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OBČINA KRIŽEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

7. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 06. julija 2011 ob 18.00 

uri v sejni sobi SKZ » KLAS » Križevci. 

 

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

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 odsoten: Boris Onišak 

 

Prisotni predstavniki občinske uprave: ţupan mag. Branko Belec, Vida Štrakl. Miran Ros, 

Joţef Lebar, Nataša Antolin in Jelka Kosi. 

 

Ostali navzoči: - Darinka Uršič, predsednica NO 

 - Bojan Rajk, Radio Murski val 

 - Zdravko Lebarič, predstavnik KSP Ljutomer 

 

 

 

D N E V N I   R E D:  

 

 1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 2. Pregled in potrditev zapisnika 

     - 6. redne seje občinskega sveta 

     - 1. korespondenčne seje občinskega sveta 

 3. Predlog dnevnega reda za 7. redno sejo 

 4. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih   

     odpadkov na območju občine Kriţevci 

 5. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih sluţb zbiranja  

     komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Kriţevci 

 6. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine JP Prlekija d.o.o. Ljutomer 

 7. Predlog Odloka o organiziranju javne sluţbe pomoč druţini na domu 

 8. Predlog Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč  

     druţini na domu 

 9. Predlog sistemizacije in zasedbe delovnih mest v vrtcu Kriţevci za šolsko leto 2011/2012 

10. Predlog povišanja ekonomske cene vrtca Kriţevci 

11. Predlog sklepa- odpis dolga iz naslova najemnine za stanovanje 

12. Predlog sklepa – občinska priznanja za leto 2011 

13. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

15. Razno 
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K 1. točki dnevnega reda:  

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

Ţupan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje 

udeleţilo 12 članov občinskega sveta. Gospod Boris Onišak se iz upravičenih razlogov seje ni 

udeleţil. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika: 

 

- 6. redne seje občinskega sveta 

 

S K L E P : Zapisnik 6. redne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.  

 

                    Navzočih  12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo         0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet.. 

 

 

- 1. korespondenčne seje občinskega sveta 

 

S K L E P: Zapisnik 1. korespondenčne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb. 

 

                   Navzočih   12 članov sveta 

                   ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo          0 članov sveta 

 

                   Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

 

Predlog dnevnega reda za 7. redno sejo 

 

Ţupan mag. Branko Belec je predstavil zgoraj navedeni dnevni red. 

 

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

 

                    Navzočih  12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo          0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 
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K 4. točki dnevnega reda:  

 

Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu 

komunalnih odpadkov na območju občine Križevci 

 

 

Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal g. Zdravku Lebariču, predstavniku KSP Ljutomer 

d.o.o., ki je predstavil  Tehnični pravilnik. Povedal je, da pravilnik določa tehnično izvedbo in 

uporabo objektov in naprav na območju občine Kriţevci s katerimi upravlja izvajalec javnih 

sluţb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov. 

 

Tehnični pravilnik obsega:  

- opredelitev tehnologij zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoza komunalnih 

odpadkov 

- tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov 

- način določitve dinamike zbiranja odpadkov po posameznih kategorijah 

- standardizacijo predpisanih posod in vreč za odpadke, vključno z natančnimi merili za 

določanje izhodiščne prostornine posod  

- tehnologijo, pogoje in pogostost pranja predpisanih posod za odpadke 

- standardizacijo namenskih predpisanih vreč za ostanek odpadkov in pogoje njihove 

uporabe 

- minimalni standard opreme zbiralnic 

- postopek izdajanja pogojev in soglasij 

- podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih prostorov oz mest, zbiralnic, 

zbirnega centra in malih komunalnih kompostarn 

- definicijo nenaseljenega objekta 

- druge pogoje, merila in pravila potrebna za organizacijo in s predpisi usklajeno 

ravnanje z odpadki ter za nemoteno delovanje javnih sluţb. 

Prisotne je seznanil predvsem z načinom zbiranja komunalnih odpadkov, s standardizacijo 

predpisanih posod in vreč za odpadke, označevanjem predpisanih posod, merili za določanje 

izhodiščne posode oz vreče za odpadke v gospodinjstvih ter z noviteto-uvedbo manjšega 80 l 

zabojnika. Tehnični pravilnik nima finančnih posledic za proračun občine Kriţevci. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal g. Antonu Petovarju, predsedniku komunalnega 

odbora, ki je povedal, da je odbor na svoji seji obravnaval Pravilnik in sprejel sklep, da se v 

predlagani obliki posreduje občinskemu svetu v sprejem. 

