OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
17. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 21. februarja 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, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Robert
Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton Petovar in Anton
Kšela.
Opravičeno odsotni: Boris Onišak
Prisotni predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, Lidija Domanjko, Nataša
Antolin, Miran Ros in Jelka Kosi.
Ostali prisotni:
- Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Olga Lupša s.p. Kokoriči
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 16. redne seje občinskega sveta
3. Predlog dnevnega reda za 17. redno sejo
4. Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
5. Sprejem proračuna občine Križevci za leto 2013 v drugem branju
6. Odlok o občinskih cestah – drugo branje
7. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
8. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
9. 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 12 članov občinskega sveta. Gospod Boris Onišak se je opravičil.
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
Gospod Anton Petovar je podal pripombo na zapisnik ( 12. točka dnevnega reda, zadnji
stavek na strani 13 ), ki se nanaša na datum rezervacije šotora za prireditev, ki bo v Kokoričih
dne 21.7.2013 in ne 31.7.2013, kot je v zapisniku zapisano.
G. Andrej Weis je povedal, da ni zasledil odgovora na zastavljeno vprašanje na 16. seji
občinskega sveta ( 7. točka dnevnega reda ). Vprašuje, ali se je od izvajalca odvoza kosovnih
odpadkov pridobilo informacijo, ali gre za enkratni letni odvoz kosovnih odpadkov od
posameznega gospodinjstva ali ima posamezno gospodinjstvo možnost večkratnega odvoza
kosovnih odpadkov na leto?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da gospodinjstvo lahko prijavi odvoz kosovnih
odpadkov le 1 x letno. Obstaja pa možnost večkratnega odvoza le v primeru, da se
gospodinjstva med sabo dogovorijo za skupen odvoz odpadkov - v tem primeru mora biti
naročnik odvoza vedno drugo gospodinjstvo.

S K L E P: Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta se sprejme, s tem, da se upošteva
pripomba g. Antona Petovarja.
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 17. redno sejo
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani 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 cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
Župan je besedo predal Lidiji Domanjko, ki je k navedeni točki podala naslednjo
obrazložitev:
Občinski svet občine Križevci je v letu 2011 sprejel izvedbena predpisa – Odlok o
organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v
občini Križevci in Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za
pomoč družini na domu v Občini Križevci.
Po sprejemu teh dveh aktov je Občina Križevci v mesecu septembru 2011 v Uradnem listu
RS objavila javni razpis za podelitev koncesije. Kot je vsem znano, je v zvezi z odločitvijo
Občine Križevci neizbrani ponudnik sprožil upravni spor pred Upravnim sodiščem v
Mariboru, ki je bil konec leta 2012 rešen v korist Občine Križevci.
Po odločitvi sodišča se je Občina Križevci začela pogovarjati glede zamenjave izvajalca
storitve pomoč družini na domu z zdajšnjim izvajalcem Centrom za socialno delo Ljutomer in
novo izbrano koncesionarko Olgo Lupša. Sklenjen je bil dogovor, da nova izvajalka začne z
opravljam svoje dejavnosti s 1.3.2013.
Pred tem ji mora občinski svet podati soglasje k ceni storitve pomoči na domu in odločiti tudi
o višini subvencije, ki jo bo občina namenjala za upravičence te storitve.
Cena socialnovarstvene storitve je oblikovana na podlagi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in je pripravljena na obrazcih, ki so priloga tega
pravilnika in gradivu za današnjo sejo.
Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih
stroškov za tekoče leto in je pri izbrani koncesionarki sestavljena iz stroškov za vodenje in
koordiniranje in stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
Cena storitve pomoč družini na domu je tisti del stroškov storitve, ki ga je v skladu s
pravilnikom dolžan plačati uporabnik. Občina je dolžna zagotavljati subvencijo iz sredstev
proračuna v višini najmanj 50% stroškov storitve. Cena storitve za uporabnike je v občini
Križevci nespremenjena že od leta 2006 in znaša 4,10 EUR. To je namreč znesek, ki bi ga
uporabnik moral plačati sam.
Občina Križevci ima trenutno 4 uporabnike storitve pomoči na domu. V treh primerih občina
v celoti plačuje storitev pomoči na domu. Dva od teh uporabnikov sta invalida v skladu z
Zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, eden pa je prejemnik
denarne socialne pomoči od tistega časa naprej, ko mu je bila ukinjena pravica do državne
pokojnine.
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer
največ 20 ur tedensko.
Kot je razvidno iz preglednice, ki je priloga v gradivu znaša trenutno veljavna cena izvajalca
CSD Ljutomer 18,15 EUR.
V letu 2011 je Olga Lupša v razpisni dokumentaciji predlagala ceno storitve 14,50 EUR.
