OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
20. redne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v ponedeljek, 30. septembra
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, Boris Onišak, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir
Gaberc, Robert Jelen, dr. 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, Miran Ros in Jelka Kosi.
Ostali prisotni: - Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Tomi Nemec, direktor ZD Ljutomer
Prisotni predstavniki javnih medijev: Marina Vrbnjak- Pomurec.com

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika - 19. redne seje občinskega sveta
- 9. korespondenčne seje občinskega sveta
3. Pregled dnevnega reda za 20. redno sejo občinskega sveta
4. Obravnava in sprejem letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2012 in
letnega poslovnega načrta za leto 2013
5. Predlog rebalansa proračuna Občine Križevci za leto 2013
6. Predlog sklepa o dopolnitvi programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2013
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 otvoril sejo in pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost
seje, saj se je seje udeležilo vseh 13 članov občinskega sveta.
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K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika:
- 19. redne seje občinskega sveta
G. Marijan Šijanec je opozoril na tiskarsko napako na strani 9 ( predzadnji odstavek ), kjer se
popravi ime Anton Šijanec z imenom Marijan Šijanec.
G. Anton Lovrenčič je opozoril na napako na strani 8 in predlagal, da se stavek glasi:
» Po krajši razpravi je s strani občinskih svetnikov bil sprejet naslednji » sklep:
Dr. Aleš Kolmanič je opozoril na napako na strani 9, kjer se beseda » prevrnjen » znak
zamenja z besedo » polomljen ».
S K L E P : Zapisnik 19. redne seje so člani občinskega sveta potrdili s tem, da se upošteva
zgoraj navedene pripombe.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
- Zapisnik 9. korespondenčne seje občinskega sveta
S K L E P : Zapisnik 9. korespondenčne seje so člani občinskega sveta potrdili brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 3. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 20. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red in predlagal dopolnitev
dnevnega reda in sicer, da se pod 7. tč.obravnava: » Predlog sklepa soglasja h gradnji
stanovanjskega poslopja«. Ostale točke se za eno točko pomaknejo.
S K L E P : Predlagan dnevni red z dopolnitvijo so člani občinskega sveta potrdili.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2012 in
letnega poslovnega načrta za leto 2013.
Obširno obrazložitev k navedeni točki je podal g. Tomislav Nemec, direktor ZD Ljutomer, ki
je med drugim povedal, da je ZD Ljutomer leto 2012 zaključil uspešno, saj je poslovno leto
končal s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 317.000 €. Presežek nastaja iz naslova
delovanja javne službe in tržne dejavnosti in ni posledica le znižanja odhodkov temveč tudi
posledica višjih prihodkov.
V navedenem letu je Zavod uresničil pomemben cilj - razširitev dveh novih dejavnosti kot sta
fizioterapija in kardiologija. Poskrbeli so tudi za novo podobo ZD Ljutomer, saj so zamenjali
okna, obnovili fasado, obnovili atrij, namestili termostatske ventile pri centralni kurjavi,
namesti informativne zaslone v čakalnicah, ter na hodnikih nove napotitvene oznake. Prav
tako so obnovili internetne strani. Organizirali so že drugi » Dan odprtih vrat ».
V letu 2012 so omogočili opravljanje pripravništva 8 tehnikom zdravstvene nega, predvsem iz
področja občin ustanoviteljic ter omogočili prakso 8 študentom visokošolskega študija in 5.
študentom medicine. Trenutno je zaposlenih 74 delavcev, od tega 5 delavcev in
5 pripravnikov za določen čas.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je Letno poročilo ZD Ljutomer pripravljeno v skladu
z veljavnimi predpisi. V gradivu so povzeti podatki o poslovanju ZD Ljutomer, celotno
gradivo pa je na vpogled na upravi občine Križevci in na e-straneh ZD Ljutomer.
Izrazil je zadovoljstvo nad zavodom, ki iz leta v leto dobro posluje, Verjame, da je to
posledica učinkovitega in dobrega dela.
Postavil je vprašanje glede razpisa za štipendije. Ne zdi se mu prav, da v tem razpisu nastopa
le občina Ljutomer.
Direktor Tomi Nemec je povedal, da štipendije podeljuje Pomurska razvojna agencija in ZD
Ljutomer na to nima vpliva. Obstaja pa možnost, da občine skupaj nastopijo in se na razpis
prijavijo.
G. Boris Onišak je pohvalil vizijo zavoda in izrazil zadovoljstvo glede kontrole stroškov, ki so
se znatno znižali.
Postavil je vprašanje glede možnosti dodatnega zdravnika splošne medicine v Križevcih?
Direktor Tomi Nemec je povedal, da na 2000 opredeljenih prebivalcev pripada 1 tim. Ker so v
Ljutomeru zaposleni 4 zdravniki, se lahko pričakuje, da se o tej zadevi župani med seboj
dogovorijo.
