  

  v Križevcih?  

- postavil vprašanje, ali so že stekli dogovori glede cene odkupa gozda pri športnem centru? 

- predlagal, da občina pristopi k obnovi občinske turistične poti  » Stopinje ». 

- predlagal, da se prične z iskanjem tako imenovanih točk za turiste. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je postopek za nakup zemljišča-gozda, katerega 

lastnik je g. Jelen v teku ( objava za prodajo na oglasni deski ). 

Glede odkupa gozda od lastnika Kozar,  pa pove, da bo v kratkem opravljen razgovor o ceni 

zemljišča. Občina si bo prizadevala zemljišče odkupiti po vrednosti, ki jo je ocenil zapriseženi 

cenilec in ne po ceni, ki jo ponuja lastnik zemljišča.  

Kar se tiče ureditve turistične poti » Stopinje » je  povedal, da se bo ureditev predvidoma 

vršila v letu 2013 ali v sklopu ureditve gajševskega jezera, to je v letih 2013/2014. 

Podpira tudi predlog, da občina poišče tako imenovane točke, ki bi privabile turiste v našo 

občino- prizadevali si bomo pridobiti sredstva preko razpisov. 

 

G. Milan Majcen je povedal, da Sklad kmetijskih zemljišč zbira ponudbe za sanacijo divjih 

odlagališč. Na podlagi dogovora z občino, bi k sanaciji lahko pristopili že v letošnjem letu oz. 

najpozneje v naslednjem letu. 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, kdaj se bo pristopilo k rekonstrukciji ceste Jelen v 

Lukavcih ter k sanaciji cestnih jam na » gomilah » v Lukavcih? 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da je sanacija jam na cestišču v zaselku Gomile nujno 

potrebna, saj gre za eno najslabših cest v občini.  

Boji se, da se rekonstrukcija ceste Jelen v Lukavcih ter sanacija cestišča na Gomilah vsaj še tri 

mesece ne bo izvedla. 

 

G. Dušan Prelog je postavil vprašanje, kdaj se bodo postavili prometni znaki za označevanje 

vasi Logarovci na LC Gajševci – Logarovci? 

 

Miran Ros je povedal, da bomo prometne znake v kratkem naročili in jih tudi postavili. 

 

 

G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje, 

- kako daleč je zadeva glede nakupa šotora? 

- ali so poravnane vse obveznosti do gasilskih oz. športnih društev v sklopu akcije Očistimo  

  Slovenijo? 

- kako daleč je zadeva glede ureditve občinske spletne strani? 

- kako daleč je zadeva glede postavitve prometnih znakov za obrtno cono Bučečovci ob  

  izvozu iz avtoceste Vučja vas. 
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Župan mag. Branko Belec je podal naslednje odgovore na zastavljena vprašanja g. 

Kolmaniča. 

- nabava šotora ( zadeva je za ca 2 meseca odložena, zaradi napake projektanta pri 

pripravi dokumentacije za razpis ). Prijavili se bomo na naslednji razpis, ki bo 

predvidoma še v tem mesecu. 

- kar se tiče občinske spletne strani – tudi sam ni zadovoljen s takšno spletno stranjo, 

kot jo ima trenutno občina. 

      Pričakuje predloge podane s strani članov občinskega sveta glede ureditve le-te.  

      Zavedati se moramo, da je vsaka posodobitev internetne strani povezana s časom in  

      predvsem s finančnimi sredstvi. 

 

Miran Ros je povedal, 

- da je v akciji Očistimo Slovenijo vključenih ca 900 občanov.  

  Istočasno je bila v občini izvedena še ena velika akcija divjega odlagališča in sicer v  

  Lukavcih, kjer je bilo prebranih skoraj 3 tone odpadkov. 

- Sredstva v višini 3,5 € po udeležencu so vsem društvom bila nakazana na transakcijske  

  račune. 

- Kar se tiče postavitve oglasnih tabel za obrtno cono Bučečovci, je povedal, da smo zadevo    

  že posredovali pristojnim na DARS-u, vendar odgovora še nismo prejeli. 

  

Ga. Darinka Uršič je povedala, da so v akciji Očistimo Slovenijo sodelovali tudi dijaki 

Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki so sanirali divje odlagališče v Precetincih. S tega 

odlagališča je bilo odpeljanih več kot 3 tone odpadkov. 

 

G. Anton Petovar je izrazil vso pohvalo dijakom in mentorjem Gimnazije Ljutomer za 

sodelovanje v omenjeni akciji. Z njihovim delom je bil več kot zadovoljen.  

 

G. Bogomir Gaberc se strinja, da je obstoječa spletna stran neprijetna za uporabnika.  

Predlagal je, da se uredi tako, da bodo imeli možnost dostopa do oglaševanja tudi društva 

občine ( npr. ŠZ Križevci za oglaševanje rezultatov in drugi ). 

 

G. Anton Lovrenčič je opozoril na 

- neurejene bankine v dolžni ca 15 m pri avtobusnem postajališču v Lukavcih. Le-te v  

  sklopu obnove ceste Lukavci – Noršinci niso bile dokončane. 

- nepokošeno travo ob avtobusnem postajališču v Lukavcih. 

 

G. Aleš Kolmanič je opozoril na množično prehajanje žab čez cesto v Borecih. Predlaga, da 

občina za naslednje leto razmisli na kakšen način  zaščiti žabe, oz. jim omogočiti varen 

prehod čez cesto. 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se omenjenega problema vsekakor zavedamo.  

V občinskem proračunu za leto 2013 bomo morali zagotoviti sredstva za nabavo lesenih desk. 

Razmišlja se, da bi v akcijo vključili predvsem prostovoljce. 

 

G. Miran Ros je povedal, da smo na občino prejeli dopis glede množičnega prehoda žab čez 

cesto v Borecih. Naročili smo predračun za zaščito vtokov, pridobili si bomo tudi predračune 

za pridobitev podhodov čez cesto. Kot je župan povedal, bomo morali pristopiti k nabavi 

lesenih desk – skratka zadeva je v teku. 
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K 19. točki dnevnega reda:  

 

Razno 

 

G. Marijan Šijanec je povabil vse prisotne, da se udeležijo Florjanove maše z blagoslovom 

praporja in gasilskih avtov, ki bo v nedeljo, 7. maja 2012 ob 10 uri v Bučečovcih. 

 

G. Anton Kšela je povabil vse prisotne na 14. dan odprtih vrat Klüčaj – vinskih kleti, ki bo v 

5. maja 2012 v Sovjaku. 

 

 

 

Ker ni bilo razprave, je župan sejo zaključil ob 21.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:                  mag. Branko Belec 

Jelka Kosi            župan Občine Križevci 

 

 

 

 

 


