OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
13. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v ponedeljek, 16. julija 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, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar, Boris Onišak in Robert Jelen.
Opravičeno odsotni: Marijan Šijanec in Anton Kšela.
Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Miran
Ros, Jožef Lebar in Jelka Kosi.
Ostali prisotni:
- Sonja Trstenjak, računovodkinja OŠ Križevci,
- mag. Tomislav Nemec, direktor ZD Ljutomer,
- Roman Zver, komandir Policijske postaje Ljutomer
- Patricija Paldauf, obvezna praksa

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje
3. Predlog dnevnega reda za 13. redno sejo
4. Letno poročilo Zdravstveni dom Ljutomer
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZZ ZD Ljutomer
(skrajšani postopek)
6. Letno poročilo o delu Policijske postaje Ljutomer – varnostne razmere na območju občine
Križevci v letu 2011
7. Soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2012/2013 in Soglasje k sistemizaciji
in zasedbi delovnih mest v šolskem letu 2012/2013
8. Predlog sklepa o višini ekonomske cene Vrtca Križevci
9. Letno poročilo OŠ Križevci za leto 2011
10. Poročilo o revidiranju OŠ Križevci za leto 2011
11. Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Križevci za leto 2012
12. Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda OŠ Križevci
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine Križevci v Svet Zavoda Dom Lukavci
15. Predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje občine Križevci
(skrajšani postopek)
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16. Predlog novelacije predinvesticijske zasnove za projekt » Oskrba s pitno vodo Pomurja –
sistem C »
17. Predlog sklepa – dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja (2. del)
18. Predlog sklepa o ugašanju javne razsvetljave ob lokalnih cestah in občinskih javnih poteh
v občini Križevci
19. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
20. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
21. Razno

K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeležilo 11 članov občinskega sveta, g. Marijan Šijanec in g. Anton Kšela se seje iz
opravičenih razlogov nista udeležila.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
S K L E P: Zapisnik 12. redne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Župan je podal dodatno pojasnilo oziroma informacijo glede spletne strani občine. Članom je
povedal, da smo si pridobili ugodno ponudbo za obnovo spletne strani v višini 800 € in
dodatnih 100 € mesečnega plačila. Njegovo mnenje je, da se z zadevo počaka do naslednjega
proračuna – zadevo je članom občinskega sveta podana v razmislek.

K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 13. redno sejo
Župan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red.
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S K L E P: Predlagani dnevni red so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 4. točki dnevnega reda:
Letno poročilo Zdravstvenega doma Ljutomer
Poročilo je priloga gradivu za sejo.
Župan je besedo predal direktorju Zdravstvenega doma Ljutomer, magistru Tomislavu
Nemcu, ki je podal informacije o poročilu za leto 2011. Predstavil je poslovanje zavoda v
času, ko je nastopil funkcijo. Leto je bilo turbulentno, prišlo je do nekaj sprememb. Povedal
je, da je vodenje zavoda prevzel z julijem 2011. Zavod je v letu 2010 posloval z izgubo, ki je
v letu 2011 prešla v presežek, predvsem zaradi zmanjšanja stroškov materiala in dela, ter
povečanja prihodkov. Uvedli so več novih delavnic in povečali število zdravnikov. Ta
ustvarjen presežek nameravajo vložiti v investicijska popravila, zamenjave in ureditve doma.
Župan je odprl razpravo.
G. Boris Onišak je pohvalil delovanje v teh hudih časih in pridobitev dodatnih koncesij.
Zastavil je vprašanje v zvezi z ravnanjem z že nabavljeno opremo.
Direktor ZD Ljutomer g. Nemec je povedal, da je ta rentgenski aparat v uporabi en dan na
teden, najemnika jim še ni uspelo dobiti, prav tako pa je aparat težko prodati. Uspelo jim je
nabaviti kardiološko sondo in opremo za fizioterapijo.
Obenem je izkoristil trenutek, da povpraša župana in ostale zbrane člane občinskega sveta, za
mnenje ob pomanjkanju zobozdravnikov, predvsem v poletnem času oz. v času dopustov.
Razmišljajo namreč, da bi bila v tem času ambulanta v Križevcih zaprta in bi domači
zobozdravnik takrat deloval v Ljutomeru, ker je tam koncentracija pacientov največja.
Župan se je glede svojega mnenja vzdržal.
G. Anton Petovar je menil, da je predlog kot tak na mestu, ampak je vprašanje, koliko je
povpraševanja občanov po zobozdravniku v tem času pri nas. Predlaga, da se to točneje
preveri, da se občani ne bi pritoževali.
G. Anton Lovrenčič se je delno strinjal s tem predlogom in predlagal, da se pripravi urnik za
naše občane, da le-ti ne bi predolgo čakali na vrsto v ambulanti Ljutomer.
Župan je predlagal, da ZD Ljutomer pripravi konkreten predlog .
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G. Bogomir Gaberc je povedal, da je ta zdravstvena ambulanta edina od zdravstvenih storitev
v občini, ki je še ostala. Predlagal je, da se v času dopustov storitev izvaja dva dni v
Križevcih, dva dni v Ljutomeru in en dan v Mali Nedelji.
Župan je pohvalil direktorja in spremembe na boljše. Podal je apel glede zaposlenih, ki jih je z
naše občine najmanj, v želji, da bi se to upoštevalo ob naslednjem zaposlovanju.
Pred časom smo prejeli sklep, da pokrivamo izgubo. Nastal je presežek. Formuliral se je
sklep, da presežek ostane nerazporejen pod pogojem, da izgubo oziroma svoj delež pokrije
tudi občina Razkrižje. Želi, da se izvede nekakšen pritisk na občino Razkrižje, da svoj delež
pokrijejo.
Direktor ZD Ljutomer, g. Nemec želi uravnoteženje pri zaposlovanju. Glede pokritja deleža s
strani občine Razkrižje deli mnenje z županom. Obljuba župana občine Razkrižje je, da bodo
zadevo speljali. Presežek je blokiran za investicijo v naslednjem letu.
Župan je dal na glasovanje predlagan sklep.
SKLEP:

1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k Letnemu poročilu javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer za leto 2011.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 v znesku 147.118,35 EUR se
nameni za pokrivanje izgub iz preteklih let v višini 53.026,04 EUR.
Komulativni presežek prihodkov nad odhodki v višini 94.092,31 EUR pa
ostane nerazporejen, oz. se ob razporeditvi uporabi za izvajanje in razvoj
dejavnosti, pod pogojem, da preteklo izgubo pokrije tudi Občina Razkrižje.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZZ ZD Ljutomer
(skrajšani postopek)
Lidija Domanjko je predstavila razloge za sprejem sprememb odloka. Spremembe so v 4
točkah.
Direktor ZD Ljutomer g. Nemec meni, da je povsem dovolj, da se spremeni statut, seveda le s
soglasjem občin ustanoviteljic. Ker je ljutomerska občina že sprejela spremembo odloka, ga
morajo tudi ostale občine ustanoviteljice.
Uvajata se dve novi dejavnosti, ki sta delovali že prej, vendar dejavnosti nista bili zajeti v
odloku.
Župan odpre razpravo.
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G. Boris Onišak je mnenja, da bi bilo smiselno Zdravstvenemu domu pustiti čim bolj proste
roke, da dela storitve za nas. Sklep, kot je predlagan v celoti podpira.
G. Anton Lovrenčič se je s predlaganim sklepom strinjal in povedal, da je o zadevi bilo že
veliko slišanega in videnega na seji občinskega sveta občine Ljutomer.
G. Bogomir Gaberc je povedal, da bo mogoča tudi širitev Zdravstvenega doma v Bioterme
Mala Nedelja. Ker gre za spremembo odloka je prav, da smo kot ustanovitelji o zadevi tudi
seznanjeni. Predlagan sklep podpira.
Ga. Frančiška Rakuša podpira projekt in širitev dejavnosti. Imamo vedno več potreb po
koriščenju teh storitev in vedno več je pacientov. Dobro bi bilo, da bi se storitve izvajale čim
bližje.
Župan podpira delo in napor, ki se vlaga v razvoj in v nove dejavnosti. Zanimajo ga posledice
širitve dejavnosti. Kot izhaja iz gradiva, sredstva zagotavlja ZD Ljutomer, po statutu pa jih
mora občina ustanoviteljica. Naša občina v zvezi s tem projektom nima finančnih posledic.
Direktor ZD Ljutomer g. Nemec je povedal, da je načeloma tako, saj občina Ljutomer mora
zagotavljati ta sredstva, ker se storitve izvajajo na njenem območju, vendar je v enem izmed
členov zapisano, da v kolikor se storitve opravljajo na sedežu zdravstvenega doma, krijejo
sredstva občine ustanoviteljice.
Župan je postavil vprašanje, ali je najemnina v Biotermah Mala Nedelja stvar tudi naše
občine?
Direktor g Nemec je povedal, da je to stvar dogovora..
Sklep župan da na glasovanje.

S K L E P:

- Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Ljutomer po skrajšanem postopku.
.- Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Direktor g. Nemec je povedal, da so imeli sestanek na katerem so določili, da s 1.8.2012
prekinejo sodelovanje z ZD Murska Sobota. Svet zavoda bo o tem razpravljal in se odločil. Z
ZD Gornja Radgona bi tako imeli skupno računovodsko službo, kadrovske in podporne službe
pa bi v Ljutomeru izvajali sami. Občine ustanoviteljice bodo o tej zadevi še seznanjene.
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K 6. točki dnevnega reda:
Letno poročilo o delu Policijske postaje Ljutomer-varnostne razmere na območju občine
Križevci v letu 2011
Župan je besedo predal komandirju Policijske postaje Ljutomer, gospodu Romanu Zveru.
G. Roman Zver je povedal, da je sistemiziranih 69 delovnih mest, trenutno pa je 61
zaposlenih. Pokrivajo celotno UE Ljutomer in imajo vzorno urejene prostore.
Predstavil je stanje na področju kriminalitete, javne varnosti in zagotavljanja prometne
varnosti ter izpostavil problematiko s tujci.
Župan je odprl razpravo.
Ga. Lidija Koroša je pohvalila sodelovanje policije s šolo, ki se aktivno vključujejo v projekte
z njimi. V veliko pomoč so jim tudi pri opravljanju kolesarskih izpitov in pri drugih projektih.
Izrazila je željo, da bi policisti večkrat opravljali nadzor v okolici šole in ob vaškem jedru
Križevci, predvsem v popoldanskem času in ob vikendih.
G. Andrej Weiss je pohvalil dosedanje delo policistov in predlagal, da bi vandalizem
preprečili z namestitvijo kamer, z obhodi policije ter medobčinskih redarjev.
Predstavil je tudi problem glede tujih državljanov ( predvsem madžarov ), ki so v času
zbiranja kosovnih odpadkov in železa večkrat tudi nasilni in vsiljivi.
.
G. Zver je povedal, da policisti tujce ustavljajo na vpadnih relacijah , pregledujejo jim vozila,
jih popisujejo… Opravljajo tudi popis starejših občanov, ki živijo sami. Izdali so tudi pisna
opozorila, kako ravnati ob raznih obiskih tujcev oz. nepridipravov. Tudi sami večkrat
ugotavljajo nesramnost, agrestivnost tujcev.
Predlagal je, da občina določil varovani kraj, kamor bi se ti odpadki odlagali. S tem bi
preprečili tujcem obhoda » od hiše do hiše ».
G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje g. Zveru, kaj meni o prenosu nekaterih nalog s
policije na medobčinski inšpektorat?
G. Roman Zver je povedal, da je to stvar poslancev in nove zakonodaje. Tako policisti, kot
medobčinski redarji v večini primerih dobro sodelujejo. Izrazil je zadovoljstvo nad delom
občinskih redarjev, ki policiste redno obveščajo o nastalih problemih.
G. Anton Lovrenčič je podal pobudo za civilno kontroliranje policistov, saj vozniki pazijo pri
vožnji le na tistih mestih za katere vedo, kjer policisti večkrat opravljajo kontrolo.
G. Aleša Kolmaniča je zanimalo, ali so gasilci, ki prirejajo prireditev in jo prijavijo policiji ,
dolžni le-to prijaviti tudi SAZAS-u?
G. Zver je podal odgovor, da je to javno dostopen podatek, saj se prireditve vnašajo v
aplikacijo, od koder SAZAS in ostale organizacije pridobijo podatke.
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Župan se je zahvalil komandirju g. Zveru za dobro sodelovanje med Policijsko upravo in
občino.
Župan je dal predlagan sklep na glasovanje.
S K L E P:

- Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z izvlečkom letnega poročila
o delu PP Ljutomer v povezavi z varnostnimi razmerami na območju Občine
Križevci v letu 2011.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2012/2013 in Soglasje k sistemizaciji
in zasedbi delovnih mest v šolskem letu 2012/2013.
Župan je podal besedo ga. Lidiji Koroša, ravnateljici OŠ Križevci, ki je povedala, da je
potrebno opraviti vpis otrok vsaj enkrat letno. Na podlagi vpisanega števila otrok so
koordinirali oddelke, pri tem se je treba osredotočiti na starost. Vpisanih je bilo 148 otrok, s
soglasjem občinskega sveta je možnost vpisa 149 otrok ( 3 oddelki 1. starostnega obdobja, 3
oddelki 2. starostnega obdobja, 2 oddelka sta kombinirana ). 149 otrok je osnova za
formiranje sistemizacije in izračun ekonomske cene. Vse pogodbe s strani staršev o vključitvi
v vrtec so že podpisane, kar je zagotovilo da jih bodo dali v vrtec, obstaja minimalna možnost,
da si premislijo. Sistemizacija je enako kot lani z manjšimi spremembami.
Gradivo je obravnaval odbor za družbene dejavnosti na korespondenčni seji in sprejel sklep,
kot je predlagan občinskemu svetu v sprejem.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagani sklep.
S K L E P:

1. Občinski svet Občine Križevci sprejme obseg in organizacijo dela za
predšolsko vzgojo v vrtcu Križevci za šolsko leto 2012/2013, ki je sestavni
del tega sklepa ( tabela 1 ).
2. Zgornja meja oblikovanja oddelkov se na podlagi Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje lahko
poveča za 2 otroka, kjer otrok ni mogoče razporediti v obstoječe oddelke in
bi bilo potrebno otroke odklanjati oz. oblikovati dodatni oddelek. Tako
Občina Križevci daje soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu
2012/2013 in sicer za skupno 16 otrok.
3. Občina Križevci daje soglasje k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest na
podlagi sprejetih normativov v vrtcu Križevci za šolsko leto 2012/2013, ki
je sestavni del tega sklepa (tabela 2).
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4. Za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami z odločbami
o usmeritvi pokriva Občina Križevci mesečno, na podlagi dejansko
opravljenih ur, ki pa ne more biti višje od obsega ur po odločbi o usmeritvi.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o višini ekonomske cene Vrtca Križevci
Ga. Lidija Koroša, ravnateljica OŠ Križevci je povedala, da se ekonomska cena vrtca zaradi
drugačnih oddelkov, večjega vpisa otrok in veljavnosti drugega ZUJF-a znižuje.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagani sklep.