Ga. Frančiška Rakuša se ne strinja, da občina Razkrižje ne pristopi k sofinanciranju nekaterih
investicij v ZD Ljutomer. Tudi za prostore RK v Ljutomeru ni hotela sodelovati s svojim
deležem.
Direktor g. Tomi Nemec je povedal, da v kolikor želimo dobiti delež Ministrstva, se moramo
sofinancerskih deležev držati. Delež sofinanciranja občine je odvisen od razvitosti občine.
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Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k Poslovnemu poročilu javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer za leto 2012.
- Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 v višini
317.410,07 € se nameni za investicijo nadzidka.
Navzočih
13 članov sveta
ZA je glasovalo
13 članov sveta
PROTI je glasovalo 0 članov sveta
Sklep je sprejet.

K 5. točki dnevnega reda:
Predlog rebalansa proračuna Občine Križevci za leto 2013
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Robertu Jelenu, predsedniku finančnega
odbora, ki je povedal, da gre za uskladitev sprememb, ki so tekom leta nastale na prihodkovni
kot na odhodkovni strani proračuna.
Finančni odbor je na svoji seji predlog rebalansa proračuna obravnaval in ga v predlagani
obliki potrdil.
Nataša Antolin je podala podrobno obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2013. Povedala
je, da je proračun občine Križevci bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta v mesecu
februarju 2013. Zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki so
nastale tekom leta, jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnovesiti in uskladiti.
V rebalansu proračuna Občine Križevci za leto 2013 planiramo 3.865.786,64 € prihodkov oz.
120.504,00 € manj glede na sprejeti proračun. Po vrstah prihodkov se zmanjšujejo transferni
prihodki. Glavni razlog za zmanjšanje sofinancerskih deležev pri investicijah, kot so
energetska sanacija OŠ Križevci, nabava prireditvenega šotora Prlekfest, sanacija deponije
odpadkov v Borecih, so nižje vrednosti ponudb iz razpisov, kot so planirani stroški v
proračunu glede na projektantsko oceno.
Odhodki so z rebalansom planirani v višini 4,883.616,36 € in so za 2,3 % višji od veljavnega
proračuna.
Presežek odhodkov nad prihodki ( proračunski primanjkljaj ) znaša 1.017.829,72 €.
Razlika med izdatki in prejemki znaša z rebalansom 1.056.909,72 € in je pokrita iz sredstev
na računih iz preteklega leta ( stanje po zaključnem računu 2012 ).
V posebnem delu rebalansa proračuna se usklajujejo tudi postavke in konti, ki izkazujejo
večja odstopanja zaradi zakonskih sprememb ( spremembe stopnje DDV ), nepredvidenih
okoliščin in dejstev, kot zaradi zaključenih razpisov za investicije.
Gre predvsem za odstopanja, ki se nanašajo na konte:
stroški strokovne ekskurzije, delovanje NO, stroški zavetišč in drugi stroški zapuščenih živali,
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, upravljanje in vzdrževanje
občinskih cest in cestne infrastrukture, vzdrževanje trgov in krožišč, nakup knjig za splošno
knjižnico Ljutomer, razlika v ceni vrtca, regresiranje oskrbe v domovih starejših občanov...
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Ob sprejetju proračuna za letošnje leto je bil sprejet tudi sklep, da se sredstva za nakup
avtobusnih postajališč v Berkovcih in Ključarovcih zagotovijo z rebalansom. Za ta namen so
sedaj zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €. Za izgradnjo ceste proti pokopališču in
rekonstrukcijo cest ob izgradnji kanalizacije v Iljaševcih je zagotovljenih dodatnih 120.440,00
€, kajti ponujene cene iz razpisov presegajo zagotovljena sredstva v sprejetem proračunu.
Gospod Anton Petovar je postavil vprašanje ali se bodo sredstva, ki so bila v proračunu
zagotovljena za nakup zemljišča pri gasilskem domu v Kokoričih in so z rebalansom
prerazporejena na druge postavke, vrnile na omenjeno postavko v kolikor pride do dogovora z
lastnikom zemljišča glede cene?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bodo sredstva v tem primeru zagotovila v
proračunu za leto 2014.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : 1. Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto
2013 z vsemi sestavnimi deli.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
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 sklepa o dopolnitvi programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2013
Obrazložitev k navedeni točki je podala Lidija Domanjko.
V predlogu dopolnitve programa prodaje za leto 2013 ( 2. del ) so zajeta stavbna zemljišča in
kmetijska zemljišča v k.o. Iljaševci. Odprodaja le teh bo možna na podlagi predpisanega
postopka za prodajo kmetijskih zemljišč ( objava na oglasni deski Upravne enote ), stavbna
zemljišča pa se bodo prodajala na podlagi postopka zbiranja ponudb.
