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OBČINA KRIŢEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

5. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v sredo, 13. aprila 2011 ob 

18.00 uri v glasbeni učilnici OŠ 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, 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 

                         - Roman Ţinko, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

- 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 4. redne seje občinskega sveta 

 3. Predlog dnevnega reda za 5. redno sejo 

 4. Poročilo NO o opravljenem nadzoru ZR občine za leto 2010 

 5. Zaključni račun proračuna Občine Kriţevci za leto 2010 

 6. Predlog Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Kriţevci 

 7. Predlog Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganju ostankov  

     predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Kriţevci 

 8. Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na  

     območju občine Kriţevci 

 9. Predlog Odloka o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja  

     zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine  

     Kriţevci v prvi obravnavi 

10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010 

11. Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

13. 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 Robert Jelen se je seje udeleţil pri 4. točki 

dnevnega reda.  

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

 

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta 

 

 

S K L E P :  Zapisnik 4. 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. 

 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

 

Predlog dnevnega reda za 5. redno sejo 

 

 

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

Ker bo obrazloţitev k 10. točki dnevnega reda podal vodja Medobčinskega inšpektorata  

g. Roman Ţinko je predlagal spremembo vrstnega reda dnevnega reda in sicer, da se 10. točka 

obravnava pod točko 5. 

 

 

S K L E P : Dnevni red s predlogom ţupana 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:  

 

Poročilo NO o opravljenem nadzoru ZR občine za leto 2010 

 

Poročilo je priloga gradivu za sejo.  

 

G. Robert Jelen se je udeleţil seje.  

 

Poročilo o opravljenem nadzoru je podrobno predstavila predsednica NO, ga. Darinka Uršič, 

ki je povedala, da je Nadzorni odbor opravil nadzor zaključnega računa Občine Kriţevci.  

 

Pregledane so bile naslednje postavke:   

 

1. Izvedba protokolarnih dogodkov – stroški občinskega praznika 

2. Administracija občinske uprave in plače zaposlenih 

3. Komunalna dejavnost – subvencionirana cena oskrbe s pitno vodo 

4. Financiranje Splošne knjiţnice v Ljutomeru 

 

Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti, zato predlaga občinskemu svetu Občine Kriţevci, 

da sprejme odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kriţevci v predloţeni obliki.  

 

Ţupan se je predsednici NO zahvalil za podano poročilo. 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda:  

 

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010 

 

Poročilo je podal g. Roman Ţinko, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.  

 

Povedal je, da je na območju občine Kriţevci bilo obravnavanih 65 zadev od tega:  

 

-  8 na področju komunalnih odpadkov 

-  3 na področju cest ( veje, ograje, varovalni pas ) 

- 48 na področju kanalizacije 

-  1 na področju nepravilno odloţenih odpadkov 

-  5 na področju neurejenosti parcel 

Ostalo je še nekaj nerešenih zadev, za katere še roki  niso potekli. 

  

Redarska sluţba je izdala 6 plačilnih nalogov, plačanih je 5, v izterjavo poslanih 4.  

Na postavki globe za prekrške je bilo v občini Kriţevci 572,59 € realizacije, na postavki 

povprečnine na podlagi zakona o prekrških pa 110,00 € realizacije. 

 

V nadaljevanju je predstavil dva nova zakona, ki  sta stopila v veljavo s 1.4.2011 in se 

pričneta izvajati s 1.7.2011. To sta Zakon o pravilih CP in Zakon o cestah. Oba zakona 

Medobčinskemu inšpektorata nalagata nove pristojnosti ter pooblastila, katere je g. Ţinko tudi 

predstavil.  

 

Ţupan se je g. Ţinku zahvalil za izčrpno podano poročilo.  
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Sledila je razprava: 

 

Ţupan je povedal, da je na občinskem svetu bilo veliko govora glede sanacije divjega 

odlagališča v Lukavcih. Povedal je, da je za jutri sklican sestanek z lastnikom zemljišča in 

predstavniki KSP Ljutomer, na katerem se bomo dogovorili kako izvesti sanacijo odlagališča.  

  

G. Roman Ţinko je povedal, da v veliki večini primerov inšpektorat nima materialnih 

dokazov, zato so zadeve teţko dokazljive in dolgotrajne.    

