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OBČINA KRIŢEVCI 

   OBČINSKI SVET 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

3. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 26. januarja 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, Boris Onišak, Frančiška Rakuša, Andrej Weis, Bogomir 

Gaberc, Robert Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Milan Majcen, Dušan Prelog, Anton 

Petovar in Anton Kšela.  

 

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

Antolin, Joţef Lebar in Jelka Kosi.  

 

Ostali navzoči: - Darinka Uršič, predsednica NO 

- Bojan Rajk- Radio Murski val 

- Miha Šoštarič- Večer 

 

 

 

D N E V N I   R E D:  

 

 1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta 

 3. Pregled dnevnega reda za 3. redno sejo 

 4. Predlog proračuna za leto 2011 – 1. branje 

 5. Program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Kriţevci za leto 2011 

 6. Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011 

 7. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2011 

 8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. 

 9. Predlog sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave  

      ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011-02-09 

10. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

12. Razno 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

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

udeleţilo vseh 13 članov občinskega sveta.  
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K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta 

 

G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se pri točki imenovanje delovnih teles pripišejo 

predsedniki odborov.  

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da predsedniki odborov in komisij na seji občinskega sveta še 

niso bili imenovani, zato v zapisniku ne morejo biti zapisani. 

Sezname bomo posredovali v gradivu za naslednjo sejo občinskega sveta ( pri točki odgovori 

in vprašanja ). 

 

Ga. Lidija Koroša je podala pripombo na zapisnik in sicer na zadnji odstavek 12. točke 

dnevnega reda. Pove, da ni bil opravljen inšpekcijski nadzor v OŠ, temveč se je inšpektor le 

napovedal ter, da omet ne odpada v eni izmed učilnic, temveč na zunanji steni telovadnice.  

 

S K L E P : Sprejme se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta, upoštevajoč pripombo gospe  

                     Lidije Koroša.   

                    

         Navzočih  13 članov sveta 

          ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 

Predlog dnevnega reda za 3. redno sejo 

 

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

Predlagal je umik 8. točke dnevnega reda » Predlog Odloka o spremembah Odloka o 

ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. », ker smo naknadno prejeli obvestilo o nekaterih nestrinjanjih 

Računskega sodišča k omenjenemu odloku. Najverjetneje bo prišlo do nekaterih sprememb 

odloka, zato je predlagal, da se s sprejetjem le-tega počaka do uskladitve. Odlok  morajo 

sprejeti vse občine v enakem besedilu.  

 

S K L E P : Predlagani dnevni red s predlogom ţupana o umiku 8. točke dnevnega reda se  

                     sprejme. 

 

           Navzočih   13 članov sveta 

           ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

                       

           Sklep je sprejet.  
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K 4. točki dnevnega reda: 

 

Predlog proračuna za leto 2011 – 1. branje 

 

 

Ţupan, mag. Branko Belec je povedal, da je predlog proračuna bil predstavljen na vseh 

odborih in komisijah.  

 

Predstavil je predloge in sklepe odborov glede na obravnavan osnutek proračuna, katere so 

podali naslednji odbori: 

 

- Odbor za drobno gospodarstvo: V proračunu za leto 2011 se zagotovijo sredstva v 

višini 5.000 € za sofinanciranje projektne dokumentacije, ter 2.000 € za urejanje 

spletnega kotička za podjetnike na spletni strani občine Kriţevci, kjer bi bili podjetniki 

seznanjeni z aktualnimi razpisi, nudila bi se jim tudi pomoč pri razpisih… 

- Odbor za kmetijstvo: Za financiranje delovanja društev na področju kmetijstva se 

zagotovi dodatnih 1.000 € ( skupno 6.000 € ).  

            Predlogi ţupana in objave glede na realizacijo proračuna 2010: 

- Objave občinskih predpisov in sej OS ( povečanje odhodkov ) v višini 2.500 €. 

- Nakup upravnih prostorov od SKZ Klas Kriţevci še ni bil izveden, zato se sredstva v 

višini 40.000 € prenesejo iz ostanka sredstev proračuna 2010. 

- Ker OŠ Kriţevci niso bili odobreni programi javnih del za katere je bila podana vloga, 

se zmanjšajo odhodki na postavki javnih del v višini 11.000 €. 