Vsa zemljišča so ocenjena s strani sodnega cenilca.
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci sprejme Dopolnitev programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja na območju občine Križevci za leto 2013
( 2.del ).
- Ta sklep velja takoj po sprejetju.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet
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K 7. točki dnevnega reda:
Predlog sklepa soglasja h gradnji stanovanjskega objekta
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je na obravnavanem zemljišču zgrajena stanovanjska
hiša z gospodarskim objektom, nad katerim je izvedena dvokapna streha vcepljena v ostrešje
obstoječe hiše. Zaradi neprimerno izvedene strešne konstrukcije nad teraso je investitor
obstoječo dvokapno leseno strešno konstrukcijo prisiljen zamenjati zaradi zamakanja in na
novo izvesti leseno strešno konstrukcijo v minimalnem naklonu 2°, s kritino SIKA folija.
Ker objekt ni v skladu z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto občine Ljutomer za območje občine Križevci si je investitor dolžan pridobiti soglasje
občinskega sveta k nameravani gradnji.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep.
S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k odstranitvi objekta,
rekonstrukciji in spremembi namembnosti na parcelni številki 183/4 k.o.
Lukavci.
- Gradnja se izvede kot del stanovanjskega objekta z ravno streho z naklonom
2°. Dimenzije objekta z ravno streho z naklonom 2 °je 4,8 x 7,62 m ( brez
napušča )
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

13 članov sveta
13 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo vprašanje g. Petovarja glede možnosti raznosa
Slovenskih Novic tudi ob sobotah in nedeljah zastavili časopisni hiši Delo d.d. Ljubljana.
Prejeli smo pisni odgovor, da je na teh naslovih dostava urejena preko Pošte Slovenje d.d., ker
na tem območju žal nimajo vzpostavljenega lastnega raznosa. Zadevo bodo posredovali v
dostavno službo, kjer jo bodo preučili. Takoj, ko bodo prejeli odgovor, nam ga bodo
posredovali.
G. Anton Petovar je predlagal, da se ogled ceste v Kokoričih zaradi bolezni enega izmed
lastnikov spornega zemljišča prestavi na kasnejši datum.
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K 9. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je: - opozoril, da je kanalizacijski jašek na regionalni cesti pri bencinski
črpalki v Ključarovcih položen nižje od cestišča - udarna jama.
Predlagal je, da se o zadevi obvesti pristojne službe, da le tega
dvignejo na nivo cestišča.
- opozoril na stoječo vodo na državni cesti pri Jelenovih v Lukavcih
- predlagal, da se ob razstavljeni skulpturi v krožišču Ključarovci
postavi tabla z napisom kaj skulptura predstavlja ter kdo je avtor.
G. Miran Ros je podal informacijo glede udarnih jam na cestiščih. Udarne jame so posledica
izgradnje kanalizacije ( udarna jama pri Petrolu, pri Zorkovih v Borecih in še kje ), zato
sanacija le-teh predstavlja strošek občine.
Župan mag. Branko Belec je potrdil, da stoječa voda pri Jelenovih predstavlja velik problem.
Kar se tiče skulpture ribe v krožišču Ključarovci pa je povedal, da je skulptura postavljena le
začasno in bo v kratkem tudi odstranjena.
G. Marijan Šijanec je postavil naslednja vprašanja:
- Kako daleč je zadeva glede izgradnje javne razsvetljave v Bučečovcih, katera je bila
obljubljena s strani Ketter Organice?
- Ali je bil opravljen ogled za postavitev cestnega ogledala v Bučečovcih ( pobuda je bila
podana na prejšnji seji občinskega sveta )?
- Glede na to, da je občina naročila ureditev( košnjo ) zemljišča Petty v obrtni coni, ga
zanima, ali je to zemljišče že v lasti občine?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da si bomo prizadevali od g. Kolar Marjana, lastnika
bioplinarne do naslednje seje občinskega sveta pridobiti informacijo glede obljubljene
izgradnje javne razsvetljave. Pridobljeno informacijo bomo posredovali občinskemu svetu.
Kar se tiče parcele Petty pa je povedal, da je po sklepu sodišča parcela v lasti občine.
Ocenjena vrednost je 205.000 €. Parcela je obremenjena s hipotekami, zato se bomo v
kratkem morali sestati z enimi izmed predstavnikov upnikov ( NLB, HYPO banke ), da ta
problem skušamo rešiti.
G. Anton Petovar je prisotne seznanil o izvedenem sestanku svetnikov ter predstavnikov
vaških odborov, ki je bil v mesecu avgustu 2013.
Na sestanku je bilo govora predvsem o poteku izgradnje oziroma rekonstrukcije ceste R2 439
Križevci-Senarska. Na tem sestanku je prevladalo mnenje, da se prične odkup zemljišč na
relaciji Berkovci-Lukavci ( iz določenih razlogov, ki so zapisani v zapisniku, kateri je bil
dostavljen na občinsko upravo ). Postavil je vprašanje, ali se je z odkupom zemljišč že
pričelo?