 

S K L E P:  - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Tehnični pravilnik o zbiranju  

                       komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine  

                       Kriţevci. 

         - Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih  

                       odpadkov na območju občine Kriţevci se objavi v Uradnem listu Republike  

                       Slovenije.  

 

                       Navzočih   12 članov sveta 

                       ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 
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K 5. točki dnevnega reda:  

 

Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranja 

komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Križevci 

 

Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal g. Zdravku Lebariču, predstavniku KSP Ljutomer 

d.o.o., ki je povedal, da omenjeni pravilnik določa metodologijo za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov 

ter prevoz komunalnih odpadkov in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen 

storitev javnih sluţb njihovim uporabnikom. Ceno storitev javnih sluţb v skladu z omenjenim 

pravilnikom oblikuje izvajalec javnih sluţb, ki izvaja storitve javnih sluţb za kateri se 

oblikuje cene. Pravilnik nima finančnih posledic za proračun občine Kriţevci.  

 

Pravilnik obsega:  

- način obračunavanja stroškov javne sluţbe zbiranja komunalnih odpadkov ter 

- način obračunavanja stroškov javne sluţbe prevoz komunalnih odpadkov. 

 

Pravilnik je sestavljen iz 14 členov in 4 poglavij, ki obsegajo: 

- splošna določila, 

- obračun stroškov zbiranja komunalnih odpadkov 

- obračun stroškov prevoza komunalnih odpadkov 

- prehodne in končne določbe.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal g. Antonu Petovarju, predsedniku komunalnega 

odbora, ki je povedal, da je odbor na svoji seji obravnaval predlagan Pravilnik in sprejel 

sklep, da se v predlagani obliki posreduje občinskemu svetu v sprejem. 

 

S K L E P: - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun  

                      cene storitev javnih sluţb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih  

                      odpadkov na območju občine Kriţevci. 

             - Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih sluţb zbiranje   

                komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine  

                Kriţevci se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

                      Navzočih   12 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

 

Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine JP Prlekija d.o.o. Ljutomer 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da po Zakonu o javnih financah in Zakonu o integriteti 

in preprečevanju korupcije poklicni funkcionarji ne smeji biti člani oziroma ne smejo 

opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih druţbah, 

gospodarskih interesnih zdruţenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah 
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in drugih osebah javnega ali zasebnega prava. Ta določba velja tudi za nepoklicne ţupane in 

podţupane. Gre za nezdruţljivost funkcije ţupana s funkcijo v organih upravljanja ali nadzora 

v javnem podjetju. 

Ker se Javno podjetje Prlekija d.o.o. šteje za » drugo osebo javnega prava«, velja ta prepoved 

tudi za navedeno javno podjetje.  

Glede na zgoraj navedeni zakon je mogoče pooblastilo podeliti zgolj enemu izmed zaposlenih 

za finance pristojnemu organu občinske uprave. Občinski svet v statutu določi, da ta oseba 

glasuje po vnaprej podanih navodilih, ki jih sprejme občinski svet. Mandat člana skupščine 

mora biti vezan na njegovo zaposlitev v tem organu in mu mora prenehati z dnem, ko zapusti 

delovno mesto v tem organu. Temu je treba prilagoditi tudi ureditev v Odloku.  

 

 S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci za članico Skupščino Javnega podjetja Prlekija  

                      d.o.o. imenuje Natašo Antolin, stanujočo Grabe 1b, 9242 Kriţevci pri  

                      Ljutomeru, zaposleno v občinski upravi Občine Kriţevci kot višja referentka za  

                      proračun in javne finance. 

  

                      Navzočih   12 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o organiziranju javne službe pomoč družini na domu 

 

Predlog Odloka z obrazloţitvijo je priloga v gradivu za sejo. 

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da so po Zakonu o socialnem varstvu občine dolţne zagotavljati 

mreţo javne sluţbe pomoč druţini na domu. Gre za storitev, ki obsega socialno oskrbo 

upravičenosti v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na 

domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.  

Storitev po zakonu lahko opravljajo socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične 

osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu in so za to dejavnost ustrezno registrirane.  