 

G. Onišak Boris je postavil vprašanje glede moţnosti namestitve kamere pri ekoloških otokih 

v Kriţevcih. 

 

G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se ekološki otoki osvetlijo.  

 

G. Roman Ţinko je povedal, da po zakonu snemanje ni dovoljeno, razen v primeru 

poškodovanja ekoloških otokov. 

 

Ţupan je povedal, da ţe tečejo dogovori s predstavniki vaškega odbora vasi Kriţevci glede 

moţnosti preselitve ekoloških otokov na novo lokacijo. 

  

G. Robert Jelen je predlagal, da se nadzor nad ekološkimi otoki opravlja tudi med prazniki in 

vikendom. 

 

G. Roman Ţinko je povedal, da Medobčinski inšpektorat deluje 5 dni na teden ( od ponedeljka 

do petka), prijave med vikendom in prazniki pa se lahko posredujejo tudi na njegovo 

telefonsko številko.  

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede priključitve na kanalizacijo. Ali je res, da se 

gospodinjstvom, ki nimajo kopalnice ni potrebno priključiti na kanalizacijo? 

V Lukavcih je ţe več kot leto dni zgrajena kanalizacija,  posamezna gospodinjstva pa še 

vedno nimajo urejenih priklopov in fekalije spuščajo v obcestni jarek. 

 

G. Ţinko je povedal, da se na kanalizacijo morajo priključiti vsa gospodinjstva v občini. Tista  

gospodinjstva, ki se še niso priključila so v postopku, ki pa še traja.  

 

G. Aleš Kolmanič je prosil, da se novi Zakon o CP in Zakon o cestah priloţita k zapisniku za 

naslednjo sejo.  

Predlagal je tudi, da so občinski redarji bolj tolerantni do kmetov,  predvsem v času sezone 

dela (  kmete najprej opozarjati, ne takoj izdajati kazni.)  

 

Ţupan: Gre za dva zakona, ki sta dostopna na spletu. Informacijo lahko damo na našo spletno 

stran.  

 

Gospa Darinka Uršič je predstavila problem glede parkiranja avtomobilov ob avtocesti v 

Bučečovcih. 

 

S problemom, ki ga je navedla ga. Darinka se strinja tudi g. Marijan Šijanec, ki je predlagal, 

da se o tej zadevi razmisli in se določi kraj, kjer bo parkiranje dovoljeno. 
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Ţupan je povedal, da se na nobenem zemljišču, kjer so sedaj parkirani osebni avtomobili ne 

sme parkirati. Eno zemljišče je last ţeleznice, drugo privat zemljišče. Na obeh zemljiščih 

redarji dovoljujejo parkirati, vprašanje je le, kako dolgo bodo to dovoljevali lastniki zemljišč. 

Na DARS smo poslali prošnjo za zemljišče na katerem bi uredili parkirišče, vendar odgovora 

vse do današnjega dne še nismo prejeli.  

 

G. Anton Petovar je predstavil problem glede stojnic za prodajo, ki so občasno postavljene 

tudi na mestu za invalide pred cerkvijo.  

Predlaga, da Medobčinski inšpektorat ukrepa tudi v takih primerih. 

 

Ga. Lidija Koroša je predstavila problem staršev in tudi zaposlenih, glede parkiranja 

avtomobilov na mesta za invalide pred šolo in vrtcem predvsem vsak drugi ponedeljek v 

mesecu, ko so govorilne ure za starše. Ali ne bi bilo moţno v tem času, da se bi starše samo 

opozarjalo in ne kaznilo? 

 

G. Roman Ţinko: Na prostoru za invalide se ne sme parkirati. To so mesta, ki morajo biti 

rezervirana za tiste, katerim so namenjena. Isto velja za intervencijske poti. Obstaja pa 

moţnost dogovora, da se določen čas kontrola ne izvaja. 

 

G. Onišak je postavil vprašanje: 

-  ali so občinski redarji pristojni za izvajanje kontrole parkiranja tudi na parkiriščih, ki so v  

   privatni lasti (npr. parkirišče TP Vesna-Market Kriţevci)?  

