OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K

16. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 30. januarja 2013 s
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi občine Križevci.
Na seji so bili navzoči člani in članice občinskega sveta občine Križevci:
Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Boris Onišak, Andrej Weis ( seje se je
udeležil pri 4. točki dnevnega reda ) , Bogomir Gaberc, Robert Jelen ( seje se je udeležil pri 2.
točki dnevnega reda ), Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton
Petovar in Anton Kšela.
Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša
Antolin, Jožef Lebar, Miran Ros in Jelka Kosi.
Ostali prisotni:
- Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Janez Rožmarin, predstavnik Občine Ljutomer
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Bojana Karba- Pomurec.com

DNEVNI

R E D:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 16. redno sejo
4. Predlog sklepa o potrditvi novelacije predinvesticijske zasnove ( PIZ ) za projekt:
» Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C »
5. Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
6. Predlog Odloka o občinskih cestah – prva obravnava
7. Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine Križevci za leto
2013
8. Predlog proračuna občine Križevci za leto 2013- prvo branje
9. Predlog Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec
10. Poročilo o nagradah študentom za leto 2012
11. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
12. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
13. Razno
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K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje
udeležilo 11 članov občinskega sveta, g. Robert Jelen se je seje udeležil pri 2. točki dnevnega
reda, g. Andrej Weis pa pri 4. točki dnevnega reda.

K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
Seje se je udeležil g. Robert Jelen.
Ga. Frančiška Rakuša je podala pripombo na zapisnik k 6. točki dnevnega reda. Pripomba se
nanaša na višino vrednosti točke za odmero NUSZ, ki je v letu 2012 znašala 0,00577 € in ne
0,0577 €, kot je v zapisniku zapisano.
Ga. Lidija Koroša je podala pripombo k 18. točki dnevnega reda glede šolskega sklada.
Pripomba se nanaša na drugi stavek, kateri se naj pravilno glasi: Upravlja ga 7 članov ( vsaj
trije predstavniki šole in 4 predstavniki staršev ).
S K L E P: Zapisnik 15. redne seje so člani občinskega sveta potrdili s tem, da se upoštevajo
pripombe podane s strani ga. Frančiške Rakuša in ga. Lidije Koroša.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda:
Predlog dnevnega reda za 16. redno sejo
Župan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red.
S K L E P: Predlagani dnevni red so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o potrditvi novelacije predinvesticijske zasnove ( PIZ ) za objekt:
» Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C »
G. Andrej Weis se je udeležil seje.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre za novelacijo predinvesticijske zasnove ( PIZ )
za objekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C, katerega smo že novelirali.
Besedo je predal g. Janezu Rožmarinu, vodju omenjenega projekta, ki je podal obširno
obrazložitev k navedeni točki.
G. Rožmarin je povedal, da sklep o potrditvi investicijske dokumentacije pomeni dokazilo, da
je investitor v postopku priprave in obravnave investicijskega dokumenta ravnal v skladu s
predpisi, ter da je pred začetkom izvajanja projekta zagotovil strokovno presojo o
upravičenosti investicije. S tem tudi jamči, da je proučil najpomembnejše dejavnike, ki
določajo projekt.
Občinski svet Občine Križevci je o predinvesticijski zasnovi projekta » Oskrba s pitno vodo
Pomurja-sistem C » že razpravljal v mesecu decembru 2011. Takrat se je tudi potrdila
predinvesticijska zasnova ( PIZ ) projekta » Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem –C«.
Po sprejetju navedenega sklepa se je postopke priprave dokumentacije vključila tudi tehnična
pomoč – pobuda, JASPERS, kateri je povezavi s pripravo dokumentacije podal priporočila in
pripombe, katera je pri pripravi dokumentacije nujno potrebno upoštevati.
Tako je občinski svet občine Križevci o predinvesticijski zasnovi projekta » Oskrba s pitno
vodo Pomurja-sistem C » ponovno razpravljal na seji v mesecu juliju 2012, ko je potrdil
novelacijo predinvesticijske zasnove za omenjen projekt. Po potrditvi novelacije, pa se je v
proces vključilo še Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je k izdelanemu dokumentu podalo
poročilo o pregledu dokumenta, kjer navaja, da je dokument Predinvesticijska zasnova za
naslovno investicijo primerna za nadaljnjo obravnavo. Predlagalo je, da se pred potrditvijo
investicijske dokumentacije s strani investitorjev odpravijo nejasnosti, neskladnosti in
pomanjkljivosti. Pripombe in stališča k posameznim poglavjem poročila s strani Ministrstva
za kmetijstvo in okolje so razvidna iz gradiva za sejo.
