OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
24. redne seje Občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v četrtek, 12 aprila 2018 s
pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Križevci.

Na seji so bili prisotni:
- člani in članice občinskega sveta: Anton Lovrenčič, Timotej Jagodič, Branko Slavinec,
Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Bogomir Gaberc, Mateja Ratiznojnik, Tomaž
Hodnik, Anton Petovar in Anton Kšela,
- predstavniki občinske uprave: župan mag. Branko Belec, mag. Lidija Domanjko, Nataša
Antolin, Miran Ros ( udeležil pri 5. točki dnevnega reda ) in Gabriela Kosi,
- drugi prisotni: - Darinka Uršič, predsednica Nadzornega odbora
- Sonja Trstenjak, predstavnica OŠ Križevci ( obrazložitev k 4. točki dnevnega
reda )
- Djordje Šiškin, dr.dent.med- direktor ZD Ljutomer ( obrazložitev k 5. točki
dnevnega reda )
- Olga Lukman, inšpektorica ( obrazložitev k 6. točki dnevnega reda )
- opravičeno odsotni: Andrej Weis in Robert Jelen
- seje se ni udeležil: Anton Moravec

D N E V N I R E D:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
Pregled dnevnega reda za 24. redno sejo občinskega sveta
Seznanitev z letnim poročilom JZ OŠ Križevci in sklep o prerazporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki OŠ Križevci po zaključnem računu za leto 2017
5. Letno poročilo Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2017
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017
7. Poročilo o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke
dejavnosti v letu 2017
8. Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2018
9. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018-hitri postopek
10. Prva dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
11. Izvzem nepremičnine iz statusa javno dobro
12. Soglasje k statusnemu preoblikovanju zasebne lekarniške dejavnosti – Lekarna Križevci
13. Odgovori na vprašanja prejšnje seje
14. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
15. Razno
1.
2.
3.
4.
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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 10 članov sveta. Izostanek udeležbe na seji sta opravičila g. Andrej Weis in g. Robert
Jelen. Gospod Anton Moravec se seje ni udeležil.
K 2. točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je dal zapisnik v razpravo.
S K L E P : Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta se sprejme brez pripomb.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 3. točki dnevnega reda
Pregled dnevnega reda za 24. redno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagan dnevni red. Predlagal je, da se iz dnevnega
reda izvzame 7. točka in sicer: Poročilo o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih
pogrebne in pokopališke dejavnosti v letu 2017.
Koncesionar Dušan Bratuša je predlagal, da se omenjena točka obravnava na naslednji seji
občinskega sveta, na kateri bi občinskim svetnikom predstavil tudi spremembe Zakona o
pokopališki dejavnosti, ki med drugim zajema tudi evidentiranje katastra grobov.
S K L E P : Občinski svet Občine Križevci je potrdil predlagan dnevni red, upoštevajoč predlog
župana o izvzemu Poročila o vzdrževanju pokopališča ter prihodkih in odhodkih
pogrebne pokopališke dejavnosti v letu 2017 iz dnevnega reda.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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K 4. točki dnevnega reda:
Seznanitev z letnim poročilom JZ OŠ Križevci in sklep o prerazporeditvi presežka
prihodkov nad odhodkih OŠ Križevci po zaključnem računu za leto 2017
Župan mag. Branko Belec je besedo predal gospe Sonji Trstenjak, računovodkinji OŠ Križevci,