- Za odkup zemljišča od Zorkovih za ureditev osrednjega trga v letu 2010 ni bil izveden, 

zato se sredstva v višini 8.500 € prenašajo iz proračuna 2010 

- Odškodnine za izpad kmetijskih pridelkov ob vodnih zajetjih v višini 2.000 € v letu 

2010 niso bile izplačane, zato se sredstva prenesejo iz proračuna 2010. 

- Ker v letošnjem letu program javnih del za čiščenje in nadzor telovadnice v OŠ 

Kriţevci ni bil odobren, je čiščenje urejeno s stani OŠ Kriţevci - čistijo zaposlene 

čistilke. Njihovo plačilo ( dodatek za povečan obseg dela ) delno pokrivajo športna 

društva, ki uporabljajo telovadnico, v ceni uporabe telovadnice, delno pa zagotavlja 

občina iz proračuna in sicer v višini 1.000 €. Sredstva se prenesejo iz postavke javnih 

del.  

- Dodana je nova postavka v višini 2.190 € za kategoriziran šport v občini Kriţevci. 

Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo znotraj sredstev za izvajanje športa in ne 

pomenijo dodatnih odhodkov proračuna.  

 

 

Obor za komunalne zadeve, odbor za druţbene dejavnosti in odbor za poţarno varnost in 

civilno zaščito niso imeli pripomb na osnutek proračuna.  

 

Celoten osnutek proračuna z vsemi predlaganimi spremembami je bil obravnavan tudi na 

Odboru za finančne zadeve. Sprejet je bil sklep, da se takšen predlog brez pripomb posreduje 

občinskemu svetu v sprejem v 1. branju.  

 

Besedo je predal predsedniku finančnega odbora g. Jelen Robertu, ki je povedal, da so člani 

odbora takšnega kot je bil predlagan tudi potrdili.  

Podane so bile le pripombe glede apnenja tal - zaradi prihajajočih komasacij. 
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Ţupan, mag. Branko Belec je povedal, da pobuda za komasacije mora biti podana s strani 

občanov,  občina pa je vsekakor pripravljena nuditi vso podporo pri izvedbi le-te. 

 

G. Boris Onišak je predlagal: -  da se v proračunu zagotovijo sredstva za nove oz. dodatne  

                                                   ekološke otoke. Povedal je, da so le-ti vedno polni odpadkov,  

                                                   tudi takih, ki na otoke ne sodijo. Tak problem je predvsem na  

                                                   ekološkem otoku v Kriţevcih.  

                                           - da se v proračunu zagotovijo dodatna sredstva za nakup  

                                                   mobilne peči s 4 kurišči, katero bi lahko uporabljali na  

                                                   različnih prireditvah v občini Kriţevci. 

 

 

Ţupan mag. Branko Belec se je strinjal, da so nekateri ekološki otoki zelo problematični.   

Podpira tudi predlog glede nabave mobilne peči in predlaga, da se o tej zadevi razpravlja pri 

sprejemu rebalansa.  Iskali bomo tudi moţnosti za sofinanciranje omenjene peči.  

 

Ga. Lidija Koroša je povedala, da imajo velike probleme z ekološkimi otoki tudi pri OŠ 

Kriţevci ( predvsem z zunanjimi prinašalci smeti ). Razmišljali so ţe o ograditvi in zaklenitvi 

zabojnikov. 

Kar se tiče predloga g. Borisa Onišaka o nabavi mobilne peči, ga v celoti podpira. 

 

G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se za ureditev pokopališča v Kriţevcih nameni več 

sredstev.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo pristopili k ureditvi pokopališča, vendar 

stroški še niso znani, ker predračuna s strani Bratuša s.p. še nismo prejeli.  

 

G. Robert Jelen je povedal, da je odbor za finance podal predlog za dvig financiranja 

političnih strank. Potrebno bi bilo pristopiti k spremembi Pravilnika o financiranju političnih 

strank.  

 

Ţupan je povedal, da  je Odboru za finance ţe bilo naloţeno, da pripravi nov predlog 

pravilnika oz. predlaga spremembe. 

  

Ker ni bilo več razprave je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep: 

 

 

S K L E P : - Odlok o proračunu občine Kriţevci za leto 2011 z vsemi sestavnimi deli, se v  

                       prvem branju sprejme.  

               - Odlok se posreduje v 10- dnevno javno obravnavo.  