Pripombe so bile upoštevane že v izdelani in predani vlogi za pridobitev sredstev
Kohezijskega sklada in Študiji izvedljivosti.
Župan se je g. Rožmarinu zahvalil za izčrpno podano obrazložitev in povedal, da gre za
največji projekt, s katerim bomo v prihodnosti veliko pridobili.
V zadnjem času je veliko govora glede cene vodarine in omrežnine. Smernice so take, da bi
naj bila cena vodarine enaka po občinah. Vprašuje, ali je cena že znana? Kar se tiče cene
omrežnine, pa je prepričan, da le ta mora biti v naši občini nižja, kot
v ostalih občinah – cena omrežnine bo stvar dogovora.
G. Janez Rožmarin je mnenja, da se na nivoju sistema občine dogovorijo za enotno ceno
oskrbe s pitno vodo. Prepričan je, da se cena vsaj leto in pol še ne bo spreminjala.
Kar se tiče omrežnine, pa je tudi po njegovem mnenju smiselno, da je ločena v vsaki občini.
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Po končani izgradnji sistema C bo izvajalec javne službe predlagal ceno vodarine in
omrežnine. Kot mu je znano, se župani nagibajo k enotni ceni vodarine, omrežnina pa bi naj
bila za vsako občino različna.
G. Anton Lovrenčič je mnenja, da boljše oskrbe s pitno vodo v naši občini ne bomo imeli,
zato naši občani s Sistemom C ne bodo nič pridobili – plačevali bodo le večjo ceno vode.
G. Janez Rožmarin je povedal, da je cilj vodooskrbe treba gledati dolgoročno. V občini
Križevci ne vidi bistvenega povišanja cene vode. O cenah se bo še razpravljalo na občinskih
svetih občin, ko bodo podatki za obračun znani.
Župan mag. Branko Belec je prepričan, da je s tem Sistemom C zagotovljena večja varnost
oskrbe s pitno vodo, tudi v primeru izpada v Lukavcih. Z izgradnjo sistema pridobimo tudi
možnost priklopa lastnih vodovodov Bučečovci in Vučja vas ter vodohrame. V sklopu tega
projekta se je uredilo tudi lastništvo vodnih virov in transportnih cevovodov ter kataster.
G. Janez Rožmarin je prepričan, da je sedaj edinstvena priložnost, da nam država skoraj v
celoti zgradi ta sistem, saj občine sofinancirajo le primarne in sekundarne vode v vrednosti do
10 % neto vrednosti brez DDV. Mnenja je, da je to priložnost treba vsekakor izkoristiti.
G. Boris Onišak je postavil vprašanje, ali ta do 10 % lastni delež občine velja samo za
vodovodni, ali tudi kanalizacijski sistem, ter zakaj občina pri tako nizkem lastnem deležu ni
poskušala v sistem vključiti še izgradnjo kanalizacije Vučja vas, Iljaševci in Ščavniško
dolino?
G. Janez Rožmarin je podal odgovor, da je kanalizacija dovoljena le znotraj vodovarstvenih
območij.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.

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., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana,
december 2012.
2. Odobri se priprava investicijskega programa ( IP ).
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 5. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
G. Jožef Lebar je podal obrazložitev. Nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja omogoča lokalnim skupnostim,
da subvencionirajo ceno storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe
javne infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne
dejavnosti, ne more pa se subvencionirati cena storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca
in javnih dajatev. Delež subvencioniranja v letu 2013 tako znaša 35 % v primerjavi z letom
2012, ko je subvencija znašala 40 %.
Stroški javne infrastrukture, ki so lahko predmet subvencionirane cene znašajo 95,16 €.
40 % stroškov javne infrastrukture se lahko subvencionira, kar znaša 33,306 € za 1 tono
odloženih smeti. V proračunu za leto 2012 je bilo namenjenih 16.500,00 €, v predlogu
proračuna za leto 2013 pa je predvidenih 15.700,00 €.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je odločitev glede višine subvencioniranja cene na
občinskem svetu. Kot je povedal g. Lebar pomeni 35 % subvencioniranje za naš proračun
15.700,00 € ( mogoče nekaj manj ). V kolikor se občinski svet odloči za višje
subvencioniranje, bomo razliko sredstev morali zagotoviti z rebalansom proračuna.