S K L E P:

1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od
01.09.2012 dalje:
- v prvi starostni skupini 386,92 EUR
- v drugi starostni skupini 295,99 EUR
2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene 26,54 EUR, materialni stroški pa
36,30 EUR.
3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za
stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev
in razliko v ceni, ki jo krije občina Križevci.
4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob
predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem
zaračuna 50 % z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano
za stroške neporabljenih živil).
5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, starši plačajo samo
za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za dneve v teh mesecih, ko je otrok
odsoten, pa ne plačajo nič. Odsotnost otroka mora biti vnaprej javljena. V
koliko imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo
samo za najstarejšega otroka in za mlajšega otroka, za katerega plačajo
30 % določenega plačilnega razreda, za vse druge otroke, ki so za starše
brezplačni, pa ne (določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim
bivališčem v občini Križevci).
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6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v
višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med
dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta
Občine Križevci št. 032-01/11-28 z dne 07.07.2011.
8. Sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati od 01.09.2012.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Letno poročilo OŠ Križevci za leto 2011
Poročilo je priloga gradivu za sejo.
Ga. Lidija Koroša, ravnateljica OŠ Križevci je povedala, da je poročilo sestavljeno iz
poslovnega in finančnega dela. V poslovnem delu je izpostavila prednostne naloge
(diferenciacija, vzgojni načrt, mediacija, bralna pismenost, diferenciacija in individualizacija
pouka). Zabeležili so kar nekaj uspehov učencev. Nabavili so inventar, opremili pisarne,
postavili zunanje igralo v vrtcu. Veliko so vložili v obnove. S presežkom, ki so ga ustvarili so
pokrili izgube prejšnjih let.
Ravnateljica je pohvalila sodelovanje občine in šole, in omenila želje ter cilje, ki jih imajo za
naprej.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagani sklep.

S K L E P:

Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne
šole Križevci za leto 2011.
Navzočih
11 članov sveta
ZA je glasovalo
11 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.
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K 10. točki dnevnega reda:
Poročilo o revidiranju OŠ Križevci za leto 2011
Poročilo je priloga gradivu za sejo.
Ga. Lidija Koroša je izrazila zadovoljstvo, predvsem, kar se tiče rezultatov opravljene
notranje revizije, katera jim je bila v veliko pomoč in svetovanje. Istočasno je izrazila zahvalo
občini, da jim je le to tudi omogočila.
Župan je predstavil ugotovitev revizijske hiše Munera, da občina in in OŠ skleneta pogodbo v
kateri bi natančneje določili načine plačila obveznosti (dvanajstine, plačila na podlagi
računov) in način poročanja šole glede namenskosti uporabe pridobljenih prihodkov s strani
občine. Ker gre za dobro sodelovanje med občino in OŠ po njegovem mnenju ta pogodba ni
potrebna, vendar se bo tudi o tej zadevi razmislilo.
Kot drugo zadevo je predlagal, da OŠ razmisli o morebitni zamenjavi dobavitelja električne
energije, saj se znesek bliža 20.000 €.
Ga. Sonja Trstenjak, računovodkinja OŠ je povedala, da zadeva še ni alarmantna. Zadevo
redno spremljajo. Kar se tiče zneska pa je povedala, da je omenjen znesek z vključenim DDV,
po zakonu pa se upošteva znesek brez DDV.
Župan da sklep na glasovanje.
S K L E P:

Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s Poročilom o revidiranju
pravilnosti računovodskih izkazov in pravilnosti ter namenskosti porabe
sredstev v Osnovni šoli Križevci za leto 2011.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda:
Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Križevci za leto 2012
Finančni načrt je priloga gradivu za sejo.
Ga. Sonja Trstenjak je povedala, da je pripravljen finančni načrt, v katerem predvidevajo
prihodke in odhodke v približno isti višini kot v letu 2011. Določili so novo ekonomsko ceno.
Popravkov načrta se ne dela, na koncu se opravi poročilo, kjer se zapišejo odstopanja
G. Anton Lovrenčič je podal pripombo, glede kasne seznanitve občinskega sveta s finančnim
načrtom, saj je le ta bil sprejet že 04.04.2012.
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Župan je povedal, da je dnevni red prejšnje seje občinskega sveta bil dokaj obširen, zato smo
nekatere točke dnevnega reda morali prenesti na današnjo sejo občinskega sveta.
Župan da sklep na glasovanje.
S K L E P:

Občinski svet Občine Križevci je obravnaval Finančni načrt javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Križevci za leto 2012 in ga sprejel v
vednost.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 12. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012
Župan je predal besedo predsedniku komisije, g. Antonu Lovrenčiču, ki je povedal, da je na
osnovi razpisa komisija za priznanja na svoji 2. redni seji, dne 4.7.2012 in 1. korespondenčni
seji, dne 5.7.2012 pregledala prispele predloge.
Po razpravi je komisija sprejela sklep, da se podeli priznanje s plaketo in listino Društvu
upokojencev Križevci.
Za pisno priznanje občinskega sveta je bilo prejetih 5 predlogov. Komisija je sprejela sklep,
da se pisno priznanje podeli: Mirku Rajhu, PGD Kokoriči in Benu Farkašu.
Ker ni bilo razprave, je župan dal predlagan sklep na glasovanje.