  

                      Navzočih   13 članov sveta 

           ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

                       

           Sklep je sprejet.  
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K 5. točki dnevnega reda: 

 

Program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Križevci za leto 2011 

 

Program je priloga v gradivu za sejo.  

 

G. Joţef Lebar je predstavil program zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2011 in novosti s 

tega področja. 

Nova Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom določa, da mora izvajalec lokalne javne sluţbe zbiranja komunalnih odpadkov 

zagotoviti ločeno zbiranje teh odpadkov iz gospodinjstev pri čemer predpis omogoča 

povzročitelju prosto odločitev med hišnim kompostiranjem in oddajanjem izvajalcu javne 

sluţbe zbiranja komunalnih odpadkov. Slednji mora zagotoviti zbiranje biološko razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najkasneje s 1.7.2011. Nova uredba nalaga 

izvajalcu javne sluţbe zbiranja komunalnih odpadkov vodenje evidenc o hišnih kompostnikih. 

Pred pripravo tega programa je bil izveden popis hišnih kompostnikov.  Tako izhaja iz 

vzpostavljenih evidenc sledeče razmerje med hišnim kompostiranjem in oddajo biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada izvajalcu javne sluţbe sledeče 

razmerje med hišnim kompostiranjem in oddajo izvajalcu javne sluţbe:  

- število gospodinjstev z hišnim kompostnikom 634 ali 64 % 

- število gospodinjstev z zabojnikom in predajo izvajalcu javne sluţb e 346 ali 36 %. 

Dodatna uvedba nove storitve bo vplivala na razmerje stroškov med zbiranjem, prevozom, 

obdelavo in odlaganjem odpadkov. Tudi te stroškovne spremembe bodo obravnavane in 

opredeljene v razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije oz. upoštevane ob podelitvi 

koncesije izbranemu koncesionarju in prekinitvi trenutno veljavne pogodbe, na podlagi katere 

izvaja druţba KSP Ljutomer d.o.o. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za Občino 

Kriţevci. V kolikor postopek podelitve koncesije do 1.7.2011 ne bo zaključen, bo potrebno o 

načinu financiranja zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada sprejeti odločitev in dogovor med Občino Kriţevci in KSP Ljutomer d.o.o. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je občinski svet seznanil s problematiko glede ekoloških otokov. 

Občina Kriţevci ima urejenih osem ekoloških otokov, kjer s zbirajo ločene frakcije. Na 

ekoloških otokih so nameščeni trije zabojniki namenjeni za odlaganje plastične, papirne in 

steklene embalaţe. KSP Ljutomer d.o.o. prazni zabojnike vsake tri tedne oz. tudi po naročilu 

občinske uprave. Kot je bilo ţe ugotovljeno pri prejšnji točki dnevnega reda, je najbolj 

obremenjen ekološki otok v središču vasi Kriţevci. Ker se bo v kratkem pričelo z ureditvijo 

vaškega jedra je ţupan predlagal dve moţnosti in sicer: selitev ekološkega otoka pred 

kriţevski gasilski dom ali ograditev le-tega z lično ograjo.  

Kar se tiče nadzora nad ekološkimi otoki pa je povedal, da je redarska sluţba Medobčinskega 

inšpektorata ţe večkrat odpadke pregledovala, vendar povzročitelja ni našla.  

 

G. Andrej Weis je predlagal, da se ekološki otok preseli pred trgovino in ne pred gasilski dom 

Kriţevci.  

 

G. Mirko Gaberc je menil, da bi občinski redarji morali bolje opravljati svoje delo in kršitelje, 

ki nezakonito odlagajo odpadke ( tudi takšne, ki na otok ne spadajo ) kaznovati. Predlaga, da 

se namestijo kamere. 

Ker se plastika zbira po gospodinjstvih se naj prouči, ali je zabojnik za plastiko še potreben. 

Predlaga, da se namestijo dodatni zabojniki za papir in steklo na ekoloških otokih, kjer je to 

potrebno. 
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G. Anton Petovar je mnenja, da je eden izmed vzrokov  tudi  v nezakonitem odlaganju 

odpadkov pravnih oseb oz. samostojnih podjetnikov. Vprašuje, na kakšen način imajo le-ti 

urejen odvoz teh odpadkov? 

 

G. Robert Jelen je predlagal, da bi inšpekcijske sluţbe pri gospodarskih druţbah morale 

preveriti kam te odpadke odlagajo, ter ali imajo podpisane pogodbe z izvajalcem GJS za 

odvoz odpadkov.  