Ker se bodo cene počasi poviševale je mnenja, da bi bilo bolje, da se cene GJS postopoma
zvišuje.
G. Anton Lovrenčič vprašuje, ali se je skupna masa odloženih komunalnih odpadkov znižala
za več kot 5 % ali manj?
G. Jožef Lebar je povedal da se je po neuradnih podatkih odložilo mešanih komunalnih
odpadkov nekaj manj kot v letu 2011. Uradnega poročila še nismo prejeli, zato o količini ne
more govoriti.
G. Aleš Kolmanič se nagiba k subvencioniranju cene v višini 40 %, predvsem iz razloga, ker
smo javnosti obljubili, da cene ne bomo spreminjali oz. poviševali.
V časopisu Vestnik je zasledil, da CERO Puconci v bližnji prihodnosti namerava korigirati
cene ( dvigniti cene ), ker je vse manj komunalnih odpadkov in amortizacija ne zadošča.
Dvomi, da bomo dolgoročno kar pridobili z manj odpadki.
Tudi g. Anton Kšela se strinja, da občina subvencionira ceno v višini 40 %.
G. Boris Onišak podpira predlog župana za subvencioniranje cene v višini 35 %, saj
posamezniku v skupnem znesku razlika skoraj ne bo opazna. Po njegovem mnenju bi razliko
raje namenili v druge namene oz. na druge postavke. Občina občanom subvencionira že kar
nekaj zadev ( subvencioniranj malic otrokom, prevoza učencem…), za kar pa marsikateri
občani sploh ne vedo.
Tudi g. Anton Petovar je mnenja, da razlika 5 % ne bo kaj dosti vplivala na posameznika,
zato se strinja s 35 % ( in ne 40 % ) subvencioniranjem cene storitve javne službe, tudi zaradi
postopnega dviga cen.

5

G. Bogomir Gaberc je povedal, da je komunalni odbor razpravljal o predmetni zadevi.
Prevladalo je mnenje o postopnem dvigu cen oz. se cene naj postopoma zvišujejo.
Tudi sam podpira predlog za 35 % subvencioniranje.
Postavil je tudi vprašanje, ali tudi po novi Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, občina lahko zviša subvencijo?
G. Jožef Lebar je povedal, da nova Uredba dovoljuje subvencioniranje cen tudi do
65 %.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P: 1. Občina Križevci bo storitve javne službe obdelave in odlaganja odpadkov v
delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v
višini 35 %.
2. Občina Križevci 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.
3. Sredstva subvencije bo Občina Križevci nakazovala Javnemu podjetju Center
za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe
obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2013 naprej.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o občinskih cestah – prva obravnava
G. Miran Ros je podal obrazložitev k navedeni točki. Povedal je, da občina Križevci še vedno
uporablja Odlok o občinskih cestah občine Ljutomer iz leta 1998, kateri je zastarel in ne
upošteva določil Zakona o cestah. Prav zaradi tega se občinskemu svetu predlaga sprejem
novega odloka o občinskih cestah, kateri mora vsebovati samo tista določila, ki se nanašajo
neposredno na občinske ceste in kateri ne vsebuje že navedeni zakon.
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Odlok vsebuje 43 členov in je razdeljen na 9 poglavij, kjer:
- so določene splošne določbe,
- so opredeljene občinske ceste in njihova kategorizacija
- je določeno upravljanje občinskih cest
- je opredeljen način graditve cest
- je opredeljeno vzdrževanje občinskih cest
- je opredeljeno varstvo občinskih cest in prometa na njih
- je določeno kdo izvaja nadzor nad odlokom
- so določene sankcije za neupoštevanje odloka
- so predhodne in končne določbe

G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da je predlog odloka bil
obravnavan na seji Komunalnega odbora. Člani odbora so ga v predlagani obliki potrdili.
Mnenja so, da je odlok kvalitetno pripravljen, vprašanje je le, ali se takšen tudi upošteval.