ki je podrobno predstavila Letno poročilo javnega zavoda OŠ Križevci za leto 2017.
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila, ki sta tudi priloga
gradivu za sejo.
Prisotne je seznanila z višino:
- PRIHODKOV od poslovanja zavoda za leto 2017, ki znašajo 1.965.044 €,
- ODHODKOV od poslovanja zavoda za leto 2017, ki znašajo 1.964.149 €,
- Presežek odhodkov nad prihodki znaša 895,23 €
Prihodke zavoda sestavljajo:
- dotacije države (MIZŠ ) predstavljajo 59,45 % vseh prihodkov zavoda,
- sredstva občine predstavljajo 25,31 % vseh prihodkov zavoda,
- vplačila staršev in ostali prihodki predstavljajo 15,14 % celotnih prihodkov zavoda,
- sredstva ARSKTRP predstavljajo 0,10 % celotnih prihodkov.
Odhodke zavoda sestavljajo:
- stalni materialni stroški, ki predstavljajo 6,31 % vseh odhodkov zavoda,
- programski stroški predstavljajo 2,20 % vseh odhodkov zavoda,
- stroški amortizacije drobnega inventarja in osnovnih sredstev predstavljajo 1,57 % vseh
odhodkov zavoda,
- stroški izobraževanja delavcev predstavljajo 0,31 %,
- stroški prehrane in dejavnosti učencev predstavljajo 8,68 % vseh odhodkov zavoda,
- odhodki za osebne prejemke delavcev predstavljajo 80,92 % vseh odhodkov zavoda .
Ob koncu poslovnega leta 2017 je bil na stroškovnem mestu:
- šole izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 839,02,
- vrtca izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 41,63 €,
- družbene prehrane izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 6,40 €,
- telovadnice izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 8,18 €.
V letu 2017 so bila nabavljena osnovna sredstva in drobni inventar v višini 35.598 €, opravila
so se tudi večja vzdrževalna dela v višini 14.936,77 €.
Glavni cilj poslovanja zavoda je bil zaključiti poslovno leto s pozitivnim rezultatom, kar jim je
v letu 2017 tudi uspelo v celoti realizirati.
Presežek leta 2017 v višini 895,23 € bi se naj porabil po sklepu, katerega je že sprejel Svet
Zavoda OŠ Križevci in je predlagan tudi občinskemu svetu v sprejem.
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Sledila je razprava.
G. Anton Lovrenčič je postavil naslednja vprašanja:
- Katere sklepe v zvezi z letnim poročilom zavoda je sprejel Svet zavoda na svoji seji dne
5.3.2018?
- Zakaj nikjer v poročilu ni zaslediti prihodkov od plačil uslužbencev za prehrano?
- Zakaj so stroški porabe plina tako visoki? Ali so tu zajeti le stroški plina, ki se porabi v
kuhinji?
- Zakaj v poročilih OŠ kjer so omenjene izven šolske dejavnosti ni zaslediti krožka
Čebelarskega društva, ki deluje v šoli?
Računovodkinja Sonja Trstenjak je podala naslednje odgovore na zastavljena vprašanja.
- Svet zavoda OŠ Križevci je na seji potrdil Letno poročilo JZ OŠ Križevci ter sklep o
razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v takšni obliki, kot je predložen občinskemu
svetu v sprejem.
- Prihodki od plačil zaposlenih za prehrano so zajeti v kontu 760030 » Vplačila za prehranoTržna dejavnost«.
- Stroški porabe plina – gre za stroške ogrevanja v vrtcu.
- Krožek Čebelarskega društva, ki deluje v osnovni šoli je predstavljen v letnih delovnih načrtih
osnovne šole in tudi na spletni strani osnovne šole.
Ga. Frančiška Rakuša članica Sveta Zavoda OŠ Križevci je povedala, da je Letno poročilo
obravnaval Svet zavoda. Kot je iz poročila razvidno, so poslovali pozitivno in dobro
gospodarili. Prihodki po stroškovnih mestih so zelo nizki.
Kot je že ga. Sonja Trstenjak povedala, je Svet Zavoda zraven letnega poročila potrdil tudi
sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodkih v obliki, kot je predlagan občinskemu
svetu v potrditev.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednje sklepe.