Trenutno javno sluţbo pomoč na domu izvaja CSD Ljutomer.  

Ker se je pred časom v občini pojavila teţnja k drugačnemu načinu organiziranja javne sluţbe 

pomoč na domu in sicer za podelitev koncesije je potrebno sprejeti novi odlok, ki opredeljuje: 

- način opravljanja javne sluţbe 

- kdo so upravičenci 

- obseg storitev 

- opis posamezne storitve 

- olajšave pri plačilu in oprostitve plačila 

- sankcije 

Odlok je obravnaval tudi odbor za druţbene dejavnosti. 

 

Ţupan je besedo predal ga. Lidiji Koroša, predsednici odbora za druţbene dejavnosti, ki je 

povedala, da so člani odbora predlog odloka potrdili in predlagajo občinskemu svetu, da ga v 

predlagani obliki sprejme. 
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S K L E P : - Po skrajšanem postopku se sprejme predlog Odloka o organiziranju javne  

                       sluţbe pomoč druţini na domu in merilih za plačilo storitev.  

                    - Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

                      Navzočih   12 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

 

                      Sklep je sprejet. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Predlog Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za 

pomoč družini na domu. 

 

Predlog Odloka z obrazloţitvijo je priloga v gradivu za sejo.  

 

Ga. Vida Štrakl je povedala da omenjen odlok določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati  fizična 

oz. pravna oseba, ki se na razpis prijavi, postopek podelitve koncesije, sklenitev pogodbe, 

izvajanje pogodbe, prenehanje in odvzem koncesije ter plačilo koncesionarju.  

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen v Uradnem listu. 

Obdobje koncesije je določeno s Pravilnikom. 

 

Ga. Lidija Koroša, predsednica odbora za druţbene dejavnosti je povedala da je predlagani 

odlok obravnaval odbor za druţbene dejavnosti, ki je predlog v predlagani obliki potrdil in 

predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 

 

G. Anton Petovar je predlagal, da se dopolni 6. člen ( IV. merila za izbor ) in sicer z merilom: 

- oddaljenost sedeţa oz. izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija 

 

G.. Robert Jelen pa je predlagal, da se omenjen člen dopolni še z merilom:  

- deleţ zaposlenih iz območja za katero bo podeljena koncesija. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je dal na glasovanje  zgoraj navedena predloga za dopolnitev  

6. člena odloka z naslednjimi merili: 

 

- oddaljenost sedeţa od izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija: 

  ZA je glasovalo 11 članov sveta,  g. Anton Lovrenčič se je vzdrţal 

 

- deleţ zaposlenih iz območja za katero bo podeljena koncesija:  

   ZA je glasovalo 8 članov sveta,  vzdrţali so se 4 člani sveta 

 

Ţupan je ugotovil, da sta oba predloga sprejeta. 
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S K L E P : - Po skrajšanem postopku se sprejme predlog Odloka o pogojih za podeljevanje  

                       in prenehanje koncesije za pomoč druţini na domu v občini Kriţevci, s tem, da  

                       se 6. člen obloka dopolni z zgoraj sprejetimi merili. 

                    - Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

  

                       Navzočih   12 članov sveta 

                       ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                       PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

 

                       Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sistemizacije in zasedbe delovnih mest v vrtcu Križevci za šolsko leto 2011/2012 

 

Predlog sistemizacije z obrazloţitvijo je priloga v gradivu za sejo. 

 

Ga. Lidija Koroša je povedala, da je trenutno število vpisanih otrok 140, kar je 16 otrok več 

kot v lanskem šolskem letu. Občinski svet občine Kriţevci je ţe na prejšnji 6. seji sprejel 

sklep o oblikovanju 8. oddelka, kar je tudi osnova za oblikovanje oddelkov in pripravo 

sistemizacije in kadrovske zasedbe delovnih mest za šolsko leto 2011/2012. Občinski svet 

mora dati še soglasje za povečan vpis nad normativom za 14 otrok. 

Predlog je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za druţbene dejavnosti, ki predlaga 

občinskemu svetu sprejem predlaganega sklepa. 

 

Ga. Nataša Antolin je povedala, da je za šolsko leto oblikovanih 8 oddelkov, od tega štirje 

oddelki prvega starostnega obdobja ( 1-3 let - homogeni oddelki ) in štirje oddelki drugega 

starostnega obdobja ( 3-5 let -3 homogeni in 1 heterogeni ).  