G. Aleš Kolmanič je opozoril:
- na ponavljanje podkategorij cest v zadnjem stavku 4. člena odloka. Le te so
že omenjene v prvem stavku omenjena člena. Predlagal je, da se omenjen člen
primerno uskladi.
- na 12 člen, ki navaja, da letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi
uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem kolesarskem letu, se
usklajuje in sprejema po sprejemu občinskega proračuna. V Odlokih drugih občin, je
zasledil, da ima večina občin navedeno, da se sprejema ob sprejemu občinskega proračuna,
zato je predlagal, da se zadeva prouči ( ali po ali ob sprejemu občinskega proračuna ).
- na 30 člen ( 2. alineja), ki se glasi, da je prepovedano obračati na cesti živali, traktorje,
pluge…. Ali to pomeni, da se traktor na cesti ne sme obračati?
- v poglavju sankcij ni dane možnosti, da se za prekršek lahko kaznuje ali izda predhodno
opozorilo, temveč se po odloku takoj kaznuje. Predlaga, da se ta možnost doda.
G. Miran Ros je podal odgovore na zastavljena vprašanja g. Kolmaniča.
Povedal je:
- da bomo 4. člen proučili in uskladili.
- kar se tiče proučitve 12. člena je povedal, da imamo v občinskem proračunu zagotovljena
sredstva v okviru katerih se pripravi letni plan vzdrževanja.
- predlagal, da se druga alineja 30. člena dopolni, tako, da se glasi: obračati na cesti živali,
traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje iz kmetijskih površin; zavirati vprežna
vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
- kar se tiče sankcij za prekrške pa je povedal, da smo le-te zadostili zakonodaji, ki to
predpisuje.
Ga. Lidija Domanjko je podala odgovor glede glob po Zakonu o cestah. Povedala je, da
inšpektor mora delati po Zakonu o cestah, poleg tega pa še vzporedno dela po Zakonu o
inšpekcijskem nadzoru, ki vedno predvideva, da se lahko izreče ali opozorilo, ali opomin, ali
se izreče globa, v določenih primerih pa tudi prepoved dejavnosti ( npr. ko gre za opravljanje
gostinske dejavnosti ).
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Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:

S K L E P: Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini
Križevci v prvi obravnavi, s tem, da se upoštevata podani pripombi g. Kolmaniča
( k 4. ter k 30. členu odloka ).
Navzočih:
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 7. točki dnevnega reda:
Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine Križevci za leto
2013
Obrazložitev k navedeni točki je podal Miran Ros, ki je povedal, da je izvajalec obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov, Komunalnostanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. v skladu z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov
dolžan pripraviti Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Le tega je tudi pripravil
in ga posredoval občinskemu svetu v potrditev. Program je priloga gradivu za sejo.
Vsebino programa določa 23. člen Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter
prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Križevci.
Prisotne je seznanil z bistvenimi spremembami, predvsem kar se tiče novega načina zbiranja
kosovnih odpadkov- akcija na klic, kjer lahko naročnik v teku leta 1 x naroči odvoz kosovnih
odpadkov.
Povod za to noviteto je predvsem pritoževanje občanov, da dosedanji način akcije povzroča
nered pri prevzemanju kosovnih odpadkov. Slednji namreč čakajo na prevzemnem mestu dan
ali dva, v tem času pa nepooblaščene osebe sproti odvažajo odpadke večjih vrednosti.
Prisotne je seznanil tudi
- o odvozu plastičnih odpadkov v vrečah, kateri bo mogoč le še do porabe vreč, nakar si bodo
uporabniki morali nabaviti kontejner za plastiko.
- ko bodo vremenske razmere dopuščale, bomo v Iljaševcih postavili kontejner za steklo.
G. Anton Lovrenčič ima pomisleke v zvezi s to novo shemo akcije na klic. Boji se, da bodo
sedaj posamezniki odpadke še bolj odlagali v naravo.
G. Miran Ros je povedal, da je ozaveščanje občanov ( tudi do ravnanja z odpadki ) na dokaj
visokem nivoju. Problem so posamezniki, katerih pa je vedno manj in katere bomo morali v
najslabšem primeru tudi kaznovati.
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G. Anton Petovar je prisotne seznanil s predlogom komunalnega odbora glede odvoza
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v poletnih in
jesenskih mesecih ( tudi zaradi odpada listja ). Le ta bi se v tem času naj izvajal pogosteje.