S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci se je seznanil z Letnim poročilom javnega zavoda
Osnovna šola Križevci za leto 2017.
- Sklep velja takoj.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
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S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k sprejetemu sklepu Sveta Zavoda
OŠ Križevci glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po poslovnem
poročilu za leto 2017 in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 895,23 € se nameni:
- Na stroškovnem mestu ŠOLA se presežek v višini 839,02 € nameni za nabavo
učil;
- Na stroškovnem mestu VRTEC se presežek v višini 41,63 e nameni za nabavo
didaktičnih pripomočkov ( slikanic);
- Na stroškovnem mestu DRUŽBENA PREHRANA in TELOVADNICA se
presežek v višini 14,58 € nameni za vzdrževalna dela v kuhinji oz. telovadnici.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Župan mag. Branko Belec se je gospe Sonji Trstenjak zahvalil za podano poročilo, nakar je ga.
Trstenjak zapustila sejo.

K 5. točki dnevnega reda:
Letno poročilo ZD Ljutomer za leto 2017
Župan mag. Branko Belec je besedo predal Djordje Šišinu, direktorju ZD Ljutomer, ki je
predstavil poročilo ZD Ljutomer za leto 2017.
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje
bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in
dispanzerski način v ZD Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika,
opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.
Cilj ZD Ljutomer je postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova s
poudarkom na preventivni dejavnosti z zadovoljnimi pacienti ter zdravstvenimi delavci, ki se
stalno strokovno izpopolnjujejo in izmenjujejo izkušnje. Zavzemajo se, da pacientom nudijo
najvišjo stopnjo zdravstven oskrbe.
Predstavil je dolgoročne zastavljene cilje zavoda kot so:
- zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov ( izpolnitev
pogodbenega programa ZZZS, zmanjšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov
v prid prvih obiskov ),
- širjenje dejavnosti ( povečati program ortodontije, pridobiti nova programa fiziatrije in
radiologije, širjenje dejavnosti patronažnega varstva z dejavnostjo dolgotrajne oskrbe in nege
na domu,
- krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja ( program SVIT,
referenčne ambulante, program CINDI, preventiva glede oralnega zdravja, širitev mreže javno
dostopnih AED),
- usmerjenost k pacientom ( povečati zadovoljstvo pacientov, izboljšati informiranost
pacientov),
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- usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture ( povečati
zadovoljstvo in kompetentnost zaposlenih, enakomerna preobremenjenost zaposlenih ),
- izboljševanje infrastrukture zavoda ( izboljšati stanje opreme, izboljšati delovne pogoje in
obnoviti prostore, vzdrževati prostore in opremo),
- trajnostno stabilno finančno poslovanje ( presežek prihodkov nad odhodki),
- doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu ( ostati prepoznavni po mreži AED,
ohraniti visoko stopnjo usposobljenosti ekipen NMP, ostati investicijsko in poslovno uspešen
zavod, postati regijsko prepoznavni po skrbi za preventivo…).
Zavod je realiziral zastavljene cilje v celoti. Program dela je v letu 2017 bil v pretežnem delu
100 % realiziran, v nekaterih dejavnostih pa presežen. Tudi plan investicij je skoraj v celoti
realiziran. Realizirana ni bila še nadstrešnica in nakup opreme za elektronski popis osnovnih
sredstev ter osebni avto za prevoz zdravnika na hišne obiske.
Kar se tiče realizacije zaposlovanja, pa je še vedno edini problem zaposliti zdravnika
specialista, saj jih na trgu delovne sile primanjkuje oz. jih sploh ni.
Zastavljene naloge so bile realizirane, cilji pa doseženi.
Največja pridobitev v letu 2017 za oddelek zobozdravstva je prenova zobozdravstvenih
ambulant in čakalnic, vključno z zobotehničnim laboratorijem.
Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 4,109.921 € in so bili za 0,3 % višji od
doseženih v letu 2016 in 0,8 % višji od načrtovanih,
Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 3,934.677 € in so bili za 6 % višji od doseženih
v letu 2016 in za 1,2 % nižji od načrtovanih.
Davek od dohodka za leto 2017 znaša skupaj 7.917 €.
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 159.020 €, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 8.307 €, kar znese skupaj 167.327 €.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti oz.
storitev:
- storitev medicine dela prometa in športa,
- samoplačniških storitev,
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev,
- prihodki iz naslova provizije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
- prihodki od opravljenih dežurstev na prireditvah.
Zdravstveni dom Ljutomer za leto 2017 ne ugotavlja presežka izračunanega na podlagi
ZIPRS1819.
Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017 izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki v višini 167.327 €.
Svet zavoda Javnega zdravstvenega doma Ljutomer je poročilo obravnaval na svoji seji in ga v
predloženi obliki sprejel.
Na koncu je v kratkem predstavil tudi problematiko financiranja zdravstvenih domov in
povedal, da se zdravstvenim ustanovam vsako leto nalaga vedno več obveznosti, vprašanje pa
je, kdo bo le-te financiral.
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Sledila je razprava.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, zakaj so čakalnice pri zdravnikih vedno polne,
medtem ko v čakalnicah referenčnih ambulant tega ni čutiti. Koliko pacientov dnevno mora
obravnavati referenčna ambulanta?
Direktor g. Šiškin je povedal, da so referenčne ambulante preventiva. Dnevno se v referenčni
ambulanti mora obravnavati 6 – 8 pacientov,
Podžupan Bogomir Gaberc je izrazil zadovoljstvo glede podrobno podane obrazložitve
poročila, prav tako je zadovoljen tudi s seznanitvijo občinskih svetnikov s problematiko oz. s
težavami, ki se pojavljajo v zdravstvu, predvsem kar se tiče financiranja zdravstvenih domov
ipd.

Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
S K L E P : Sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2017 z ugotovljenim
presežkom prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu, ki znaša 167.327 €.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Župan mag. Branko Belec se je g. Šiškinu zahvalil za obširno predstavitev poročila, nakar je g.
Šiškin zapustil sejo.
Seje se je udeležil Miran Ros.

K 6. točki dnevnega reda:
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017
Župan mag. Branko Belec je besedo predal inšpektorici ga. Olgi Lukman, ki je podala
obrazložitev k navedeni točki.
Povedala je, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo začel z delovanjem 1.1.2012 kot organ
skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje
in Veržej. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave in
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ ter na področju
prekrškov kot prekrškovni organ.
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Na območju Občine Križevci je bilo v letu 2017 obravnavanih skupno 43 inšpekcijskih zadev
in sicer:
Področje:
komunalni odpadki
ceste
kanalizacija
neurejene parcele
vodomer
divje odlagališče
turistična taksa
ostalo
SKUPAJ:

Obravnavane zadeve:
2
4
19
10
1
5
1
1
43

Rešene zadeve:
2
2
13
8
1
4
1
1
32

Nerešene zadeve:
0
2
6
2
0
1
0
0
11

V teh postopkih je bilo:
Izdanih odločb
Vloženih pritožb
Izdanih sklepov o dov.upr.izvršbe
Izdanih sklepov o denarni kazni

6
0
12
3

Prekrškovne zadeve:
Obravnavane zadeve
Izdane odločbe
Postopek se ustavi
Vložene zahteve za sodno varstvo

3
2
1
1

Ugovorov na plačilne naloge redarstva ni bilo.

