OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
1. izredne seje občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v četrtek, 25. aprila 2019 s
pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi občine Križevci.
Na seji so bili navzoči:
- Člani in članice občinskega sveta občine Križevci:
Anton Lovrenčič, Helena Krajnc, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Urška
Osterc, Milena Rajh, Danijel Lesničar, Marijan Šijanec, David Antolin, Anton Petovar
in Luka Mlaker
- Opravičeno odsotni: Bogomir Gaberc, Milan Majcen
- Župan: mag. Branko Belec
- Občinska uprava: mag. Lidija Domanjko, Nataša Antolin in Gabriela Kosi
- Darinka Uršič, predsednica NO

D N E V N I R E D:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled dnevnega reda za 1. izredno sejo občinskega sveta
3. Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto 2019

K 1. točki dnevnega reda:
Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je otvoril sejo in pozdravil prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj
se je seje udeležilo 11 članov občinskega sveta.
Opravičeno odsotna: Bogomir Gaberc in Milan Majcen
K 2. točki dnevnega reda:
Pregled dnevnega reda za 1. izredno sejo občinskega sveta
Župan mag. Branko Belec je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil soglasno potrjen.
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K 3. točki dnevnega reda:
Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto 2019
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je proračun za leto 2019 sprejel občinski svet v mesecu
marcu 2019.
Zaradi zbranih ponudb za izvedbo planiranih investicij, ki presegajo planirana sredstva v
proračunu ter zaradi neuspešnosti pri pridobitvi sredstev na razpisu za sofinanciranje športnega
igrišča pri OŠ Križevci, je prišlo do odstopanj v bilanci prihodkov in odhodkov, zato je bilo
potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2019, katerega cilj je ponovno uravnovesiti
prejemke in izdatke občinskega proračuna.
Gre za naslednje predlagane spremembe:
-

-

-

-

Rekonstrukcija LC 223 181 Boreci – Logarovci je bila planirana v višini 600,000 €. Na
podlagi prejetega informativnega izračuna je vrednost del 720.000 €. Ba bi zagotovili
potrebna sredstva, smo dodali 120.000 €.
Obnova mostu na LC 233 166 Logarovci-Gajševci: Na podlagi izvedenega javnega
razpisa so prispele ponudbe, ki presegajo zagotovljena sredstva v proračunu. Da bo
investicijo mogoče izvesti in počrpati sredstva 23. člana ZFO, moramo zagotoviti
dodatna sredstva v višini 40.000 €.
Ureditev parka pred občinsko zgradbo z ureditvijo okolice in parkirišč bi se naj v celoti
izvedla v letošnjem letu, zato smo dodali 20.000 €
Ureditev parka doživetij 2. faza se bo v letošnjem letu izvajal v manjšem obsegu, kot je
bilo planirano. Sredstva v višini 60.000 € se prerazporedijo na ostale investicije, kot je
predlagano v predlogu rebalansa.
Ureditev prostorov Valilnice v Ključarovcih: Za izvedbo vseh obnovitvenih del v
letošnjem letu smo zagotovili dodatnih 6.000 €.
Novogradnja rokometnega igrišča pri OŠ Križevci: Na razpisu za sofinanciranje pri
Fundaciji za šport nismo uspeli, zato se investicija v letošnjem letu ne bo izvedla.
Prihodki se tako znižujejo za sofinancerski delež v višini 41.222,72 €, planirani lastni
delež sredstev v višini 126.416,28 € pa se razporedi na ostale projekte, kjer je bilo
planiranih premalo sredstev.