Ocenjuje se, da bodo sredstva v proračunu verjetno zadostovala za pokritje obveznosti v letu 

2011. Natančnih izračunov ni mogoče narediti, saj se novo vpisanim otrokom določa plačilo v 

mesecu septembru 2011. 

 

 

S K L E P: 1. Občinski svet Občine Kriţevci sprejme obseg in organizacijo dela za  

                       predšolsko vzgojo v vrtcu Kriţevci za šolsko leto 2011/2012, 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  

                       Kriţevci daje soglasje za vpis otrok nad normativi v šolskem letu 2011/2012 in  

                       sicer za skupno 14 otrok.  

                   3. Občina Kriţevci daje soglasje k sistemizaciji in zasedbi delovnih mest na  

                        podlagi sprejetih normativov v vrtcu Kriţevci za šolsko leto 2011/2012, 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 Kriţevci mesečno, na podlagi dejansko opravljenih  

                        ur, ki pa ne more biti višje od obsega ur po odločbi o usmeritvi. 

 

                        Navzočih   12 članov sveta 

                        ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                        Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

 

Predlog povišanja ekonomske cene vrtca Križevci 

 

Ga. Lidija Koroša je povedala, da so v predlogu upoštevane spremembe in uskladitve višine 

materialnih stroškov, spremembe v oblikovanju oddelkov vrtcu in spremembe v skladu z 

Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom. Predlaga se sprememba ekonomske cene za celodnevni program prvega starostnega 

obdobja iz trenutno veljavne cene v višini 402,34 € na višini 417,96 €, kar pomeni zvišanje 

cene glede na obstoječo za 3,88 %. Ekonomska cena za celodnevni program drugega 

starostnega obdobja v višini 340,27 € ostaja nespremenjena glede na obstoječo ceno vrtca. 

Predlog nove cene je obravnaval tudi odbor za druţbene dejavnosti občine, ki predlaga 

občinskemu svetu sprejem predlaganega sklepa.  

 

Ga. Nataša Antolin je povedala, da je cena programov sestavljena iz stroškov dela, 

materialnih stroškov in stroškov ţivil. V ceno so zajeti dejanski stroški dela ( plače, prispevki 

delodajalca, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, prevoz na delo, 

prehrana ) sredstva za pokritje materialnih stroškov in stroških ţivil. 

Trenutno veljavna ekonomska cena znaša za prvo starostno obdobje 402,34 € in za drugo 

starostno obdobje 340,27 €. Takšne cene veljajo nespremenjene od 01.09.2009 dalje in se niso 

dvigovale niti z indeksom rasti cen. 

Glede na dodaten oddelek in dodatno število otrok ( 14 otrok prvega starostnega obdobja ) se 

posledično zvišajo tudi stroški dela, materialni stroški in stroški ţivil. Prav zaradi tega se 

predlaga dvig ekonomske cene prvega starostnega obdobja na 417,96 €, kar pomeni dvig za 

3,88 %. Tako so stroški ţivil na otroka v primerjavi z letom 2009 ostali nespremenjeni, 

povečali so se le materialni stroški za 1,72 % na otroka.  

Starši povprečno plačujejo za otroka 26,61 % ekonomske cene, to bi pri dvigu cene pomenilo 

na mesec dodatne cca 4 €. 

Prisotne seznani, da na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene programov v 

vrtcih lahko občina ustanoviteljica vrtca staršem prizna tudi popust oziroma niţje plačilo v 

času počitnic ali zaradi druge odsotnosti.  

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, kakšne so posledice za proračun, ter zakaj je tako 

mala razlika v ceni med 1. in 2. starostno skupino? 

 

Ga. Nataša Antolin je povedala, da je odvisno od zasedbe delovnih mest, vpisa otrok… 
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G. Robert Jelen je podal primerjavo ekonomske cene v občini Tišina, kjer je cena ista za prvo 

in drugo starostno skupino. Predlagal je, da se prične razmišljati o razpisu koncesije, tudi 

zaradi konkurenčnosti. 

 

Ga. Nataša Antolin je povedala, da ekonomska cena vrtca mora biti ločena tako za prvo kot za 

drugo starostno skupino. 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep o višini ekonomske cene 

Vrtca Kriţevci. 