V okviru skupne uprave deluje tudi REDARSTVO.
Ukrepi redarstva v občini Križevci so bili naslednji:
Področje:
Število zabeleženih prekrškov
Število izdanih plačilnih nalogov
Število plačanih glob po obvestilu
Število prostovoljno plačanih glob
Število vseh izterjanih glob
Število ugovorov
Število zahtev za sodno varstvo
Število odločb po vloženi zsv
Število sklepov po vloženi zsv
V izterjavo
Kazenske točke

Število ukrepov:
80
68
12
56
4
1
6
0
0
3
0

Podani so bili 3 predlogi za uvedbo postopka pristojnemu organu ( Policiji ).
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Predstavila je tudi analizo prekrškov po krajih in predpisih in sicer:
Boreci:
- ZPrCP ( prometna signalizacija
- Odlok ( kurjenje )

3
1

Bučečovci:
- Zakon o cestah ( lokalni promet –pretežno tovorni )
- ZPrCP ( parkiranje )
- ZPrCP ( prometna signalizacija )
- ZPrCP ( varnostni pas )
- ZPrCP ( parkiranje )

7
9
20
5
3

Križevci:
- ZPrCP ( vožnja otrok )
- ZPrCP ( parkiranje )
- ZPrCP ( telefon )
- ZPrCP ( varnostni pas )

2
5
15
1

Lukavci:
- ZCes ( tovorna vozila )
- ZPrCP ( varnostni pas )

8
1

Stara Nova vas:
- Odlok ( nepravilno odloženi odpadki )

3

Na postavki Globe za prekrške je bilo v Občini Križevci 6.300,00 € realizacije, na postavki
Povprečnine na podlagi zakona o prekrških pa 80,00 € realizacije.
Zakon o financiranju občin določa, da se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva
iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna
za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave. Tako vsaka občina ustanoviteljica najpozneje do 31. marca tekočega leta
pošlje zahtevek za sofinanciranje.
V letu 2017 je občina Križevci podala zahtevek za refundacijo stroškov ter prejela sredstva za
sofinanciranje delovanja skupne uprave za leto 2016 v višini 14.247,65 € do 30.6.2017.
Na koncu je povedala, da si vsi zaposleni prizadevajo, da izvajajo nadzor nad čim več področji,
ki so v njihovi pristojnosti nadzora. Uspešnost njihovega dela potrjuje stanje na terenu, kar se
kaže v povečanju objektov priključenih na javno kanalizacijo, vključenosti v sistem s
komunalnimi odpadki, očiščenih in pokošenih parcelah, porezanih vejah dreves in žive meje,
saniranih nedovoljenih posegih v ceste ipd…
Redarstvo opravlja tudi nadzor nad zaščito živali ( živali na povodcu na javnih površinah…)
Tudi v bodoče se bodo trudili, da bo inšpekcijski in redarski nadzor učinkovit.
Prisotne je seznanila glede razpadajoče hiše v Lukavcih in postopka, ki je uveden zoper lastnike.
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Sledila je razprava.
G. Anton Lovrenčič je opozoril na neurejeno živo mejo v Lukavcih, ki sega že na cestišče.
Ga. Frančiška Rakuša je opozorila na živo mejo ( ulica proti Rakuša v Križevcih ), ki visi na
cesto. Gre za živo mejo, katere lastnik živi v Ljutomeru.
Ga. Olga Lukman je povedala, da so si zadevo glede žive meje v Križevcih že ogledali. Lastnik
je svoj del žive meje že porezal, ostali del mora urediti še občina.
G. Anton Petovar je povedal, da je že lani opozarjal na vejevje pri Rajhovih v Kokoričih, ki
visi na cesto. O tej zadevi je bil obveščen tudi Medobčinski inšpektorat, vendar se zadeva še
vedno ni uredila.
G. Miran Ros je povedal, da v tem primeru gre za nekategorizirano pot oz. za poljsko pot, za
katero pa Medobčinski inšpektorat ni pristojen.
G. Tomaž Hodnik je:
- Glede na to, da je iz poročila razbrati kar nekaj prekrškov, kar se tiče parkiranja na območju
občine ga zanima, kje so te lokacije, kjer je parkiranje prepovedano?
- Opozoril je na vedno večji promet s težko kmetijsko mehanizacijo po naših cestah, s katero
se uničujejo tako ceste kot tudi bankine. Zadeva je dobro znana Medobčinskemu
inšpektoratu, vendar se nič ne ukrepa.
Ga. Olga Lukman je podala naslednje odgovore na zastavljena vprašanja:
- gre za kršitve parkiranja ob traktorski stezi v Bučečovcih in na cesti proti Petrolu v
Bučečovcih,
- kar se tiče prometa tovornih vozil in težke kmetijske mehanizacije po občinskih cestah pa je
povedala, da ceste kjer ni prepovedi oz. omejitev lahko uporabljajo vsi.
Občina se sicer lahko odloči in postavi prometne znake za omejitev, vendar pa moramo
kmetom ( tudi s težko kmetijsko mehanizacijo ) omogočiti nemoten dostop do svojih
zemljišč.
Podžupan g. Bogomir Gaberc je povedal, da gre na določenih odsekih cest res za problem.
Podal je primer na cesti Stara Nova vas – Dobrava, kjer je cesta široka 3, 5 m. Pri srečevanju
dveh traktorjev se oba traktorja morata umakniti na bankino, s čimer se uničuje tako bankina
kot cesta. Še večji problem pa je prevoz po omenjeni cesti s kombajnom, ki je širok skoraj 4
m.
Župan mag. Branko Belec je predstavil zadevo glede navožene gnojnice. Slike, ki smo jih
prejeli na občino, smo posredovali Medobčinskemu inšpektoratu, ki pa je zadevo predal v
reševanje Inšpektoratu za kmetijstvo. Odgovora vse do danes še nismo prejeli.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
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S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci se seznani s Poročilom Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej
za leto 2017.
- Sklep velja takoj.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Župan mag. Branko Belec se je ga. Olgi Lukman zahvalil za podano poročilo in obrazložitve,
nakar je ga. Lukman zapustila sejo.
K 7. točki dnevnega reda:
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto 2018
Župan mag. Branko Belec je besedo predal računovodkinji Nataši Antolin, ki je povedala, da
je proračun za leto 2018 Občinski svet Občine Križevci sprejel na 23. redni seji dne 12.
februarja 2018. Ker smo dne 9.2.2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
dobili obvestilo o deležih razpoložljivih nepovratnih in povratnih sredstev za sofinanciranje
občinskih investicij v letih 2018 in 2019, izračunanih skladno s 23. členom Zakona o
financiranju občin, je zaradi novih zneskov v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu
financiranja prišlo do odstopanj, zato je bilo potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto
2018, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna. Brez
uskladitve zneskov namreč občina ne more planirane investicije ( projekt-Ureditev JP v
Berkovcih in Lukavcih ) prijaviti na Ministrstvo in ni možno črpati razpoložljivih sredstev.
Skupni prihodki v rebalansu znašajo 3.356.202,31 € in so glede na sprejeti proračun povečani
za 1.297,00 €.
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-povečanje za 1.297,00 €.
Skupni odhodki znašajo 4.169.973,63 € in so glede na sprejeti proračun povečani za 21.213 €
oz. 0,5 %.