12.2.2013 pa je na Občino Križevci podala vlogo za soglasje k ceni storitve pomoči na domu
za letu 2013 v višini 14,89 EUR. Glede na določila pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen, mora občina nuditi najmanj 50% subvencijo, kar bi v danem primeru znašalo 7,45 EUR.
V kolikor pa bi želeli, da bi cena za uporabnika bila nespremenjena, se pravi, še naprej 4,10
EUR kot velja že od leta 2006 naprej, pa bi morala občina nuditi še dodatno subvencijo v
višini 3,34 EUR. Prispevek občine bi tako za ceno 1 ure storitve znašal 10,79 EUR.
O ceni storitve je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti, kjer so zadeve tudi uskladili
in predlagano ceno z večino glasov tudi sprejeli.
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Gospa Lidija Koroša je izrazila zadovoljstvo, da se je zadeva glede podelitve koncesije
uredila in da bo koncesionarka v naslednjem mesecu končno lahko pričela z opravljanjem
storitev.
O predlagani novi ceni storitev je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Sama je bila osebno proti predlagani novi ceni ( predvsem zaradi veljavnosti Zakona o
uravnoteženju javnih financ ). Po obširni razpravi so člani odbora predlagano ceno s strani
koncesionarke soglasno potrdili.
V njeno delo člani odbora za družbene dejavnosti kot tudi sama ne dvomi, ji zaupajo in želijo,
da bo kvaliteta dela vsaj na takšnem nivoju ali še boljšem, kot je bila do sedaj.
Člani odbora za DD so med drugim predlagali, da se ure, ki se opravljajo v soboto in nedeljo
ne plačujejo, temveč se le te prerazporedijo na razporeditev delovnega časa in se storitev
opravlja v okviru delovnega časa. Predlaga, da se to v pogodbi o koncesiji tudi opredeli.
Lidija Domanjko je povedala, da na podlagi Pravilnika o metodologiji o oblikovanju cen
socialno zdravstvenih storitev obstaja možnost, da izbrani izvajalec predlaga, da se cena ure
storitve, ki je opravljena v nedeljo ali v nočnem času poviša največ za 40 %, za ure, ki so
opravljene na dan državnega praznika ali drugega prostega dne, pa največ za 50 %. Do sedaj
takih primerov v občini ni bilo in po informacijah do sedaj še ni nobenega uporabnika, ki bi to
storitev potreboval ob nedeljah oz. dela prostih dni.
Župan je besedo predal koncesionarki, Olgi Lupša, ki je povedala, da je v mesecu marcu 2011
registrirala socialno varstveno dejavnost Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na
domu s sedežem v Kokoričih 26 in poslovno enoto na Glavnem trgu 3a v Ljutomeru.
Trenutno so 3 zaposlene in 1 strokovni vodja.
Storitev je do sedaj izvajala na podlagi dovoljenja Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, kot izvajalec izven javne mreže v občinah Veržej, Sveti Jurij, Ljutomer in Dornava.
Storitev izvajajo vse dni v tednu in sicer od 7.00 do 20.00 ure.
Povedala je: a) da socialna oskrba na domu obsega tri sklope opravil kot so:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
- gospodinjsko pomoč
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
b) da so upravičenci pomoči na domu naslednje osebe:
- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost
niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za
opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida in so po oceni pristojnega CSD brez občasne
pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
- hudo bolni otroci, ali otroci s težko telesno motnjo, ki niso vključeni v
organizirane oblike varstva.
Storitev se začne izvajati na osnovi zahteve upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika,
tudi lokalne skupnosti.
Storitev se bo izvajala v skladu s koncesijsko pogodbe ter sklenjenimi aneksi k pogodbi.
Občina kot financer ima možnost nadzora nad izvajanjem storitve. Po zakonu o socialnem
varstvu se vsake 3 leta izvajajo redni nadzori republiškega inšpektorata za socialno varstvo.
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Glede prenosa delavke po koncesijski pogodbi je bil opravljen sestanek s predstavniki občine
ter CSD. Delavko, ki je do sedaj izvajala storitev v občini Križevci bo s 1.3.2013 tudi
prevzela.
Kot koncesionarka si želi dobrega sodelovanja z občino in sprotno reševanje vseh odprtih
vprašanj.
Župan mag. Branko Belec: Kot je že ga. Lupša povedala je bil opravljen sestanek s
predstavniki CSD Ljutomer, koncesionarko, predstavniki občine ter delavko, katero ga. Lupša
mora prevzeti. Na začetku je bilo kar nekaj pomislekov in vprašanj predvsem s strani delavke,
na katere so bili podani tudi odgovori. Pričakuje, da je izid razgovora bil zadovoljiv in bo
stvar normalno potekala. Prepričan je, da se je občina za podelitev koncesije pravilno odločila
( tudi zaradi zaposlovanja domačega kadra, nižjih cen storitev ) in pričakuje, da bomo z novo
koncesionarko tudi zadovoljni.