G. Miran Ros je povedal, da je predlog komunalnega odbora upoštevan ( glej stran 14 ).
G. Andrej Weis je postavil vprašanje, ali akcija na klic podraži ceno odvoza, ter ali se lahko v
akcijo vključi več gospodinjstev hkrati, in na ta način gospodinjstva akcijo večkrat letno
koristijo?
G. Miran Ros je povedal, da je to vsekakor izvedljivo.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je po izjavi g. Mirana Rosa možen le 1 x letni odvoz
kosovnih odpadkov od posameznega naročnika oz. posameznega gospodinjstva, kar pa v
programu ni zaslediti. Predlagala je, da se zadeva preveri pri izvajalcu KSP Ljutomer d.o.o
G. Andrej Weis se je strinjal s predlogom ga. Koroševe, da se pri izvajalcu preveri ali gre za
1 x letni odvoz, ali je možnost večkratnega odvoza.
G. Aleš Kolmanič se strinja z noviteto glede zbiranja kosovnih odpadkov na klic, tudi zaradi
problema, ki se v zadnjem času precej uveljavlja – gre za odvoz vrednejših odpadkov s stani
nepooblaščenih oseb.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P: Občinski svet Občine Križevci potrdi Program zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Križevci za leto 2013, katerega je izdelalo podjetje
KSP Ljutomer d.o.o.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Predlog proračuna občine Križevci za leto 2013- prvo branje
Nataša Antolin je podala obrazložitev in povedala, da je na 15. seji občinskega sveta občine
Križevci občinskemu svetu bil predložen osnutek proračuna občine Križevci za leto 2013. V
času od 15. do 21. januarja 2013 so osnutek proračuna, načrt razvojnih programov občine
Križevci za leto 2013-2016, načrt prodaje in nakupa zemljišč ter kadrovski načrt obravnavali
na odborih občine.

9

Predstavila je tudi predloge sprememb glede na osnutek proračuna podane s strani odborov:
1. predlog odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja:
V NRP se uvrstijo naslednji projekti:
- sanacija mostu v Bučečovcih v letu 2014
- sanacija mostu v Logarovcih v letu 2014
- razgledni stolp v Zasadih v letu 2014
- komasacije v Bučečovcih, Stari Novi vasi in Iljaševcih 2014 in 2015
- obnova vaško gasilskih domov 2015
Župan je predloge uvrstil v predlog NRP v 1. branju.
2. predlog odbora za družbene dejavnosti:
- za enkratne socialne pomoči socialno ogroženim se poveča znesek iz 2.000 € na 4.000 €.
Sredstva so se razporedila iz konta zunanji vrtci .
- v letu 2013 se nabavi in postavi avtobusno postajališče v Berkovcih in Ključarovcih ( v
kolikor se ugotovi ostanek sredstev po ZR in pri razpisih za planiranje investicije, se nabava
postajališč uvrsti v rebalans 2013 )
- zagotovi se 2.500 € ( delež občine Križevci ) za letni najem prostorov ZD Ljutomer v
Biotermah Mala Nedelja za kardiološke preglede in ambulantno fizioterapijo.
Župan v predlogu v 1. branju teh sredstev ni zagotovil, ker tudi ostale občine ( Ljutomer,
Veržej in Razkrižje ) sredstev v svojih proračunih niso zagotovile ).
- V NRP za naslednja leta se naj uvrsti ureditev javne poti v Berkovcih ( priti Mihalaič )
Župan je investicijo uvrstil v NRP v naslednjem letu.
Prisotne je seznanila tudi z ostalimi spremembami glede na osnutek:
- prenos sredstev po ZR se zmanjša za 10.000 €, istočasno se zmanjša odhodek na
postavki investicije v gasilstvu iz 32.800 € na 22.800 €. Konec leta 2012 je bilo
namreč izvedeno nakazilo 10.000 € PGD Križevci za nakup vozila, zato se sredstva ne
prenašajo v proračun za leto 2013.
- Prenos sredstev po ZR se poveča za 25.000 € istočasno se prenaša iz leta 2012odhodek
na postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, kt. Projekt. dok. za R2
– plačilo zadnjih 20 % obveznosti po pogodbi ni bilo realizirano, ker še delo ni bilo
dokončano, zato se obveznost za plačilo prenaša v proračun 2013.