 

 

S K L E P : 1. Cena dnevnega programa v vrtcu Kriţevci znaša mesečno po otroku od  

                         01.09.2011 dalje:  

                         - v prvi starostni skupini    417,96 € 

                         - v drugi starostni skupini    340,27 € 

                     2. Mesečno znašajo stroški ţivil znotraj cene 27,85 €, materialni stroški 37,16 €.  

                     3. Za dneve odsotnosti otrok ( ne glede na vzrok odsotnosti ) se zniţa cena za   

                         stroške neporabljenih ţivil. Tako zniţana cena je osnova za plačilo staršev in  

                         razliko v ceni, ki jo krije občina Kriţevci. 

                     4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni ( strnjeno nad 15 delovnih dni ) ob   

                         predloţitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem   

                         zaračuna 50 % z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka ( zmanjšano za  

                         stroške neporabljenih ţivil). 

                     5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliji in avgustu, starši plačajo samo za   

                         dnevi, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za dneve v teh mesecih, ko je otrok  

                         odsoten, pa ne plačajo nič. Odsotnost mora biti vnaprej javljena. V kolikor  

                         imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to določilo samo za  

                         najstarejšega otroka, za vse druge otroke, ki so za starše brezplačni, pa ne. 

                         Določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim bivališče v občini  

                         Kriţevci. 

                     6. Občina Kriţevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v   

                         višini cene programa brez ţivil 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  

                         Kriţevci št. 032-01/09-21-139 z dne 30.07.2009. 

                     8. Sklep se objavi v Uradnem listu in se začne uporabljati od 01.09.2011 

 

 

                         Navzočih   12 članov sveta 

                         ZA je glasovalo  11 članov sveta 

                         PROTI je glasovalo     0 članov sveta 

                         g. Robert Jelen ni glasoval 

 

                         Sklep je sprejet.  
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K  11. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa – odpis dolga iz naslova najemnine za stanovanje 

 

G. Milan Majcen, predsednik odbora proračunskega stanovanjskega sklada  je povedal, da gre 

za Kovač Saša, bivšega najemnika stanovanja v Logarovcih, ki je bil leta 2009 deloţiran 

zaradi nepravilne uporabe stanovanja, poškodb in neplačil najemnine in stroškov. Dolg od 

neplačane najemnine znaša 1.595,62 €, obratovalni stroški pa 883,25 €. 

Odbor proračunskega stanovanjskega sklada je na svoji seji zadevo obravnaval in predlagal, 

da se g. Kovač Sašu odpiše dolg iz naslova najemnine in se upravljavcu stanovanj poravnajo 

obratovalni stroški. 

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da je oseba še vedno brezposelna in brez dohodkov, zato občina 

dolga, ki se vleče ţe iz leta 2009 ni mogla izterjati.  

 

 

S K L E P : 1. Odpiše se dolg iz naslova najemnine za stanovanje v Logarovcih v znesku  

                        1.595,62 €, najemnika Kovač Sašo. 

                     2. Upravljavcu stanovanj KSP Ljutomer se poravnajo obratovalni stroški v  

                         znesku 883,25 €.  

                     3. Sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. 

 

                         Navzočih              12 članov sveta 

                         ZA je glasovalo             12 članov sveta 

                         PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                         Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 12. točki dnevnega reda:  

 

Predlog sklepa – občinska priznanja za leto 2011 

 

Predlog sklepa ter prejeti predlogi so priloga v gradivu za sejo. 

 

G. Anton Lovrenčič, predsednik komisije za priznanja in odlikovanja je povedal, da je 

komisija na svoji seji dne 27. junija 2011 obravnavala prispele predloge na razpis za priznanja 

občine. Povedal je da je na razpis pravočasno prispelo 8 predlogov. O predlogih je komisija 

razpravljala in na podlagi predloţenih obrazloţitev so člani komisije sprejeli sklep, da se za: 

 

a)  priznanje občine s plaketo in listino predlaga: Sagaj Joţef, Ključarovci 21 

 

b) za pisno priznanje občinskega sveta občine Kriţevci:  

    -  SKZ Klas Kriţevci z.b.o. 