Predlagana je tudi sprememba v Načrtu razvojnih programov Občine Križevci in sicer:
V načrt razvojnih programov Občine Križevci 2019-2023 se v letu 2020 na projektu Obnova
AC vodovoda Križevci – Stara Nova vas doda 182.500 € na konto Rekonstrukcije in adaptacije.
Občina Križevci je namreč dne 4.4.2019 na portalu JN objavila javno naročilo- Zamenjava AC
vodovoda Križevci – Stara Nova vas, druga faza.
Do roka za oddajo ponudb smo prejeli 7 ponudb. Ponudbe so v cenovnem razponu od
269.844,22 € ( najnižja ponudbena vrednost do 424.550,45 € ( najvišja ponudbena vrednost ).
Ker je vse ponudbe še potrebno pregledati in ugotoviti, ali so skladne z razpisano
dokumentacijo ter ali izpolnjujejo vse pogoje ( plačani davki, prispevki,…), smo za uskladitev
podatkov z NRP uvrstili drugo najnižjo ponudbo v višini 316.597,06 €. Zagotoviti je potrebno
še znesek za nadzor nad izvedbo del – skupaj 332.500 €.
V letu 2019 se bo na podlagi tega javnega naročila izvedlo za 100.000 € del, preostanek pa v
letu 2020.
Ker pa je v letu 2020 za navedeno investicijo planiranih le 50.000 €, je potrebno planirati
dodatnih 182.500 € ( skupaj 232.500 € ), da se lahko podpiše izvajalska pogodba.
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Po predstavitvi sprememb odloka o proračunu občine, je župan besedo predal gospe Mileni
Rajh, predsednici odbora za finančne zadeve, ki je povedala, da je odbor predlog odloka o
spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto 2019 obravnaval na svoji seji dne
16.4.2019. Člani odbora so ga soglasno potrdili v predlagani obliki. Po njenem mnenju, predlog
vsekakor moramo podpreti, saj so cene takšne kakršne so, boji pa se, da to mogoče ni zadnji
rebalans v tem letu. Upa, da bomo imeli tudi kakšno možnost prijave na razpis, s katerim bi
pridobili tudi kakšna državna ali evropska sredstva.
Svetnik Anton Lovrenčič je povedal, da je že v prejšnjem mandatu občinskega sveta bilo veliko
razprav glede ureditve parka pred občinsko zgradbo. Vprašuje, ali že obstajajo kakšni projekti?
Kar se tiče predlaganega rebalansa, ga v celoti podpira.
Župan mag. Branko Belec je povedal, da je idejna zasnova parka pred občinsko zgradbo bila
narejena, vendar je bila za občino nespremenljiva – predraga, zato smo predlagali določene
spremembe, ki so v fazi izdelave. Projekt bo občinskim svetnikom predstavljen na naslednji
seji občinskega sveta.
Svetnica Frančiška Rakuša podpira predlog sprememb odloka o proračunu v predlagani obliki.
Res je, da so cene visoke, na katere pa občina nima nobenega vpliva. Predlagala je, da se z
zamenjavo AC vodovoda nadaljuje tako v letošnjem letu, kot tudi v letu 2020, s čimer občanom
zagotovimo zdravo pitno vodo.
Podala je naslednjo pobudo: Iz posebnega dela pri investiciji: » Ureditev parka pred občinsko
zgradbo z ureditvijo okolice in parkirišč » je razvidno, bi se naj ta investicija izvedla v letošnjem
letu.
Predlaga, da se v navedenem stavku črta besedilo » bi se naj » in se naj glasi: » se bo » izvedla
v letošnjem letu.
Svetnik Anton Petovar podpira predlog spremembe odloka. Gre namreč za edino rešitev, če
želimo z zastavljenimi investicijami nadaljevati.
Moti ga, da veliko sredstev namenjamo za nadzor pri izvedbi investicij, zato je pričakovati, da
se ta kvalitetno in strokovno izvaja. Ugotavlja, da se nadzor določenih nadzornikov ne opravlja,
kot bi se moral, zato prihaja do raznih pomanjkljivosti, pri sami izvedbi določenih investicij.
Vprašuje, ali obstaja možnost, da nadzornik za določene napake tudi odgovarja?
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da k izdelavi ponudb za nadzor določenih projektov
zberemo 5 ali 6 ponudb. Izberemo najcenejšega.
Nadzorniki opravljajo nadzor na terenu dva do tri krat tedensko, medtem, ko naši uslužbenci
le tega vršijo vsak dan. Res je, da se določene napake takoj ne zaznajo – se pokažejo šele po
določenem času ( kot. npr. zid v Ključarovcih )…
Svetnik Lesničar Danijel je postavil vprašanje, kdaj se izvede plačilo za opravljen nadzor
( ali v naprej, ali šele po opravljenem delu)?
Župan mag. Branko Belec je odgovoril, da se le-ta izvede po opravljenem kvalitetnem
prevzemu.
Svetnica Milena Rajh je postavila vprašanje, ali so cene pri investiciji Zamenjava AC vodovoda
Križevci – Stara Nova vas z DDV ali brez DDV?
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Računovodkinja Nataša Antolin je odgovorila, da gre za cene brez DDV, saj si občina DDV
poračuna.
G. Anton Lovrenčič ugotavlja, da smo že v mesecu aprilu in še vedno občinski svet ni
obravnaval poročila JP Prlekija d.o.o. Vprašuje, kdaj bo poročilo uvrščeno na dnevni red
občinske seje?
Ker ni bilo več razprave je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
-

Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Križevci za leto 2019 z
vsemi sestavnimi deli.
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

-

V Načrt razvojnih programov Občine Križevci 2019-2023 št. 410-0005/2018-11 z dne
07.03.2019, se v letu 2020 na projektu OB166-17-0047-Zamenjava AC vodovoda
Križevci – Stara Nova vas doda 182,000 € na konto 420402 Rekonstrukcije in
adaptacije.

-

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Navzočih
ZA je glasovalo
PROTI je glasovalo

11 članov sveta
11 članov sveta
0 članov sveta

Sklep je sprejet.
Na koncu seje je župan podal še naslednje informacije:
- naslednja seja občinskega sveta bo v sredo, 15. maja 2019 ob 17.00 uri
- strokovna ekskurzija bo v sredo, 5. junija 2019,
- na FURS smo posredovali podatke za odmero NUSZ za leto 2019,
- podjetje Wipoll bo v letošnjem letu pričel z gradnjo.
Župan mag. Branko Belec je prisotne seznanil še z javnim naročilom Skupnosti občin za nabavo
prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta. Cena z programom Windows je okrog 700
do 800 € po komadu. Ker gre za precej drage računalnike, razmišljamo, da naročilo izvedemo
preko drugih ponudnikov za nižjo ceno. Občina ima za ta namen sredstva v proračunu
zagotovljena.
G. Luka Mlaker je prepričan, da je omenjena cena vsekakor previsoka, saj obstajajo tudi cenejši
( od 300-400 € po komadu).
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Prisotne člane občinskega sveta je še enkrat povprašal ali občina izvede naročilo prenosnih
računalnikov in istočasno opozoril, da bo gradivo morebiti težje pregledno v elektronski kot v
tiskani obliki.
Člani občinskega sveta so soglasno potrdili nabavo prenosnih računalnikov, zato je
vsem prisotnim občinskim svetnikom bila razdeljena izjava o prejemanju gradiva za seje
občinskega sveta v elektronski obliki, katero so prisotni že na sami seji tudi izpolnili, podpisali
in vrnili občinski upravi.

Zaključeno ob 18.55 uri.

Zapisala:
Gabriela Kosi

mag. Branko Belec
župan Občine Križevci
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