- Postavka Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci se zmanjša za znesek DDV. Na
prejšnji seji OS je bil obravnavan in sprejet popravek DIP za izgradnjo
kanalizacijskega sistema, kjer je bilo potrebno izvzeti stroške DDV v višini 88.448,31
€, ker si jih občina lahko odbije in poračuna in ne predstavljajo stroške investicije.
Istočasno je bil narejen popravek tudi v NRP za leti 2013 in 2014. Tako so se sredstva
v višini 88.448,31 € razporedila na:
- postavko: Rekonstrukcija cest ( za ceste ob izgradnji kanalizacije v Iljaševcih v višini
68.448,31 € ter
- postavko Nakup zemljišč ob R2 v višini 20.000,00 €.
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Župan je povedal, da so bolj ali manj vsi predlogi podani s strani odborov tudi upoštevani.
Besedo je predal predsedniku finančnega odbora, g. Robertu Jelenu, ki je povedal, da je
predlog proračuna in pripombe ter predloge obravnaval finančni odbor občine Križevci. Člani
odbora so se strinjali, da se predlagane spremembe in dopolnitve vključijo v predlog v 1.
branju in se posreduje v sprejem občinskemu svetu občine Križevci.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet občine Križevci v prvem branju sprejme Odlok o proračunu
občine Križevci za leto 2013 z vsemi sestavnimi deli.
- Odlok se posreduje v 10-dnevno javno obravnavo.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Predlog Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec

Predlog pravilnika je priloga gradivu za sejo.
Lidija Domanjko je podala obrazložitev. Povedala je, da smo s sodelovanje z OŠ Križevci
pripravili ta pravilnik, ker dosedanji velja že iz leta 2002 in do sedaj še ni bil ažuriran. S
številnimi spremembami Zakona o vrtcih je bilo potrebno določene spremembe vnesti v ta
pravilnik. Kar se tiče sprejema in vpisa otrok v vrtec smo dodali kriterij, da mora otrok
dopolniti starost najmanj 11 mesecev. Na novo smo določili tudi kriterije točkovanja. Dana je
prednost vključitvi otrok iz občine Križevci in otrok iz šolskega okoliša Šalinci-KrištanciGrlava ter otrok s posebnimi potrebami.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti pravilnik obravnaval, prav
tako ga je tudi Svet zavoda OŠ Križevci na svoji seji v mesecu januarju 2013. Pravilnik bolj
točno določa kriterije po katerih se razporejajo otroci časovno v vrtec, v kolikor je otrok
vpisanih več, kot je prostih mest.
Otroci se v vrtec lahko sprejemajo skozi celo leto, v kolikor so prosta mesta. V mesecu aprilu
mora biti javni razpis za prosta mesta v vrtcu. Do sedaj so lahko sprejeli vse vpisane otroke.
Trenutno imajo tri prosta mesta – zaradi izpisa otrok.
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G. Andrej Weis je povedal, da se v javnosti pojavlja podatek, o neplačevanju obveznosti
staršev za vrtec ( tudi zaradi izgube službe ), zato ga zanima, ali obstaja kakšna možnost, da
se otroke izpiše iz vrtca oz. ali obstaja kakšen instrument, da se starše, ki se izmikajo ali ne
zmorejo plačila obveznosti k temu prisiliti? So primeri, ko so starši brezposelni, otrok
obiskuje vrtec, starši pa za vrtec ne plačujejo – stroški pa bremenijo občinski proračun.
Ga. Frančiška Rakuša: Glede na to, da sprejemamo pravilnik na novo, je predlagala, da se v
pravilniku doda člen o možnosti izključitve otroka iz vrtca v primeru neplačevanja obveznosti
s strani staršev.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da je nekaj neplačnikov, vendar so ti bolj stalni. Neplačnike se
najprej opominja, šele nato se jih da v izvršbo. . Trenutno gre za enega do dva večja
problema, kjer starši dolgujejo večje zneske in jih bo težje izterjati.
Kar se tiče izključitve otroka iz vrtca v primeru neplačevanja staršev pa je povedala, da ni
nobene zakonske ali pravne podlage, da bi otroke iz socialno šibkejših družin lahko izključili
iz vrtca oz. se jim onemogočil vpis v vrtec.