 

Ga. Frančiška Rakuša je predlagala, da se občane obvesti, kateri odpadki se odlagajo v kateri 

zabojnik, saj meni, da nekateri občani tega še vedno ne vedo. 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da je vse to jasno razvidno iz koledarja zbiranja odpadkov, 

katerega so prejela vsa gospodinjstva s strani KSP Ljutomer d.o.o. 

 

Ţupan ugotavlja, da dokončne rešitve za preobremenjene ekološke otoke ni bilo podane, razen 

predloga, da se uvede dodaten redarski nadzor nad odlaganjem teh odpadkov. 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci potrdi Program zbiranja komunalnih odpadkov v  

                     občini Kriţevci za leto 2011. 

 

                     Navzočih   13 članov sveta 

          ZA je glasovalo    13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

                       

          Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

 

Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011. 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da se na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo mora javna 

sluţba oskrbe s pitno vodo izvajati v skladu s program oskrbe s pitno vodo, katerega izdela 

izvajalec javne sluţbe za vsako naslednje leto. Izvajalec mora usklajen program posredovati v 

obravnavo občinskemu svetu v potrditev in na pristojno Ministrstvo za okolje.  

Območje občine Kriţevci se oskrbuje iz vodnega zajetja Lukavci,  izjeme so naselja 

Bučečovci, Vučja vas in Zasadi, ki se oskrbujejo iz lastnih vaških vodovodov. Za te vodovode 

je imenovana odgovorna oseba za kvalitetno pitno vodo ter za vodenje HACCP sistema. 

Za te vodovode se redno opravljajo tudi analize pitne vode. V vodovodnem sistemu Lukavci, 

ki oskrbuje večinski del občine, se zdravstvena ustreznost pitne vode kontrolira v skladu z 

letnim planom ter HACCP sistemom. 

V občini Kriţevci se v letu 2011 predvideva pričetek sanacije oz. zamenjava azbestnih cevi v 

naseljih Ključarovci, Kriţevci in Iljaševci ter zamenjava odsekov ostalih dotrajanih cevi. 

Prioritetno se pristopi k zamenjavi azbestno cementnih vodovodnih cevi v naselju Ključarovci 

( zaradi izgradnje hodnika za pešce in rekonstrukcije lokalne ceste ). Ocenjena vrednost 

zamenjave azbestnih cevi v naselju Ključarovci znaša ca 255.389 €.  

V letu 2012 pa se predvideva nadaljevanje zamenjave dotrajanih azbestno cementnih cevi v 

Iljaševcih ob izgradnji fekalne kanalizacije.  
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G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje: Kdo so odjemalci, ki niso uporabniki storitev javne 

sluţbe ( glej poglavje 2.5 na strani 7 )? 

 

G. Joţef Lebar: To so gospodarski objekti, kot npr. Tondach Slovenija d.o.o., Dom Lukavci… 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan predlagal naslednji sklep: 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011,  

                     katerega je izdelalo Javno podjetje Prlekija d.o.o., za območje občine Kriţevci.  

 

                     Navzočih  13 članov sveta 

          ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

                       

          Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 7. točki dnevnega reda:  

 

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2011 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da je v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru 

obvezne občinske gospodarske javne sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode določeno, da se javna sluţba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode izvaja na podlagi Programa odvajanja in čiščenja, katerega pripravi izvajalec 

javne sluţbe v tekočem letu za naslednje leto in ga posreduje na ministrstvu pristojnemu za 

okolje do 31. decembra tekočega leta. Program je usklajen z izvajalcem javne sluţbe, zato se 

občinskemu svetu predlaga, da ga potrdi. 

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 

in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in 

Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je potrebno z javno 

kanalizacijo opremiti naslednje aglomeracije:  

- do 31.12.2015 – Stara Nova vas, Vučja vas in Logarovci (predvsem obcestni del ) 

- do 31.12.2017 – Lukavci in Bučečovci   

Predstavil je tudi večje investicije, ki so navedene tudi v programu in sicer: 

-  v letu 2011 se bo pričel graditi kanalizacijski sistem za naselje Ključarovci. Vrednost  

   gradbenih del je 355.205,96 €. Rok izgradnje je junij 2011. 