G. Anton Petovar je glede na to, da imamo v občini tri uporabnike, katerih finančno stanje je
tako, da si sami oskrbe ne zmorejo plačati postavil vprašanje, ali za te osebe občina že sedaj
plačuje storitev v celoti?
Lidija Domanjko je povedala, da so to osebe brez dohodkov in zanje občina v celoti plačuje
storitev. Upravičenost ugotavlja pristojni CSD Ljutomer.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k predlogu cene storitve pomoč
družini na domu – socialna oskrba na domu, posredovane s strani Oskrba in
pomoč – Olga Lupša s.p., in sicer:
- cena storitve znaša 14,89 €
- zakonska subvencija občine Križevci znaša 7,45 €
- polna cena za neposrednega uporabnika znaša 7,44 €.
2. Občinski svet Občine Križevci določa:
- dodatno subvencijo za neposredne uporabnike v višini 3,34 €
- ceno storitve za neposrednega uporabnika v višini 4,10 €.
3. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep št.: 032-01-12/2012-69, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2012.
4. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1.3.2013.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Sprejem proračuna občine Križevci za leto 2013 v drugem branju
Nataša Antolin je povedala, da je osnutek proračuna občine Križevci za leto 2013 bil
predložen na 15. redni seji občinskega sveta občine Križevci v mesecu decembru 2012.
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V času do 15. do 21. januarja 2013 so osnutek proračuna, načrt razvojnih programov občine
Križevci za leta 2013-2016, načrt prodaje in nakupa zemljišč ter kadrovski načrt, obravnavali
na odborih občine Križevci.
Na 16. seji občinskega sveta občine Križevci dne 30.1.2013 je bil predlog proračuna v 1.
branju potrjen in posredovan v 10-dnevno javno obravnavo. V času javne obravnave
proračuna je prispela le ena pripomba podana s strani Glasbene šole Ljutomer za zagotovitev
sredstev vsaj v višini proračuna za leto 2012, to je dodatnih 1.000 € ( iz 10.500 € na
11.500 € ). Predlog ni bil upoštevan.
Edina sprememba v predlogu proračuna za drugo branje je vključitev sredstev za izgradnjo
vodovodnega sistema C tako na prihodkovni, kot na odhodkovni strani. Tako se proračun v
drugem branju povečuje za 392.348,74 €. Istočasno je usklajen tudi NRP.
Župan mag. Branko Belec: Kot je že ga. Nataša povedala, da smo s strani Glasbene šole
Ljutomer v času priprave predloga občinskega proračuna prejeli predlog za zagotovitev
sredstev v višini 10.599 €.
V proračunu smo zagotovili sredstva v višini 10.500 € (razlika le 99 € ).V času javne razprave
je s strani Glasbene šole bila posredovana pripomba k predlogu proračuna, kjer so izrazili
željo, da se jim zagotovijo sredstva v višini 11.500 €, torej 1.000 € več, kot v letu 2012. Kot
je že ga. Nataša povedala, predlog ni bil upoštevan.
Drugih pripomb v času javne obravnave nismo prejeli, niti ni bil vložen amandma.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2013 z vsemi prilogami se v drugem
branju sprejme.
- Odlok se objavi v Uradnem listu RS
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 6. točki dnevnega reda:
Odlok o občinskih cestah – drugo branje
Obrazložitev k navedeni točki je podal Miran Ros, ki je povedal, da so na 16. redni seji
občinskega sveta občine Križevci, ob prvem branju predloga navedenega odloka bile podane
pripombe na 4. in 30. člen, katere so bile tudi upoštevane.
Gre za pripombe:
- v 4. členu Odloka se v besedilu upošteva samo prvi stavek, ki govori o kategorijah občinskih
cest,
- v 30. členu se zaradi boljšega razumevanja prepovedi v 2. točki doda » iz kmetijskih
površin ».
Drugih pripomb tudi po javni razgrnitvi predloga Odloka o cestah v občini Križevci ni bilo.
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G. Milan Majcen je predlagal, da se omenjen odlok obvezno objavi v občinskem glasilu ali se
gospodinjstvom pošlje povzetek odloka, saj meni, da gre za odlok, ki se tiče večine naših
občanov. Prepričan je, da bi o tej zadevi občani morali biti seznanjeni.
Tudi ga. Frančiška Rakuša je mnenja, da se vsakemu gospodinjstvu pošlje vsaj izvleček
omenjenega odloka.