S K L E P:

Po sklepu Občinskega sveta Občine Križevci prejme priznanje s plaketo in
listino za leto 2012 Društvo upokojencev Križevci, ob 60 letnici uspešnega
delovanja.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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S K L E P:

Po sklepu Občinskega sveta Občine Križevci prejme pisno priznanje
občinskega sveta za leto 2012:
- Mirko Rajh, iz Stare Nove vasi, za dolgoletno ustvarjalno delo v
gasilskem in športnem društvu,
- PGD Kokoriči, za dolgoletno ustvarjalno delo gasilskega društva,
- Beno Farkaš, iz Vučje vasi, za poživitev in urejanje naravnega okolja v vasi.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 13. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda OŠ Križevci
Župan je predal besedo predsedniku komisije g. Bogomirju Gabercu, ki je povedal, da je
KVIAZ prejel tri predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda OŠ
Križevci..Odločitev je bila lahka, saj je bilo potrebno izbrati prav takšno število
predstavnikov. Predlagal je občinskemu svetu, da predlagane kandidate potrdi.
Ker razprave ni bilo je župan dal predlagan sklep na glasovanje.
S K L E P:

1. Občinski svet Občine Križevci imenuje v Svet Osnovne šole Križevci, kot
predstavnike ustanovitelja naslednje članice:
- Milena Rajh, Križevci pri Ljutomeru 27b, 9242 Križevci pri Ljutomeru
- Tatjana Prelog, Logarovci 7, 9242 Križevci pri Ljutomeru
- Helena Krajnc, Lukavci 17, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Članice sveta so imenovane za mandatno dobo štirih let.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 14. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika občine Križevci v Svet Zavoda Dom Lukavci
Župan je besedo predal predsedniku komisije g. Bogomirju Gabercu, ki je povedal, da je pri
tem imenovanju bila odločitev težja in ne soglasna. Odločitev je bila težja, ker je bil prej član
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sveta Štuhec Franc s strani Ministrstva, ki je bil predlagan tudi letos. Komisija je v Svet
Zavoda Doma Lukavci imenovala ga. Frančiško Rakuša.
Župan da predlagan sklep na glasovanje.

S K L E P:

1. Občinski svet Občine Križevci imenuje v Svet zavoda Dom Lukavci, kot
predstavnico Občine Križevci naslednjo članico:
- Frančiška Rakuša, Križevci 26a, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Članica sveta je imenovana za mandatno dobo štirih let.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Župan je zahteval, da izvoljeni člani tekoče obveščajo župana in občinski svet o zadevah,
enkrat letno pa podajo tudi pisno poročilo, ki bo del gradiva občinskega sveta.

K 15. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje občine Križevci
(skrajšani postopek)
Župan je predal besedo Jožetu Lebarju, ki je povedal, da se občine v Prlekiji intenzivno
pripravljajo na sprejem Odloka o Oskrbi s pitno vodo Pomurja - sistem C. Predstavil je
topografsko karto in območja 1, 2, 3 in 4 (gre za območja, kjer občina zagotavlja oskrbo s
pitno vodo, območja, kjer občina zagotavlja oskrbo pa to ni obvezno, območja, kjer se
opravlja lastna oskrba in območja, kjer občina v prihodnosti načrtuje zagotavljanje oskrbe ).
Predstavil je traso poteka transportnih vod.
G. Aleš Kolmanič je zastavil vprašanje, kaj točno pomeni območje 4 po definiciji? Zanima ga,
ali to pomeni, da se bodo vaščani vasi Bučečovci morali odklopiti od vaškega vodovoda ter
priklopiti na ta transportni vod?
Zahteva odgovor po kateri pravni podlagi se morajo odpovedati lastni vodi.
G. Jožef Lebar je povedal, da vsake toliko časa s strani Zavoda za zdravstveno varstvo
Murska Sobota prejmemo obvestilo o neskladnosti pitne vode tako iz vaškega vodovoda
Bučečovci kot tudi iz vaškega vodovoda Vučja vas.
G. Bogomir Gaberc je opozoril na podoben primer izpred let, ko so gospodinjstva vasi Zasadi
ostali skoraj brez vode. Kar se tiče priključitve gospodinjstev vasi Bučečovci in tudi Vučja
vas na transportni vod meni, da te priložnosti vaščani ne bi smeli zamuditi.
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G. Aleš Kolmanič je povedal, da bodo o tej zadevi odločali vaščani sami, saj so vaški
vodovod gradili z lastnimi sredstvi. Lastni vodovod jim omogoča tudi praktično » zastonj »
vodo.
Župan je povedal, da bo transportni vod potekal mimo omenjenih vasi. V kolikor bo
priključitev obvezna, se bodo vaščani pač morali priključiti na omenjen vod.
Kar se tiče zahteve g. Aleša Kolmaniča bo občinska uprava pripravila pravno podlago oz.
odgovor.
Župan da sklep na glasovanje.
S K L E P:

1. Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o spremembah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci – skrajšani postopek.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo
G. Aleš Kolmanič ni glasoval

11 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 16. točki dnevnega reda:
Predlog novelacije predinvesticijske zasnove za projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja –
sistem C«
Župan je predal besedo Jožefu Lebarju, ki je povedal, da je občinski svet o zasnovi projekta
že razpravljal na 3. korespondenčni seji, kjer je bil sprejet sklep o potrditvi zasnove projekta.
V postopke priprave dokumentacije se je vključila t.i. tehnična pomoč – pobuda (JASPERS).
Cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema, zagotovitev oskrbe
prebivalstva z neoporečno pitno vodo, nadgradnja izboljšava vodovodnih sistemov, bogatenje
vodnih virov. Predvideni sta dve varianti.
Delež, ki ga mora prispevati Občina Križevci znaša 449.650,00 EUR, od katerih 445.216,00
EUR predstavlja davek na dodano vrednost.
Župan je odprl razpravo. Meni, da sta varianti dobro zastavljeni, predvsem za reševanje vasi
Bučečovci in Vučja vas. Transportni vodi bodo potekali ob cesti. Projekt je zastavljen do leta
2015.
G. Anton Lovrenčič je izrazil skrb, ali bodo te zmogljivosti dolgoročno zdržale, v kolikor se
bo znižala podtalnica oziroma kakšen vpliv bo to imelo na okolje?
Župan je povedal, da so hidrološke raziskave opravljene.
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G. Bogomir Gaberc je povedal, da združitev vodovodov pomeni, da bi bil sistem samo
vzdržen in da bi opravljali le funkcijo dopolnjevanja za Gornjo Radgono in ne oskrbe. Bitka
za vodo bo.
Župan da sklep na glasovanje.
S K L E P:

1. Potrdi se novelacija predinvesticijske zasnove /PIZ/ za projekt »OSKRBA S
PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«, ki jo je izdelala DRI upravljanje
investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Ulica talcev 24, 2000
Maribor, junij 2012.
2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 47.806.511,00 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s
časovnim načrtom od 2012 do 2015.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:
- EU – Kohezijski sklad
=
31.855.066,00 EUR
- proračun RS
=
7.210.555,00 EUR
- proračuni občin (skupaj)
=
8.740.890,00 EUR
Znotraj proračunov občin znaša delež Občine Križevci 449.650,00 EUR
(od katerih 445.216,00 EUR predstavlja davek na dodano vrednost).
4. Odobri se priprava investicijskega programa /IP/.
Navzočih
11 članov sveta
ZA je glasovalo
11 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.

K 17. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa – dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja (2.del)
Župan je predal besedo Lidiji Domanjko, ki je povedala, da se je v program uvrstilo 9
nepremičnin, ki jih želi občina prodati. Gre za kmetijska zemljišča, ki smo si jih pridobili po
pravno zapuščinski obravnavi, od osebe za katero se je plačevalo institucionalno varstvo. Dve
nepremičnini se nahajata na območju naše občine, ostalih 7 pa na območju Občine Cankova.
Čaka se še na pravnomočen sklep o dedovanju, nato se nepremičnine vpišejo v zemljiško
knjigo in prodajo.
Župan je povedal, da je za navedene nepremičnine že interes po nakupu. Vrednost bi bila
okoli 30.000 €.
Župan da predlagan sklep na glasovanje.
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S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci sprejme Dopolnitev programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja, ki je last Občine Križevci za leto 2012
(2 .del).
2. Ta sklep velja takoj po sprejetju.
Navzočih
11 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo
11 članov občinskega sveta
PROTI je glasovalo 0 članov občinskega sveta
Sklep je sprejet.