POSEBNI DEL:
Spremembe v rebalansu glede na sprejeti plan so v višini 21.213,00 €, kolikor se povečujejo
prejeta sredstva na podlagi 23. člena ZFO.
Župan mag. Branko Belec je na kratko predstavil tudi:
- Konto 4204022 - Investicija Sanacija ceste v Križevcih , kjer je bila v sprejetem proračunu
predvidena izgradnja asfaltnega cestišča v širini 3 m in dolžini 80 m. V kratkem času po
sprejemu proračuna so lastniki in občina pristopili k prenosu zemljišč za potrebe izgradnje
ceste. Sedaj je omogočen dostop do parcele 32/14 k.o. Križevci in tako se je izvedba javne
poti podaljšala za 25 m, na skupaj 105 m. Vrednost investicije se poveča za dodatnih
5.000 €.
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- Konto 4204026- Sredstva za komunalni razvoj se povečujejo za 1.913 €.
- Konto 16011 Nakup zemljišč
V skladu z dopolnjenim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za
leto 2018 se v letošnjem letu planira nakup parc. št. 699/0 k.o. Boreci v velikosti 11.389 m2
za namen širitve turistično rekreacijskih površin v Borecih v prihodnjih letih.
V Ključarovcih se planira nakup zemljišč parc. št. 485/18 v velikosti 946 m2, ki je v naravi
kategorizirana JP 724 212 in parc. št. 486/1 v velikosti 1.910 m2, ki je v naravi kategorizirana
JP 724 213. Na obravnavanem območju so predvidene parcele za gradnjo. Eden izmed
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja je tudi urejen dostop preko kategorizirane ceste,
katera mora biti lastniško urejena. Zaradi tega je nakup teh dveh parcel upravičen. Skupna
vrednost nakupa znaša 14.300 €.
Glede na sprejeti proračun se povečuje zadolževanje pri državnem proračunu na podlagi 23.
člena ZFO in sicer iz 37.238 € na 57.154 €.
Župan mag. Branko Belec je besedo predal tudi g. Branku Slavincu, predsedniku Odbora za
finančen zadeve. Kot predsednik omenjenega odbora je bil obveščen z zadevo. Bila je podana
tudi pobuda po sklicu odbora, vendar pa je v nadalje bilo ugotovljeno, da ne gre za nobeno
sporno zadevo, zato se mu je zdelo nesmiselno sklicevati odbor. Bilo je dogovorjeno, da se
vsem članom finančnega odbora posreduje gradivo po elektronski pošti in se jih na tak način
obvesti o zadevi. S strani članov odbora niso prejeli nobene pripombe.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
S K L E P : - Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto
2018 z vsemi sestavnimi deli.
- Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 8. točki dnevnega reda:
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 – hitri postopek
Župan mag. Branko Belec je besedo predal g. Miranu Rosu, ki je prisotne seznanil z zemeljskim
plazom, ki se je sprožil na LC Logarovci-Gajševci ( pred naseljem Gajševci ) v površini ca 1250
m2. Ocenjena količina zemlje ( ca 1300 m3 ) s parcele št. 963/4, se je premaknila po hribu ter
zasipala del lokalne ceste.
Zaradi nevarnosti podrtja dreves na cesto je na plazeči zemljini bilo potrebno intervencijsko
porušiti ca 40 dreves. Plazeča zemljina ne ogroža objektov.
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Za odvoz zemljine in drevesnih panjev zbiramo ponudbe. Ocenjena vrednost del je 15.000 € do
18.000 €. Zaradi varnosti cestno prometnih udeležencev na predmetni cesti je bilo treba k zadevi
takoj pristopiti. Trenutno je saniranega ca 40 %, odprta je tudi cesta za ves promet.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da imamo v proračunu občine zagotovljena sredstva za
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč ( potres, poplava,
zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V skladu z Odlokom s katerim se sprejme občinski proračun župan odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve v višini do 500,00 €. V primeru uporabe sredstev, ki presega navedeno
višino, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
Ker gre za odpravo posledic naravne nesreče-zemeljskega plazu, predlaga sprejem predmetnega
odloka po hitrem postopku. Poslovnik občinskega sveta občine Križevci namreč hitri postopek
za sprejem odlokov ureja v 78. členu: » Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.«