-  v letih 2011 in 2012 je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov v naseljih Iljaševci in  

   Vučja vas. V pripravi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena  

   vrednost del v letu 2011 je 333.753 € in v letu 2012 619,827 €. 

 

Predstavi tudi novosti, kar se tiče greznic ter praznjenja le-teh.  

 

G. Anton Lovrenčič: Praznjenje greznic bi se po programu naj vršilo na podlagi naročilnice 

stranke. Vprašanje je, ali bo to v praksi izvedljivo. 

 

G. Boris Onišak: Centralna čistilna naprava Ljutomer ima skupno 23.000 PE, od tega občina 

Kriţevci 4.500 PE. Koliko PE ima občina Kriţevci ţe zasedenih ter kaj je z razliko, katere 

občina ne zaseda? 
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G. Joţef Lebar je povedal, da smo to vprašanje ţe zastavili pristojnim na KSP Ljutomer, ki so 

nam zatrdili, da občina Ljutomer še vedno nima zapolnjenih vseh kapacitet na ČN v 

Ljutomeru.  

 

Tudi ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je o tem problemu bil opozorjen tudi direktor 

Javnega podjetja Prlekija d.o.o. Zadeva bo predmet nadaljnjih razgovorov.  

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan sklep. 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne  

                     in padavinske vode za leto 2011, katerega je izdelal izvajalec javne sluţbe  

                     odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Javno podjetje  

                     Prlekija d.o.o. 

 

         Navzočih  13 članov sveta 

          ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

                       

          Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja omogoča lokalnim skupnostim, 

da subvencionirajo ceno storitve javne sluţbe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe 

javne infrastrukture za gospodinjstva oz. tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne 

dejavnosti. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ do 50 % 

cene, obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture pa je potrebno v skladu z 28. 

členom citiranega pravilnika postopno zniţevati ( najmanj 5 % letno ), dokler se popolnoma 

ne odpravi. Tako deleţ subvencioniranja v letu 2011 lahko znaša največ 45 %. 

Glede na predhodna leta je predvideno, da mora občina Kriţevci v proračunu za leto 2011 

zagotoviti 30.075,96 €. V Občini Kriţevci je v odvoz odpadkov vključenih 963 gospodinjstev. 

Tako bo vsako gospodinjstvo v povprečju imelo subvencionirano ceno v znesku 31,23 € na 

leto oz. 2,60 € na mesec. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila vprašanje, ali so katera gospodinjstva oproščena plačila 

odvoza odpadkov? 

 

Ga. Vida Štrakl: Gospodinjstva nikoli niso bila dokončno oproščena plačila odvoza.  

V gospodinjstvih z enim članom je bila moţnost oddaje smeti v vrečah. Te moţnosti ni več – 

odpadki se zbirajo v vseh gospodinjstvih enako, ne glede na število članov v gospodinjstvu.  
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S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci je sprejel sklep o določitvi višine  

                     subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali  

                     odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011. 

                     1. Občina Kriţevci bo storitve javne sluţbe obdelave in odlaganja odpadkov v   

                         delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala  

                         v višini 45 %. 

                     2. Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2011 za  

                         uporabnike- gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih   

                         odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Kriţevci  

                         je cena v višini 95,16 €/tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so  

                         sestavni del cene storitev javne sluţbe obdelave in odlaganja odpadkov. 

                         Razliko do polne cene v višini 95,16 €/tono, to je 42,822 € Občina Kriţevci  

                         priznava kot subvencijo k ceni storitve javne sluţbe v tistem delu, ki se nanaša  

                         na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega  

                         proračuna.  

                     3. Sredstva subvencija bo Občina Kriţevci nakazovala javnemu podjetju Center  

                         za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne sluţbe  

                         obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  

                         odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.  

                     4. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike  

                         Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2011 naprej. 

 

 Navzočih   13 članov sveta 

              ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                         PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

                       

              Sklep je sprejet. 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ţupan mag. Branko Belec je odgovoril na vprašanji, ki sta bili zastavljeni na prejšnji seji 

občinskega sveta in sicer glede: 

- sanacije divjega odlagališča v Lukavcih. Zadeva je v teku – poslana so obvestila s strani  

  Medobčinskega inšpektorata.  

- snemanja sej občinskega sveta. Zbrali smo tri ponudbe, ki so v prilogi gradiva. Občinski svet  

  se mora odločiti ali bomo seje snemali ter s katero TV. V proračunu imamo predvidena  

  sredstva.  