K 18. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o ugašanju javne razsvetljave ob lokalnih cestah in občinskih javnih
poteh v Občini Križevci
Župan je predal besedo Miranu Rosu, ki je povedal, da lahko realizacija sklepa prinese dve
reakciji in sicer negodovanje ali strinjanje občanov. Pravna podlaga je Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kjer členi predvidevajo zmanjšanje
onesnaževanja in varčevanje z električno energijo.
Javna razsvetljava je razdeljena na sklope. Prvi je javna razsvetljava ob regionalni cesti
R1- 230 Ljutomer – Radenci, kjer je 205 svetilk, od tega se jih 170 že regulira v nočnem času
in se poraba energije se zmanjša za 30 odstotkov. Drugi sklop je javna razsvetljava ob
lokalnih cestah (Boreci: 43 svetilk, delno v Ključarovcih: 40 svetilk). Večni problem so
svetilke po naseljih Križevci, Iljaševci, Vučja vas, ki so zaradi starosti zelo potrošne. Z
ugašanjem svetilk po lokalnih cestah in naseljih bi privarčevali dobrih 5.000 evrov.
Vzpostavitev nočnega ugašanja bi stala 2.700 evrov, vštet je strošek omarice in sanacij.
Ugašalo se bi med 23.00 in 5.00 uro, montirani pa so tudi senzorji, ki ugašajo, zato bi pozimi
ugašanje trajalo 6 ur, poleti pa nekaj manj.
S privarčevanimi sredstvi bi določene svetilke zamenjali. Z vzpostavitvijo sistema R-2
Lukavci – Berkovci se bo število svetilk še povečalo, kar bi prineslo še večje stroške, zato je
prav, da se racionalno začne obnašati že zdaj.
Župan odpre razpravo.
G. Anton Petovar meni, da bodo mnenja občanov različna. Sam se strinja in predlog podpira,
saj bo potrebno začeti varčevati pa tudi včasih je za občane svetloba bolj moteča kot koristna.
G. Robert Jelen podpira predlog o ugašanju in poda pobudo da bi se ob rekonstrukciji ceste
R-2 Lukavci – Berkovci, namestile LED svetilke, ki so bolj varčne in cenovno dostopne.
Župan da sklep na glasovanje.
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S K L E P:

Občinski svet Občine Križevci sprejme sklep o ugašanju javne razsvetljave ob
lokalnih cestah in občinskih javnih poteh.
1. Ugašanje javne razsvetljave, na vseh lokalnih cestah in občinskih
javnih poteh, se izvede v nočnem času od 23.00 – 5.00 ure, ko je gostota
prometa manjša.
2. Kjer ugašanje javne razsvetljave zaradi tehničnih pogojev ni možno
izvesti, se izvedejo takoj, ko bodo pogoji vzpostavljeni.
3. Vsi posegi na objektih javne razsvetljave se izvedejo pod nadzorom
upravljavca javne razsvetljave.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 19. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Anton Lovrenčič je povedal, da ni prejel pisnega odgovora na zastavljeno vprašanje v zvezi z
bankino v Lukavcih.

K 20. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič ima naslednja vprašanja za katera prosi tudi pisne odgovore.
1. Kdaj se bo pričelo z obnovo poti na pokopališču? Meni, da je že skrajni čas, da se
nekaj pokrene, ker je to nujno potrebno in tudi sredstva v proračunu so zagotovljena v
tem letu.
2. Kako daleč so stvari v zvezi z širitvijo ceste in izgradnjo pločnika na pokopališče?
Enkrat je že bilo rečeno, da se morajo najprej urediti lastniška razmerja. Zanima ga,
kako daleč je ta zadeva.
3. Kdaj se bodo izplačale odškodnine za odvzeta zemljišča ob izgradnji pločnikov v
Lukavcih ob cesti Lukavci – Noršinci?
G. Anton Petovar je povedal, da je cesta proti Seliščem nevarna za kolesarje. Podjetje Teleing
se naj opozori, da sanirajo cesto.
Prisotne je obvestil o prodaji zemljišča v Kokoričih v velikosti 50 arov. Vaščani se bojijo, da
le-to kupi kakšen podjetnik in zgradi kaj neprimernega za to okolje.
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Izrazi željo, da bi občina izrazila interes za nakup teh parcel, saj občani sredstev za nakup
zemljišč nimajo. Cena je stvar dogovora in bi jo bil lastnik pripravljen znižati.
Župan je povedal, da smo od podjetja Teleing že zahtevali, da cesto sanira.
Kar se tiče parcel v Kokoričih pa je povedal, da smo si le te že ogledali in smo s prodajalcem
v fazi pogajanja. Cena je vsekakor velik zalogaj za občino. Ko nam bo zadeva bolj znana, jo
bomo predstavili občinskemu svetu, ki bo sprejel tudi odločitev.
G. Andrej Weiss je postavil naslednja vprašanja:
- Kako je daleč z razpisi in kanalizacijo v vasi Iljaševci?
- Kako je s starima hišama v Iljaševcih, tudi z hišo Ivanjšič? Zanima ga, ali se lahko ta parcela
očisti na lastno odgovornost? Občani bi zemljišče bili pripravljeni urediti in očistiti
prostovoljno.
Župan je povedal, da je izvedbeni načrt kanalizacije Vučja vas – Iljaševci prioriteten. Ne
pričakuje se težav, čaka se samo na javni razpis. Videli bomo ali smo zmožni narediti v enem
letu dve kanalizaciji.
G. Jožef Lebar je dodal, da so gradbena dovoljenja pridobljena. Dinamika financiranja, ki je
bila predvidena za leto 2012 Iljaševci, 2013 v Vučji vasi je prestavljena na leti 2013, 2014.
Izvedbeni načrt je v usklajevanju, pričakuje se, da bo v roku enega meseca, da bo potrjen s
strani ministrstva, takrat pa se lahko prijavimo na javni razpis, ki je že odprt do porabe javnih
sredstev. Dokler ni načrt potrjen se ne moremo prijaviti.
Lidija Domanjko je obrazložila problem s staro hišo Ivanjšičevih, katere lastnici sta dve.Za
eno se plačuje institucionalno varstvo, za drugo pa je znano, da je mrtva že 50 let, ampak je še
vedno vknjižena v zemljiški knjigi. Sin se je pripravljen odpovedati vsemu v korist občine.
Predhodno še moramo preveriti morebitne druge dediče.
G. Aleš Kolmanič:
- je opomnil, na zahtevo gospe Lidija Koroša glede podaje pisnega odgovora s strani
koncesionarja Bratuša v zvezi s predvidenimi investicijami na pokopališču. Ali je seznam
že pridobljen?
- nadalje je postavil vprašanje, ali je bila občina seznanjena z izlitjem bioplinske brozge v
jarek za bioplinarno in kakšni postopki so bili izvedeni?
- s strani občanov je bil obveščan o smeteh na ekološkem otoku v Bučečovcih, katere že dalj
časa niso bile odpeljane
- zakon o uravnoteženju javnih financ bo verjetno vplival na proračun. Zanima ga, koliko
sredstev se bo prihranilo?
Miran Ros je povedal, da smo predlog investicij s strani koncesionarja Bratuša prejeli.
Zbirajo se ponudbe za sanacijo najbolj » kritičnih » poti na pokopališču. Ko bo zadeva
finančno ovrednotena, bo predstavljena tudi občinskemu svetu.
Župan je glede izlitja brozge povedal, da smo bili obveščeni s strani policije. Lastnik je snov,
ki naj ne bi bila nevarna, počrpal ven in dal očistiti z vodo.
Kar se tiče odvoza smeti z ekološkega otoka Bučečovci je povedal, da bomo zadevo preverili
in KSP Ljutomer naročili odvoz.
Odgovor na zastavljeno vprašanje glede » privarčevanih » sredstev bo podan v pisni obliki.
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G. Robert Jelen je postavil vprašanje, kaj je z delovanjem oziroma z nedelovanjem
namakalnega sistema v vaškem jedru?
G. Jožef Lebar je povedal, da je namakalni sistem zgrajen samo za zelenico in ne za zalivanje
celotne površine.
G. Miran Ros je povedal, da se s tem sistemom ne more zagotavljati zadostne količine vode,
saj trava potrebuje veliko vode, zemlja je izredno peščena, zato je namakanje toliko težje.
G. Andrej Weiss je podal pobudo, da se na vaškem jedru zgradi namakalni sistem, ko bo kriza
mimo. Znesek predračuna je previsok, zato bi se o tej zadevi razmislilo kasneje.
G. Boris Onišak je postavil vprašanje, ali je že kakšen predlog za zasaditev krožišča v
Ključarovcih?
Župan je podal odgovor, da se o tej zadevi že razmišlja. Treba se je pridobiti dobre ideje, se
odločiti in nameniti sredstva v proračunu. Mogoče bo kakšna ideja podana tudi s strani
vaščanov Ključarovec.