Razprava:
G. Anton Kšela je postavil vprašanje zakaj se zemlja odvaža, ter ali zaradi tega ne bo prišlo do
kakršnih drugih posledic oz. nadaljnjega zdrsa zemljine?
G. Miran Ros je podal odgovor, da je zemljo potrebno odstraniti, izvesti teraso in na vrhu izvesti
drenažo. Dolgoročna rešitev bi bila izgradnja opornega zidu, za katerega pa občina nima
sredstev.
Ga. Nataša Antolin je povedala, da gre za prvo fazo odprave posledic zemeljskega plazu in da
sanacija še sledi.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep.

SKLEP:
Občinski svet občine Križevci sprejme Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto
2018 po hitrem postopku.
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Križevci.
2. člen
Za odpravo posledic zemeljskega plazu v Gajševcih, se dovoli poraba sredstev iz rezervnega
sklada občine Križevci za leto 2018 po predračunu v višini 15.584,87€, kar pomeni porabo
nad višino, do katere je pooblaščen župan z odlokom o proračunu občine.
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3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa
proračuna Občine Križevci za leto 2018.
4.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 9. točki dnevnega reda:
Prva dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
Župan mag. Branko Belec je povedal, da so predmet prve dopolnitve načrta so naslednja
zemljišča:
- parc. št. 699/0 k.o. Boreci
- parc. št. 485/18 k.o. Ključarovci
- parc. št. 486/1 k.o. Ključarovci,
za katere je obrazložitev že bila podana pri 7. točki dnevnega reda, zato meni, da ponovna
obrazložitev k tej točki ni potrebna.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP:
Občinski svet Občine Križevci sprejme prvo dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Križevci za leto 2018.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Zap. št. 1
- Parcelna številka: 699/0
- Katastrska občina in šifra k.o.: Boreci 246
- Okvirna velikost: 11389 m2
- Orientacijska vrednost: 5.694,50 €
- Ekonomska utemeljenost: Občina Križevci bo nepremičnine potrebovala v prihodnjih letih za
namen širitve turistično rekreacijskih površin
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Zap. št. 2
- Parcelna številka: 485/18
- Katastrska občina in šifra k.o.: Ključarovci 245
- Okvirna velikost: 946 m2
- Orientacijska vrednost: 2.838,00 €
- Ekonomska utemeljenost: v naravi gre za cesto
Zap. št. 3
- Parcelna številka: 486/1
- Katastrska občina in šifra k.o.: Ključarovci 245
- Okvirna velikost: 1910 m2
- Orientacijska vrednost: 5.730,00 €
- Ekonomska utemeljenost: v naravi gre za cesto
Navzočnost
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 10. točki dnevnega reda:
Izvzem nepremičnine iz statusa javno dobro
Obrazložitev k navedeni točki je podal župan mag. Branko Belec. Povedal je, da ima
nepremičnina parc št. 851 k.o. Iljaševci v izmeri 1070 m2 status javnega dobra, vendar v celoti
ne služi tej funkciji, zato bi se jo izvzelo iz javnega dobra. Po izvzemu bi se opravila odmera
nepremičnine, ki bi se delno prodala oz. zamenjala za del nepremičnine last podjetja Mitos
d.o.o. Iljaševci in jo občina potrebuje za javno pot. Vsekakor pa je pogoj, da podjetje Mitos
d.o.o. predhodno uredi parc. 389 k.o. Iljaševci in šele nato se sprovede zamenjava v deležu 1:1.
Razprava:
Podžupan Bogomir Gaberc je predlagal, da se vse kar bo dogovorjeno z nasprotno stranko
zapiše.
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep:
S K L E P : - S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobro, parc. št. 851 v izmeri
1070 m2, k.o. Iljaševci ( ID 2122152).
- Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine- javno
dobro in postane last Občine Križevci.
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- Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.