 

G. Boris Onišak je za snemanje sej občinskega sveta zaradi informiranosti občanov. Predlagal 

je snemanje sej z najcenejšim ponudnikom.  

 

G. Anton Lovrenčič je za snemanje rednih sej občinskega sveta. Problem je, ker občina  nima 

več svojega internega kanala, preko katerega bi lahko svoje občane informirala o dogodkih v 

občini.  

 

G. Aleš Kolmanič je proti snemanju sej – sredstva se naj porabijo v bolj koristne namene.  
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G. Anton Kšela je proti snemanju sej – sredstva se naj porabijo v bolj koristne namene. Pove, 

da interni program TV Radgona na območju  Ščavniške doline ni viden oz. je zelo slabo 

viden, zato meni, da bi bilo snemanje sej brezpredmetno. 

 

G. Milan Majcen je proti snemanju sej. Sredstva v višini ca 10.000 € ( za celotno mandatno 

obdobje občinskega sveta ) se naj porabijo v bolj koristne namene.  

 

G. Marijan Šijanec je proti snemanju sej. Sredstva se naj koristneje porabijo. 

 

G. Anton Petovar je proti snemanju sej. Sredstva se naj koristneje porabijo. Predlagal je, da se 

s snemanjem sej počaka do vzpostavitve internega kanala s strani podjetja Teleing d.o.o. 

 

G. Bogomir Gaberc se zaveda, da je informiranost občanov  vsekakor pomembna. Predlagal 

je, da se seje občinskega sveta prvo leto ne snemajo, pozneje pa naj o tej zadevi ponovno 

odloča občinski svet. Pristopi se naj k posodobitvi izbora spletne strani občine ( sredstva za 

snemanje sej se naj po potrebi prekategorizirajo na postavko za posodobitev spletne strani ). 

 

G. Robert Jelen je proti snemanju sej. Počaka se naj da podjetje Teleing d.o.o. vzpostavi 

interni kanal, ki bo viden na območju celotne občine. 

Predlagal je posodobitev spletne strani oz. ureditev spletnega portala za podjetnike.  

 

G. Andrej Weis: Občani morajo biti seznanjeni z dogajanjem v občini, zato je predlagal, da se 

čim prej pristopi k posodobitvi spletne strani občine. 

S snemanjem sej se naj počaka do vzpostavitve internega kanala podjetja Teleing d.o.o., preko 

katerega bodo občani lahko seznanjeni tudi s kulturnimi, športnimi in drugimi dejavnostmi, ki 

se odvijajo v občini.  

 

G. Aleš Kolmanič: Glede na to, da je spletna stran v posodobitvi je predlagal, da se na spletno 

stran vključijo tudi videoposnetki. 

 

Glede na različna mnenja občinskih svetnikov v zvezi s snemanjem sej občinskega sveta,  je 

ţupan postavil naslednja vprašanja? 

 

1. Kdo je ZA snemanje sej občinskega sveta za eno leto? 

 

    ZA  snemanje sej so glasovali      4 člani sveta 

 

2. Kdo je PROTI snemanju sej občinskega sveta za obdobje enega leta? 

 

    PROTI snemanju sej je glasovalo       8 članov sveta 

 

Na podlagi izida glasovanja ţupan ugotavlja, da je občinski svet sprejel sklep, da se  seje 

občinskega sveta za dobo enega leta ne snemajo.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo v kratkem preuredili našo spletno stran, saj 

takšna kot je, ne funkcionira kot bi mogla. Pričakujemo tudi pripombe in predloge podane s 

strani občinskih svetnikov.  

Gradiva sej bodo sproti objavljena na spletni strani, zapisniki pa naslednji dan po potrditvi. 
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Ga. Koroša Lidija je mnenja, da so naši občani vsekakor premalo informirani o dogajanjih v 

občini, še posebej sedaj, ko je nova sestava občinskega sveta in tudi zaradi investicij, ki so na 

vidiku.  

Res je, da se vsi  obračamo na internet, vendar se moramo zavedati, da se vsa populacija ljudi 

ne posluţuje interneta.  Meni, da bi bilo snemanje sej primerno. Ker pa je občinski svet sprejel 

sklep, da se seje ne snemajo, je prepričana, da je to ena zamujena priloţnost, da smo v nekem 

stiku z našimi občani.  