G. Boris Onišak je postavil vprašanje, ali je možno, da se vsako leto opravi točkovanje, saj bi
na tak način neplačniki dobili posledično manjše število točk?
Ga. Lidija Koroša je povedala, da se točkovanje opravi le v primeru, ko je vpisanih otrok v
vrtec več, kot prostih mest. V vseh teh letih ni bilo potreb po točkovanju, ker ni bilo
vpisanega večjega števila otrok, kot je bilo razpoložljivih mest.
Občinski svet zadolži pravno službo občine, da od pristojnega Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport pridobi pojasnilo oz. pravno podlago o možnosti izključitve otrok iz
vrtca v primeru neplačevanja obveznosti s strani staršev.
S K L E P: 1. Sprejme se Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v
vrtec Križevci s tem, da si je:
- predhodno s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
pridobiti pravno podlago glede možnosti izključitve otrok iz vrtca v primeru
neplačevanja obveznosti s strani staršev in se temu primerno tudi Pravilnik
uskladi.
2. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in
načinu sprejemanja otrok v vrtec Križevci, ki ga je svet zavoda s soglasjem
Občinskega sveta občine Križevci sprejel 28.5.202.
3. Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 10. točki dnevnega reda:
Poročilo o nagradah študentom za leto 2012
Poročilo je priloga gradivu za sejo in je posredovano občinskemu svetu v vednost.

K 11. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Ker so bili odgovori na zastavljena vprašanja bili podani že na sami seji, je župan nadaljeval z
naslednjo točko dnevnega reda.

K 12. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je povedal, da ga moti, da v predlogu proračuna ni predvidenih sredstev
za Kinološko društvo Ljutomer- Križevci. Omenjeno društvo je že v mesecu marcu 2012
podalo vlogo na župana za finančna sredstva, katerih pa vse do danes še niso prejeli.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo vlogo prejeli. S predsednikom društva je bil
opravljen razgovor . Gre za zelo uspešno društvo. Sredstva jim bomo nakazali iz promocije
občine ali po sklepu župana.
G. Aleš Kolmanič - je podal pobudo za montažo odbojne ograje ob državni cesti od Vučje
vasi do Bučečovec.
- je povedal, da je v časopisu Vestnik zasledil, da si je občina Radenci na
evropskem projektu pridobila sredstva za zamenjavo cestnih svetilk v
višini 900.000,00 €. Predlagal je, da se povežemo z omenjeno občino in
si pridobimo podatek na kakšen način si ta sredstva lahko pridobimo?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da gre za državno cesto, zato bomo pobudo oz. prošnjo
za montažo ograje posredovali pristojnim službam.
G. Miran Ros je povedal, da nam je ta razpis znan. Gre za sredstva iz evropskega sklada.
Imeli smo razgovore s tremi podjetji, ki se s tem ukvarjajo. Ugotovljeno je bilo, da v naši
občini ni tako velike porabe pri svetilkah, zato zberemo premalo točk na razpisu. Še vedno pa
se trudimo, da bi se prijavili na kakšen podoben razpis, kjer bi imeli več možnosti uspeti.
G. Anton Petovar je postavil vprašanje, kdaj se predvideva dobava šotora? Ali si društva ta
šotor lahko izposodijo ter kako visoka bo odškodnina?
Prosi za rezervacijo šotora za 31.7.2013 za prireditev, ki bo v Kokoričih.
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Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo na razpisu LAS Prlekije iz naslova LEADER
( razpis za šotor ) uspeli. Predvidoma jutri bi naj prejeli tudi sklep, v ponedeljek pa šotor
naročili.
Šotor je skupen za občino Križevci in občino Veržej. Predvidevamo, da bi se določil
upravitelj šotora ( posameznik ali društvo ). Uporaba šotora bi naj bila brezplačna- plača se
le postavitev šotora.
G. Miran Ros je povedal, da bomo v kratkem pripravili tudi pravilnik o uporabi šotora, kateri
bo posredovan tudi občinskemu svetu v potrditev.
G. Andrej Weis je: - prosil za rezervacijo šotora dne 22.6.2013 ob praznovanju 120 letnice
PGD Iljaševci.
- postavil vprašanje, kako daleč sega vodovarstveno območje v Lukavcih
( zaselek gomile v Lukavcih )? Ali se na omenjenem območju, da urediti
kanalizacija v sklopu sistema C?