Ga. Lidija Koroša se je strinjala, da je občane o odloku vsekakor potrebno seznaniti, zato je
predlagala, da se jim posreduje izvleček ali se jih z dopisom obvesti, da je odlok objavljen na
spletni stani občine.
Tudi župan mag. Branko Belec je povedal, da občani z odlokom morajo biti vsekakor
seznanjeni, zato je predlagal, da se občane obvesti preko občinskega glasila o objavi odloka
na spletni strani občine.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Občinski svet Občine Križevci sprejme Odlok o občinskih cestah v občini
Križevci.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS
3. Odlok se v vednost posreduje na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

12 članov sveta
12 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 7. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
G. Andrej Weis je izrazil zadovoljstvo glede podanega pisnega odgovora v zvezi z načinom
sprejemanja predšolskih otrok v vrtec ter v zvezi z neplačilom obveznosti za vrtec s strani
staršev.
Povedal je, da so o predmetni zadevi že razpravljali na Odboru za družbene dejavnosti.
K 8. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je - opozoril na poškodovano cestišče ( jame-mlake na cesti ) pri
stanovanjski hiši Krajnc in Jelen v Lukavcih. Predlagal je, da se z
navedenim problemom seznani pristojne službe DRSC Ljubljana.
- opozoril na nevarnost vsutja snega na pločnik s strehe pri
Šalamunovih v Lukavcih.
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Župan mag. Branko Belec je povedal:
- da smo pristojne na DRSC Ljubljana že opozorili na poškodovano cestišče v Lukavcih,
- da nam je problem vsutja snega pri Šalamunovih v Lukavcih znan. V navedenem primeru
gre za hišo, ki ima status kulturnega spomenika, zato bo rešitev zadeve nekoliko težja.
Miran Ros je povedal: - Kot je župan povedal, je Direkcija za ceste o obeh primerih
obveščena, tudi za postavitev prometnih znakov po vaseh.
- Kar se tiče vsutja snega na pločnik, pa je povedal, da gre za problem,
saj je omenjena stanovanjska hiša zaščitena kot kulturni spomenik,
zato klasični snegobrani v tem primeru ne pridejo v poštev.
G. Anton Petovar je opozoril: - na enak problem vsutja snega s strehe stanovanjske hiše
Balažic v Borecih ( hiša za železniško progo – levo). Hiša je
nenaseljena.
Ker je takih primerov v občini ne malo in ker so ceste
občinske je predlagal, da se občina na nek način zavaruje, da
za morebitno škodo ne odgovarja.
- na nevarnost dotrajanega hrasta ob cesti skozi gozd Boreci.
Miran Ros je povedal, da ravno v tem času Medobčinski inšpektorat redno opravlja nadzor,
predvsem, kar se tiče vsutja snega s streh na pločnike in ceste. Lastniki, pri katerih so bili
ugotovljeni taki primeri so bili evidentirani in bodo v kratkem prejeli obvestilo oz. zahtevek
za pritrditev snegolovov na strehe objektov.
G. Milan Majcen je občinski svet seznanil o visokem jubileju – 100 letnici naše občanke
gospe Jožefe Kovačič iz Logarovec. Predlagal je, da jo ob tej slovesnosti obiščejo tudi
predstavniki občine.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je ga. Jožefa Kovačič 100. rojstni dan že praznovala.
Ob tej priložnosti jo je na povabilo njenih svojcev tudi obiskal, ji osebno čestital in ji v imenu
občine predal tudi darilo.
K 9. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je:
- občinski svet seznanil o izjemnem dosežku Tanje Vrbnjak iz Ključarovec, ki je na
mladinskem evropskem prvenstvu v karateju ( v kategoriji nad 59 kg ) v Turčiji osvojila
bronasto medaljo. Občina Križevci in Športna zveza Križevci ji pripravljata sprejem na
občnem zboru Športne zveze Križevci, kjer ji bo za izjemen dosežek podeljena tudi finančna
nagrada.
- prisotne obvestil o novo oblikovani spletni strani občine in apeliral na občinske svetnike, da
prispevajo morebitne prispevke, ki bi bili zanimivi za občane in širšo javnost,
- glede na to, da je občinski svet sprejel proračun za leto 2013 bomo po objavi proračuna
v Uradnem listu izdali naročilnico za šotor.
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- seznanil občinski svet s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v
občini Križevci, kateri je bil sprejet na Odboru za drobno gospodarstvo občine
Križevci.
Občina Križevci je na Ministrstvo za finance posredovala priglasitev sheme de minimis
pomoči » Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Križevci «. Po neuradnih podatkih bi
naj Shema de minimis pomoči občine Križevci bila združljiva z Uredbo Komisije ( ES )
1998/2006 ter s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis»,
zato pričakujemo pozitivno mnenje o skladnosti.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 19.15 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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