K 11. točki dnevnega reda:
Soglasje k statusnemu preoblikovanju zasebne lekarniške dejavnosti – Lekarna Križevci
Obrazložitev k navedeni točki je podala mag. Lidija Domanjko. Dne 27.1.2017 je začel veljati
Zakon o lekarniški dejavnosti, ki v 39. členu določa, da se koncesija za izvajanje lekarniške
dejavnosti lahko podeli tudi pravni osebi v kateri ima nosilec lekarniške dejavnosti, ki je tudi
njen poslovodja oziroma poslovodni organ več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu te osebe.
Občina Križevci je dne 27.3.2018 prejela prošnjo koncesionarke Dobrile Tomšić, mag. farm.,
v kateri pristojni organ obvešča, da namerava zasebno lekarniško dejavnost s 1.7.2018 statusno
preoblikovati iz zasebnega zdravstvenega delavca ( s.p. ) v družbo z omejeno odgovornostjo
( d.o.o. ). Gre torej za prenos koncesije zasebne koncesionarke Dobrile Tomšić, mag. far.,
Apoteka Križevci na Lekarna Križevci, lekarniška dejavnost d.o.o., kot univerzalnega pravnega
naslednika.
Koncesionarka je v postopku statusnega preoblikovanja in bo od 1.7.2018 izvajala koncesijo za
opravljanje lekarniške dejavnosti kot gospodarska družba.
Občinska uprava je v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti ter Zakona o
gospodarskih družbah preučila postopek statusnega preoblikovanja zasebne lekarniške
dejavnosti iz s.p. v d.o.o.
V primeru pozitivnega soglasja občinskega sveta k statusnemu preoblikovanju, bosta
koncesionarka ( novoustanovljena gospodarska družba Lekarna Križevci, lekarniška dejavnost
d.o.o. ) in Občina Križevci kot koncedent uredila razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe
in pogoje pod katerimi mora koncesionarka opravljati javno službo v novi koncesijski pogodbi
za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je občina podelila koncesijo in zato moramo dati tudi
soglasje k statusnemu preoblikovanju.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlagan sklep:

S K L E P : - Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k statusnemu preoblikovanju
koncesije na področju lekarniške dejavnosti ter prenosu koncesije zasebne
lekarniške koncesionarke Dobrile Tomšić,mag. farm., apoteka Križevci na
Lekarna Križevci, lekarniška dejavnost d.o.o., kot univerzalnega pravnega
naslednika.
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- Upravni organ bo v postopku izdal ugotovitveno odločbo o prenosu, razmerje z
opravljanjem javne službe in pogoje, pod katerimi mora koncesionarka opravljati
javno službo, pa bosta koncendent in koncesionarka uredila v novi koncesijski
pogodbi za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