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede postavitve ustreznih prometnih znakov na 

cesti Lukavci – Noršinci z vključno s talno oznako prehoda za pešce pri AP v Lukavcih 

( npr. voţnja tovornjakov…). 

Podal je pobudo, da občina za vse vasi poskrbi enotne table za plakatiranje. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je podal primer Občine Radenci, kjer je plakatiranje na oglasnih 

tablah plačljivo. Z zbranimi sredstvi te table tudi vzdrţujejo.  

V kolikor bi se odločili za nabavo enotnih oglasnih tabel za vse vasi občine, bi morali 

zagotoviti nekaj tisoč €. 

Kar se tiče postavitve ustreznih prometnih znakov v Lukavcih je povedal, da bomo le-te 

postavili.  

 

G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje občana in sicer glede nakazila odškodnin za 

zemljišča, ki so v vodovarstvenem območju Lukavci.  

 

Ţupan mag. Branko je povedal, da bo odškodnino za lansko leto izplačalo JP Prlekija v zelo 

kratkem času. Deleţ občine Kriţevci je 19,25 % - sredstva imamo v proračunu zagotovljena.  

Po Odloku o varovanju vodnega vira v Lukavcih v 1. vodovarstvenem pasu ni dovoljena 

uporaba kakršnih koli gnojil, škropiv ter ostalih agrotehničnih sredstev. Na tem območju je 

lahko le travnik, park ali gozd. V 2. vodovarstvenem območju pa je ţe dovoljena uporaba 

nekaterih gnojil oz. je dovoljeno  integrirano poljedelstvo.  

Prav zaradi tega bo Javno podjetje Prlekija d.o.o. vse lastnike zemljišč obvestilo, da za leto 

2012 ne bo več izplačevalo odškodnin za zemljišča v 2. vodovarstvenem pasu.  

Kljub temu, da je omenjen Odlok jasen, je izplačilo odškodnin za celotna zemljišča v 2. 

vodovarstvenem pasu vsa leta do sedaj bila domena prejšnjih ţupanov.  

 

G. Boris Onišak je postavil vprašanje glede ureditve vaškega jedra v Kriţevcih in izgradnje 

kriţišča v Bučečovcih. 

 

Ga. Vida Štrak je povedala, da izvajalec za ureditev vaškega jedra še ni izbran, čakamo še na 

določene podatke s strani sodišč glede stečajev ter DURS-a glede plačila dajatev. Podjetja ki 

so se prijavila ne izpolnjujejo vseh razpisanih pogojev.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da najugodnejši ponudnik ne izpolnjuje razpisanih 

pogojev. Drugi najugodnejši ponudnik je Segrap d.o.o. Ljutomer. Najverjetneje bo ţe jutri 

znano, ali bo izbrano podjetje Segrap d.o.o. Ljutomer ali ne. 
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Kar se tiče izgradnje kriţišča v Bučečovcih pa je povedal, da gre za notarsko overjeno 

pogodbo, v kateri se Keter organica zavezuje da kriţišče uredi z vso signalizacijo do 

tehničnega pregleda, ki bo predvidoma v maju 2011. 

 

G. Milan Majcen je postavil vprašanje glede gradnje poslovne stavbe, katere investitor bi naj 

bil g. Stanislav Nedeljko?  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je opravil razgovor z g. Nedeljkom. Glede na 

odločitev občinskega sveta smo iskali nove rešitve oz. moţnosti. Ponujeno mu je bilo 

zemljišče za učilnicami ţupnišča, vendar mu cerkveni svet ni odobril. Predstavljen mu je bil 

tudi predlog, da objekt zgradi na zemljišču od nove pošte proti gostilni Zorko. Kolikor mu je 

znano, se g. Nedeljko dogovarja z g. Skuhala Francem za odkup dela zemljišča. 

Obstaja pa tudi moţnost gradnje v neposredni bliţini občinske zgradbe ( javno zasebno 

partnerstvo ). 

 

 

K 12. točki dnevnega reda:  

 

Razno 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povabil vse prisotne na proslavo ob slovenskem kulturnem 

prazniku, ki bo v ponedeljek,  7.2.2011 ob 18 uri v kulturnem domu Kriţevci.  

 

 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 19.30 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:         mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        ţupan občine Kriţevci 