K 21. točki dnevnega reda:
Razno
G. Anton Petovar je omenil novo pridobitev - novi most čez Lipnico, ki je obenem tudi
križišče za Precetince. Na tem prostoru je sedaj zelenica z obnovljenim križem. V načrtu je
zasaditev dreves in postavitev klopi.
Obenem občinski svet in prisotne povabi k maši v Kokoriče.
G. Aleš Kolmanič je povedal, da je Glasbeno društvo Prleški kvintet znotraj katerega deluje
skupina Prleški kvintet v italijanskem mestu dobilo nagrado za absolutnega zmagovalca
izmed 26 ansamblov. To je lepa promocija za našo občino, saj je sedaj ogromno intervjujev
po celotni Sloveniji in se vabi ljudi v naše kraje.
Župan mu je čestital ob lepem dosežku.
Prisotne je obvestil, da:
1. se pripravlja razpis koncesije za odpadke. Izvedba se začne v naslednjem tednu.
2. je bi opravljen inšpekcijski nadzor v OŠ Križevci, ki je pregledal zadeve in ugotovil
nepravilnosti. Narejen je projekt za izvedbo sanacije elektrike starega dela šole v
vrednosti 90.000 €.. Sredstva je potrebno zagotoviti v rebalansu.
3. se zaključuje rekonstrukcija LC Ključarovci z izgradnjo hodnika za pešce in JR
Ključarovci. Otvoritev bo 1. septembra 2012.
4. je naša občanka Kristina Duh postala zlata maturantka z vsemi točkami na ljutomerski
gimnaziji.
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5. smo z gimnazije Ljutomer prejeli pobuda dijakov glede črpanja naravnega plina z
metodo fracking oziroma hidravličnega drobljenja kamnin. Opozarjajo na škodljive
posledice te metode. Dopis so naslovili na vse občine, inšpekcijske službe, pristojna
ministrstva in vsem pomurskim poslancem, da bi se to preprečilo.
Osebno je proti takšnemu pridobivanju. Fotokopija pobude je bila na seji razdeljena
vsem članom občinskega sveta.

Ker ni bilo razprave, je župan sejo zaključil ob 21.30 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan občine Križevci
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