10 članov sveta
10 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
K 12. točki dnevnega reda:
Odgovori na vprašanja prejšnje seje
Župan mag. Branko Belec je povedal, da so odgovori na vprašanja prejšnje seje priloga v
gradivu za sejo.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje ali smo že prejeli pisni odgovor s strani Elektra
Maribor glede proučitve možnosti sočasnega polaganja elektro kablovodov v zemljo v času
rekonstrukcije državne ceste R2-439 Križevci – Žihlava na odseku Lukavci-Berkovci?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da smo Elektro Maribor o zadevi obvestili, vendar
pisnega odgovora še nismo prejeli.
K 13. točki dnevnega reda:
Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, ali se že pripravlja pravilnik o dodelitvi sredstev za
umetniške programe? Meni, da bi k pripravi mogli čimprej pristopiti, zaradi objave razpisa.
G. Anton Petovar je:
- podal pobudo vaščanov iz Logarovec, da se v naselju Logarovci ( ob lokalni cesti LogarovciBoreci ) postavijo usmerjevalne table za Banovce, Mursko Soboto…,
- predstavil pobudo vaškega odbora Kokoriči-Berkovski Prelogi, da bi v občinskem glasilu naj
bilo več vsebin s področja vasi.
Moti jih tudi, da se članki oz. prispevki, ki jih prispevajo občani, objavljajo v skrajšani obliki,
- podal pobudo, da se uredi odvodnjavanje jarka za Hericem, kot je v bilo v projektu predvideno,
- postavil vprašanje, kdaj se bo pričelo z navozom gramoza?
Župan mag. Branko Belec je mnenja, da bi s postavitvijo usmerjevalnih tabel večino prometa
preusmerili na lokalno cesto skozi naselje Boreci. Naš interes bi moral biti, da promet v čim
večji meri poteka po državni cesti R2-439 in nikakor ne po lokalnih cestah.
Kar se tiče objav člankov v občinskem glasilu je povedal, da bomo o predlog oz. pobudo
prenesli urednici občinskega glasila.
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G. Miran Ros je povedal, da jarek za Hericem ni bil v projektu. Smo pa KP Ormož d.o.o.
naročili, da uredi odvodnjavanje navedenega jarka, vendar zaradi vremenskih razmer in
sosedskih težav zadeva ni stekla. Odvodnjavanje bomo vsekakor mogli urediti.
Kar se tiče navoza gramoza je povedal, da se je zadeva nekoliko zavlekla zaradi zbiranja
ponudb. Pridobili smo si tri ponudbe, najcenejši ponudnik je PGM Močnik, prevozništvo in
strojna zemeljska dela d.o.o. Slaptinci. Z navozom predvidevamo pričeti v torek, 13.4.2018.
G. Tomaž Hodnik:
- je ponovno opozoril na slab pritisk v Kokoričih. Ugotavlja, da je investicija zajeta v NRP, ni
pa v proračunu za leto 2018. Predlagal je, da JP Prlekija d.o.o. zadevo prouči, poda konkretne
rešitve, predloge ter izdela več variant, katere se naj tudi cenovno ovrednotijo oz. se naj prouči
ali so kakšne vmesne/začasne rešitve. Od JP Prlekija d.o.o. se naj zahteva pisni odgovor,
- vprašuje, kdaj se bo pričelo z barvanjem mostnih ograj na območju občine? Na eni izmed
prejšnjih sej občinskega sveta je bilo namreč povedano, da se bo z barvanjem v kratkem
pričelo.
Župan mag. Branko Belec je glede slabega pritiska v Kokoričih povedal, da je rešitev tega
problema le v dodatnem prečrpališču. Zadevo bomo na nek način mogli rešiti. Do naslednje
seje si bomo s strani JP Prlekija pridobili pisne predloge za rešitev navedenega problema.
G. Miran Ros je povedal, da smo barvanje mostnih ograj že izvedli v Stari Novi vasi in tudi v
delu Ščavniške doline, vendar smo barvanje zaradi slabih vremenskih razmer morali začasno
odložiti.
G. Anton Petovar je predlagal, da se pristopi tudi k barvanju » počivališča » v Kokoričih.
Predstavil je tudi željo krajanov vasi Kokoriči o montaži žlebov in odtočnih cevi na omenjenem
počivališču.
G. Miran Ros je povedal, da bomo tudi »počivališče« v Kokoričih prebarvali.
G. Anton Kšela je ponovno predlagal ogled mulde v Berkovcih in zahteval, da se čimprej
pristopi k rešitvi zadeve.
K 14. točki dnevnega reda:
Razno
Župan mag. Branko Belec je podal informacijo o naslednjih aktivnostih:
- v mesecu aprilu je bila opravljena notranja revizija. Pisnega poročila še nismo prejeli,
- izšel je razpis za podelitev občinskih priznanj. Rok za posredovanje predlogov je 9.5.2018 do
12.00 ure,
- včeraj smo prejeli ključe od » Korenove hiše » v Križevcih. Občinskim svetnikom predlaga,
da razmislijo kaj s to nepremičnino narediti ( jo prodati, porušiti…),
- s strani Splošne kmetijske zadruge Klas Ljutomer-Križevci smo prejeli ponudbo za najem
prostorov ( prostori v pritličju, katere je uporabljala Upravna enota ), katere bi uporabljali
javni delavci. V kratkem imamo namreč plan pristopiti k rušenju garaže, katero javni delavci
trenutno uporabljajo. Stroški najema bi naj znašali 150,00 € mesečno,
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- Stanovanjskemu skladu RS smo poslali pisni zahtevek za ureditev parcele v Borecih,
- zbiramo ponudbe za izvedbo polnilnice za električna vozila,
- urejamo zadeve za brezplačen WI-FI ( verjetno bomo le-tega omogočili v Parku doživetij ),
- zbiramo ideje za spomenik v parku pred občinsko zgradbo,
- prijavili smo se na razpis za ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih,
- čakamo na rezultate razpisa za izgradnjo enega igrišča za odbojko, badminton in med dvema
ognjema pri OŠ Križevci,
- čakamo na drugo mnenje OPN občine ( predvsem za parcelo podjetja Vipoll d.o.o.),
- delamo projekte za sanacijo mostov v Iljaševcih in Logarovcih,
- strokovna ekskurzija ( enodnevna ) bo v petek, 8.6.2018.
G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje, kako potekajo aktivnosti glede rekonstrukcije ceste
R2-439 oz. kako daleč je z odkupi zemljišč?
Župan mag. Branko Belec je povedal, da se bodo v naslednjem tednu izvajale parcelacije
zemljišč. Z odkupi zemljišč bi se naj pričelo že v letošnjem letu. V naslednjem letu bi se naj
pričelo z rekonstrukcijo ceste na odseku od Lukavec do mostu v Ključarovcih ( ca 200 m od
križišča v Ključarovcih ).

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

Zapisala:
Gabriela Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci

19