    -  Jelen Alojz, Lukavci 2 

    - Podjetje Montaţa Vrbnjak d.o.o. ,Vrbnjak Franc, Stara Nova vas 35          
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Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da predlagan sklep podpira, vendar jo moti, da  priznanja 

SKZ KLAS Kriţevci nismo podelili ţe v letu 2010, ko je zadruga praznovala svojo 110 

obletnico. 

 

G. Robert Jelen je postavil vprašanje, zakaj v sklepu ni predlaganega nobenega športnega 

društva in ne društva s področja kulture?   

Ugotavlja, da so v občini še posamezniki, ki si občinsko priznanje zasluţijo, vendar ţal niso 

predlagani za občinsko priznanje. 

 

G. Marijan Šijanec je povedal, da so v letošnjem letu zajeti prejemniki občinskih priznanj 

tako s področja športa, podjetništva in gospodarstva.   

S kulturnega področja je bila letos predlagana ga. Olga Antič, ki pa je ţe prejela občinsko 

priznanje. 

 

Ţupan mag. Branko Belec se strinja, da je v občini še veliko zasluţnih za občinsko priznanje, 

vendar ţal predlogov komisija ni prejela. Povedal je, da so tudi člani občinskega sveta imeli 

moţnost podati predloge za občinska priznanja, vendar ţal predlogov niso posredovali. 

 

G. Andrej Weis je postavil vprašanje, na kakšen način se točkuje oz. na podlagi katerih meril 

se komisija za priznanja in odlikovanja odloča o kandidatih? 

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da komisija lahko odloča samo na podlagi obrazloţitev oz. 

prejetih predlogov. Kar se tiče točkovanj oz. meril, pa je povedala, da le-teh pravilnik ne 

določa. 

 

G. Mirko Gaberc je povedal, da je komisija za priznanja in odlikovanja imenovana s strani 

občinskega sveta in ji moramo zaupati. Komisija lahko odloča le na podlagi podatkov s 

katerimi razpolaga, nikakor pa se predlogi ne morejo točkovati, zato je govoriti o merilih 

nesmiselno. 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje dva predloga in sicer kar se tiče načina 

glasovanja:  

1. glasuje se o sklepu v celoti oz. o vseh predlaganih kandidatih skupaj 

2. glasuje se o vsakem  kandidatu posebej 

 

Sklep 1. je potrdilo vseh 12 članov OS, zato drugi predlog ni bil dan na glasovanje.  

 

Na podlagi izida glasovanja je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

 

S K L E P: Za leto 2011 se podelijo naslednja priznanja občine Kriţevci: 

 

                    1. Priznanje s plaketo in listino se podeli: 

                        - Sagaj Joţef, Ključarovci 21 ( predlagatelj: Konjeniško društvo Kriţevci ) 
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           2. Pisno priznanje Občinskega sveta Občine Kriţevci se podeli: 

                           - SKZ Klas Kriţevci z.b.o. ( predlagatelj: OO SLS Kriţevci ) 

                           - Jelen Alojz, Lukavci 2        ( predlagatelj: OO SLS Kriţevci ) 

                           - Podjetje Montaţa Vrbnjak d.o.o., Vrbnjak Franc Stara Nova vas  

                              ( predlagatelj: Območna obrtno podjetniška zbornica Ljutomer. 

 

                              Navzočih    12 članov sveta 

                              ZA je glasovalo   10 članov sveta 

                              PROTI je glasovalo           0 članov sveta 

                              g. Weis in g. Majcen nista glasovala 

       

 

                           Sklep je sprejet.  

 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bodo občinska priznanja podeljena na slavnostni seji 

občinskega sveta v petek, 09. septembra 2011 ob 17.00 uri. 

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je odgovor s strani JP Prlekija na zastavljeno 

vprašanje  g. Borisa Onišaka  podan v pisni obliki in je priloga v gradivu za sejo.  

 

 

 

 

K 14. točki dnevnega reda:  

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

 

G. Marijan Šijanec je: 

- postavil vprašanje, kako daleč je zadeva glede postavitve tabel na AC za obrtno cono  

  Bučečovci in za Kriţevce? 

- obvestil občinski svet z zahtevo vaščanov vasi Bučečovci glede postavitve tabel za vas  

  Bučečovci. Vaščani vztrajajo, da se table postavijo na začetku vasi Bučečovci ( iz smeri   

  Vučja vas in Stara Nova vas), 

- občinski svet seznanil glede stanovanja v novi pošti Kriţevci ( stanovanje najemnik zelo   

   zanemarja ). 