Na omenjenem sestanku so se dotaknili tudi projekta ureditve Gajševskega jezera.
Ugotavlja se, da je projekt na » mrtvi » točki, kljub temu, da so v proračunu za ta projekt
vsako leto namenja določena sredstva. Mogoče bi mogli vložiti več energije v ta projekt.
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Župan mag. Branko Belec se ne strinja z izjavo g. Petovarja kar se tiče projekta Gajševskega
jezera. Povedal je, da je ureditev Gajševskega jezera njegova prioriteta, zato se trudimo po
svojih najboljših močeh, vendar pa nam žal ne uspeva, kot smo pričakovali.
Na zastavljena vprašanja glede izgradnje javne razsvetljave v Bučečovcih in projekta ureditve
Gajševskega jezera bo podal pisni odgovor, ki bo priloga gradivu za naslednjo sejo
občinskega sveta.
G. Andrej Weis se je zahvalil za postavitev kontejnerja za steklo v Iljaševcih.
Predstavil je problem glede nujne obnove ceste v Iljaševcih (cesta Žajdela - Bunčani ),katera
je v zelo slabem stanju – cesta je močno obremenjena s težkimi kmetijskimi stroji.
Ali bi bilo možno, da se pristopi k sanaciji omenjene ceste še v letu 2013 oz. se sredstva
zagotovijo v proračunu za leto 2014?
Predlagal je, da se obvesti društva v občini, da posredujejo občinski upravi koledar prireditev,
katere bi se objavile na spletni strani občine. Tako se prireditve ne bi podvajale in bi javnost o
prireditvah bila bolj obveščena.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da bomo opravili ogled ceste v Iljaševcih in zadevo
proučili.
Kar se tiče koledarja prireditev pa je povedal, da moramo najti način kako pridobiti čim več
informacij s strani društev…
G. Milan Majcen je predlagal, da razmislimo o vzpostavitvi Prostorsko informacijskega
sistema PISO v občini, kateri omogoča enostaven vpogled tako občanom kot občinski upravi
v državne in občinske prostorske evidence, kot so zemljiški kataster, prostorski plan,
komunalni kataster, cestno infrastrukturo, …
Predlagal je, da se občina za ta sistem odloči, v kolikor to ne predstavlja prevelikega
finančnega zalogaja za občino.
G. Miran Ros je povedal, da gre za zelo uporaben program tako za zaposlene na občini, kot
tudi za občane. S strani Kaliope d.o.o. smo že prejeli ponudbo, ki znaša 130,00 €/ mesec.

K 10. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je podal besedo g. Miranu Rosu, ki je predstavil naslednje
investicije:
- energetska sanacija OŠ Križevci, ki je v teku
- trenutno se ureja fasada
- strojne instalacije ( peči ) predlog je , da se prenesejo v naslednje leto,
- končane so elektro instalacije v starem delu OŠ
- končana izgradnja kanalizacije v Iljaševcih
- zaključuje se izgradnja ceste, pločnika in javne razsvetljave proti pokopališču
- položitev tlakovca na pokopališču – rok do konca oktobra
- izvaja se sanacija zadnjega divjega odlagališča v občini
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- končana je izgradnja ceste pri AMD Križevci in v novem naselju Križevci
- končana je izgradnja ceste pri Bar spomin v Lukavcih
- pripravlja se dokumentacija za rušenje dveh objektov ( v Iljaševcih in
Ključarovcih
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se sanacija divjega odlagališča izvaja v sodelovanju
s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov.
Prisotne obvesti o uspešnosti na razpisu v projektu MATIČNJAK. Gre za posaditev ogroženih
vrst dreves. Matičnjak bo odprtega tipa v katerega bomo vključili tudi OŠ. Projekt je vreden
20.000 € od tega je 85 % nepovratnih sredstev. Zasaditev dreves se bo izvajala še v letošnjem
letu.
Prisotne je seznanil z obnovo ceste Križevci-Veržej v dolžini 600 m, katera se bo izvajala še v
letošnjem letu. Kolesarska steza proti Veržeju se bo izvajala v sklopu celovite obnove ceste.
G. Marijan Šijanec se je v imenu vaščanov Bučečovcev zahvalil občinskemu svetu, da se jim
je zaupala organizacija občinskega praznika.
Ga. Lidija Koroša je predstavila projekt COMENIUS. Povedala je, da so učenci OŠ Križevci
dobili na izmenjavo 13 učencev iz 7 držav, katere spremlja 13 odraslih oseb, ki so nameščene
v Termah Banovci.

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 20.20 uri.

Zapisala:
Jelka Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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