G. Aleš Kolmanič je povedal, da imamo v občini Križevci občinski odlok o vodovarstvenem
območju ( nimamo državnega odloka. ). Npr. Občina Apače pa ima državni odlok o
vodovarstvenem območju, zato so izgradnjo kanalizacije v sklopu sistema C tudi lahko
izkoristili. Pripravlja se Uredba, vendar je sedaj že prepozno.
G. Bogomir Gaberc je povedal, da je vrednost razpisa bila omejena in da je projekt sistema C
zaključen.
G. Marijan Šijanec je opozoril na problematiko v zvezi s prevozom neznanih snovi s cisterno
na bioplinarno v Bučečovce. Prevoz se opravlja ponoči, ko je zaznati tudi neznosen smrad.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je o prevozu snovi z cisterno bil seznanjen in se
zaveda, da gre za pereč problem.
Povedal je, da smo na naslov Keter Organica Nova posredovali poziv k izpolnitvi dogovora
med omenjeno družbo in občino z leta 2010, vendar odgovora še nismo prejeli.
K 13. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec:
- je občinski svet seznanil, da smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
prejeli sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega sistema Vučja vas in Iljaševci v
višini 773.117,09 €.
- kar se tiče vloge na razpis za energetsko sanacijo Osnovne šole Križevci je povedal, da še
nismo prejeli nobene informacije s stani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Prejeli smo
le poziv za dopolnitev vloge, katero smo v določenem roku tudi dopolnili.
- je vse prisotne povabil na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo dne 6.2.2013
ob 18.00 uri v prostorih kulturnega doma Križevci
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- je občinskemu svetu posredoval informacijo glede vloge dr. med. g. Davorina Kolariča.
G. Kolarič želi koncesijo za opravljanje zdravstvenih storitev. Zainteresiran je za koncesijo v
občini Ljutomer in Križevci.
Osebno vidi neko prednost oz. priložnost za občino in tudi naše občane, saj bi s tem občina
tudi nekaj pridobila ( večja dostopnost, lažja zamenjava dežurstev…). Za občino pa to ne bi
pomenilo nobenih dodatnih finančnih obremenitev.
G. Kolarič je pripravljen zadevo predstaviti na občinskem svetu.
G. Anton Lovrenčič podpira predlog, da se koncesija g. Kolariču podeli.
G. Boris Onišak je povedal, da osebno pozna dr. Kolariča, ki je strokovni družinski zdravnik
in meni, da bi s koncesijo dobili dobrega družinskega zdravnika. S podelitvijo koncesije
občina nič ne izgubi, saj le-ta ne predstavlja nobenega proračunskega odhodka, pacienti pa s
tem veliko pridobijo. Prepričan je, da je konkurenca vedno dobra.
Meni tudi, da bi delež občine iz proračuna, ki ga namenjamo za Zdravstveni dom Ljutomer
moral biti čim manjši, razen, če gre za nadstandard našim občanom.
Ga. Lidija se v celoti strinja z mnenjem g. Onišaka glede podelitve koncesije dr. Kolariču.
G. Anton Petovar je predlagal, da g. Kolarič zadevo predstavi na eni izmed sej občinskega
sveta.
Ga. Lidija Koroša je povedala, da se je OŠ Križevci prijavila na razpis javna dela 2013 s tremi
različnimi programi. Vsi programi so bili odobreni. V dva programa sta vključeni osebi, ki sta
bili vključeni v program že v letu 2012, za program z nazivom » Informiranje » pa je Zavod
za zaposlovanje Ljutomer napotil na razgovor kar 9 kandidatov. Od teh 9. oseb sta bili dve
osebi iz občine Križevci. Prvotno so se odločili za osebo iz občine Križevci, vendar se je
naknadno ugotovilo, da le-ta v program ne more biti vključena, ker lahko opravlja le ½
delovni čas, zato je bila izbrana oseba iz občine Ljutomer.
Zadevo je občinskemu svetu predstavila predvsem iz razloga, da ne bi prišlo do očitka, ker v
program javnega dela ni vključena oseba iz domačega okolja, vendar je potrebno vedeti, da to
vedno ni možno.
G. Milan Majcen je vsem prisotnim na koncu razdelil vabila Športne zveze Križevci na
prireditve ob koncu sezone.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.35 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan občine Križevci
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