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da gre za resen problem. Stanovanje je zelo uničeno – postopek 

je v teku. Kar se tiče plačila stroškov in plačila najemnine za stanovanje je povedala, da 

najemnik stroške redno plačuje, zato dolga ni. 

 

Tudi ţupan, mag. Branko Belec je potrdil, da je zadeva glede zanemarjenega stanovanja resna 

in se rešuje. 
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G. Andrej  Weis je opozoril na posedanje cest ( v Iljaševcih ), ki so posledica  raznih 

prekopov cest, katere izvajajo razni izvajalci za potrebe izgradnje kanalizacije, vodovoda,  

izgradnje KTV… Ali je določen rok v katerem mora izvajalec del sanirati ceste?  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je rok za sanacijo ceste npr. po izgradnji kanalizacije 

2 leti, vendar se po navadi sanacija opravi ţe po enem letu. Zadevo si bomo ogledali na licu 

mesta in ukrepali. 

 

G. Dušan Prelog je opozoril na problem z navigacijo in predlagal, da se v ulici Prelog v 

Logarovcih postavi znak za slepo ulico.   

Postavil je tudi vprašanje, kako daleč je zadeva glede izgradnje prizidka h kulturni dvorani v 

Kriţevcih ter ali se išče soinvestitor za poslovni prostor? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da se znak za slepo ulico  lahko postavi. 

Kar se tiče prizidka kulturnega doma je povedal, da ima občina v planu celostno urediti ta 

prostor ( kulturni dom, garaţe, cvetličarno…). Imamo neke ponudbe s strani Fakultet, ki bi 

nam to zadevo uredili, vendar je to povezano s stroški. Odločiti se moramo na kakšen način ta 

prostor urediti oz. kaj v ta prostor uvrstiti, ter zagotoviti sredstva za izvedbo tega projekta. 

Predvidevamo, da bi z izgradnjo pričeli v letih 2013/2014. Predvidevamo, da bi v ta projekt 

vključili tudi javno zasebna partnerstva.  

 

G. Robert Jelen je predstavil problematiko odlaganja gradbenih odpadkov na poljskih poteh in 

predlagal, da se poišče občinsko zemljišče na katerega bi se ta odpad odlagal. Ta material bi 

se nato zmlel in bi se uporabil za navoz poljskih in gozdnih poti v občini. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so za navoz gradbenega odpada na poljske ceste 

pristojni medobčinski inšpektorji, kar se tiče zemljišča za odlaganje odpadkov pa bomo 

zadevo proučili. 

 

G. Anton Petovar je izrazil zadovoljstvo glede urejenega vaškega jedra v Kriţevcih. Povedal 

je, da ga zelo motijo » nefunkcionalna » avtobusna postajališča, ki so na treh lokacijah.  

Škoda, da ţe pri izgradnji kroţišča nismo razmišljali o izgradnji ene avtobusne postaje za 

smer M. Sobota, G. Radgona in Ljutomer ( na zemljišču levo od TP Vesna Market Kriţevci). 

Po njegovem mnenju, je novozgrajeno avtobusno postajališče za smer M. Sobota zelo 

nevarno za udeleţence v prometu. 

 

Tudi g. Anton Lovrenčič se strinja z izjavo g. Petovarja glede avtobusnih postajališč v 

Kriţevcih, ki predstavljajo nekakšno » črno točko v občini ». V mislih ima predvsem 

avtobusno postajališče za smer Murska Sobota.  Vprašuje, ali so bile res izrabljene vse moţne 

variante, kar se tiče lokacije za navedeno postajališče? 

Postavil je tudi vprašanje, kdaj se bo zasadilo drevje na vaškem jedru v Kriţevcih? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je v projektu bila avtobusna postaja  predvidena 

izven cestišča. Kljub večkratnim prizadevanjem za odkup zemljišča, lastnik zemljišča ni hotel 

prodati, zato smo se morali odločiti za varianto, ki je v tistem trenutku bila najboljša rešitev. 

Po zagotovilu pristojnih sluţb, novozgrajeno avtobusno postajališče za smer Murska Sobota 

zadošča vsem pravilom. 
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Zasaditev drevja v vaškem jedru se bo izvajala med 15. in 20. avgustom.2011. 

 

G. Aleš Kolmanič je prosil, da se z izvajalci izgradnje kroţnega kriţišča v Ključarovcih 

dogovori, da omogočijo kmetom v času ţetve pšenice nemoten dostop s traktorji in 

prikolicami do odkupa  v Ključarovcih. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da nam je problem znan in se z izvajalci del ţe 

dogovarjamo. 

 

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila naslednja vprašanja: 

- ali je občina od lastnikov zemljišč ţe odkupila zemljišča za črpališča kanalizacije? V kolikor  

   je, se naj ta zadeva tudi zemljiškoknjiţno uredi.  

- ali je občina odkupila jarek ob novozgrajenem vaškem jedru v Kriţevcih, kot je bilo   

   predvideno? 

- ali res obstaja sklep o izvedbi kanalizacije v ulici ( Pepelnik-Rakuša ) v Kriţevcih v zameno  

   za cesto proti Rakuševim? 

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da so vsi odkupi zemljišč, ki so bili načrtovani v teku, v kolikor 

se je lastnik zemljišča strinjal s ponujeno ceno. Je nekaj problemov, kjer se lastnik s ponujeno 

ceno ne strinja.  

Kar se tiče odkupa jarka Kozarica ob novozgrajenem vaškem jedru, le-ta ni bil planiran, ker 

jarka občina ne odkupuje od drţave. Bila je planirana le ureditev jarka.  

 

Ţupan mag Branko Belec je povedal, da je glede jarka ob vaškem jedru Kriţevci bila 

dogovorjena druga varianta.  

 

G. Miran Ros je odgovoril na vprašanje glede prenosa lastništva ceste v zameno za 

kanalizacijski priključek. Povedal je, da gre za dogovor med bivšim ţupanom Ozvaldom 

Tučičem in g. Pepelnikom in sicer, da se cesta prepiše v korist občine v zameno za hišni 

priključek kanalizacije. Prepis še ni urejen, ker se g. Pepelnik še ni oglasil na občini. 

  

G. Andrej Weis je predlagal, da se v park namesti gugalnica za otroke in postavil vprašanje 

kako daleč je postopek glede gozda v športnem centru Kriţevci?  

 

Ţupan, mag. Branko Belec je povedal, da postavitev gugalnice vse do uporabnega dovoljenja 

ni moţno postaviti, pozneje pa je to vsekakor izvedljivo. 

Dogovori glede gozda ob športnem centru v Kriţevcih še tečejo- predvideva se, da bo zadeva 

rešena še v letošnjem letu.  

 

 

K 15. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

Ţupan mag. Branko Belec je: 

- prisotne seznanil, da smo sončno elektrarno na objektu OŠ Kriţevci predali svojem namenu, 

-  prisotne povabil na otvoritev nogometnega igrišča na Grabah, ki bo dne 6.8.2011 s  

   pričetkom ob 13.00 uri in povabi svetnike, da sodelujejo v nogometni tekmi. 
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- prisotne seznanil o osrednji prireditvi 13. občinskega praznika ter otvoritvi vaškega  

  jedra, ki bo v petek, 9. septembra 2011 

- prisotne seznanil s predvideno investicijo v OŠ Kriţevci. Gre za projekt  firme,  katera je  

  pripravljena investicijo sama investirati ( iz plina bi proizvajali elektriko in toploto ).  

  Občina bi s tem pridobila komplet novo inštalacijo, kotlovnico in za 10 % bi zmanjšali  

  stroške energije in ogrevanja. Naš deleţ pri tem projektu, ki je vreden čez 70.000 €, bi bil le  

  prizidek v  velikosti 4 x 4 m. To je ideja, za katero je skoraj prepričan, da se bo izvedla.  

 

G. Marijan Šijanec je povabil prisotne na turnir v malem nogometu, katerega organizira ŠD 

Kalinovjak Bučečovci v soboto, 9.7.2011. Povabi svetnike, da sodelujejo pri tekmi med člani 

občinskega sveta in veterani, katera se bo pričela ob 16. uri. 

 

G. Anton Petovar je prisotne povabil, da se udeleţijo sv. maše v nedeljo, 10.7.2011 ob 10.30 

uri v Kokoričih.  

 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 20.10 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:        mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        ţupan občine Kriţevci 