-  kako se postopa primeru, ko  lastnik zemljišča ob izgradnji kanalizacije ni dovolil   

   postavitve   kanalizacijskega jaška na svojo zemljišče, zato se mu jašek ni zgradil in nima  

   moţnosti priključka na kanalizacijo ? 

    

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da ima vsako gospodinjstvo v vaseh, kjer je zgrajena 

kanalizacija, kanalizacijski jašek v razdalji 200 m  in moţnost priklopa. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 

Zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2010 

 

Ga. Nataša Antolin je predstavila zaključni račun za leto 2010. 

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov 

ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu za katerega je sprejet 

proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane vse spremembe 

sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih 

predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.  

Letno poročilo se do zadnjega dne v februarju  mora predloţiti organizaciji, pooblaščeni za 

obdelovanje in objavljanje podatkov, to je AJPES. Do konca marca pa tudi Ministrstvu za 

finance.  

 

Skupni prihodki proračuna občine Kriţevci so bili v letu 2010 realizirani v višini 

3.097.826,43 €. Realizacija glede na sprejeti plan je 86,4 % od tega:  

- davčni prihodki v višini      2.267.289,44 €  

- nedavčni prihodki v višini     429.178,51 € 

- kapitalski prihodki v višini        1.601,03 € 

- transferni prihodki v višini    399.757,45 €  
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Celotni odhodki proračuna občine Kriţevci za leto 2010 znašajo 2.707.707,81 €. Glede na 

plan so bili realizirani v višini 63,4 %.  

Sredstva, ki niso bila porabljena na določenih planiranih postavkah za investicije in 

investicijske transfere se namensko prenašajo v proračun leta 2011 za pokrivanje odprtih 

obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. 

Med nekaterimi postavkami so bile narejene prerazporeditve sredstev s sklepom ţupana ( le-te 

so razvidne iz tabelarnega prikaza zaključnega računa in sklepov o prerazporeditvah). 

 

Realizacija odhodkov glede na skupine kontov: 

- tekoči odhodki                                479.057,59 € oz. 17,70 % celotnih odhodkov 

- tekoči transferi                             1.030.266,88 € oz. 38 % celotnih odhodkov 

- investicijski odhodki in transferi  1.198.383.,34 € oz. 44,30 % celotnih odhodkov 

 

V letu 2010 so bile izvedene in realizirane naslednje večje investicije:  

- pridobitev projektne investicijske dokumentacije za ureditev vaškega jedra v višini 29.000 € 

- obnova ceste Bučečovci-Zasadi v višini 47.000 € 

- rekonstrukcija ceste Lukavci-Noršinci 296.000 € 

- rekonstrukcija javne poti Stara Nova vas -Dobrava v višini 209.000 € 

- kanalizacija Bučečovci -Stara Nova vas v višini 295.000 € 

- rekonstrukcija vodovoda Stara Nova vas 16.000 € 

 

- V lanskem letu je bilo odplačano posojilo stanovanjskega sklada v višini 60.927,81 €. 

- Za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Kriţevci dolg občine do Eko sklada na dan  

  31.12.2010 znaša 230.075,16 €. V letu 2010 je bila odplačana glavnica v višini 20.915,92 €. 

- Za namen izgradnje kanalizacije Lukavci in Bučečovci ter Bučečovci II- Stara Nova vas, je  

  v letu 2008 bil najet kredit pri NLB M. Sobota v višini 277.000 €. V letu 2010 je bila   

  odplačana glavnica v višini 18.163,92 €. Ostanek dolga je v višini 249.754,12 €.  

 

Skupna zadolţitev občine na dan 31.12.2010 znaša 479.829,28 €.  

 

Preseţek odhodkov nad prihodki v letu 2010 znaša 390.118,62 € od tega 100.007,66 € za 

odplačilo dolga.  

V leto 2011 se prenaša stanje na računu v višini 1.085.723 € od tega je 73.054 € namenskih 

sredstev stanovanjskega proračunskega sklada. 

 

Ţupan mag. Branko Belec ni preveč zadovoljen, kar se tiče slabe realizacije oz. izvrševanja 

proračuna.  

 

Ker ni bilo razprave je ţupan dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

S K L E P: - Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kriţevci za leto 2010 se sprejme. 

         - Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

                      Navzočih   13 članov sveta 

           ZA je glasovalo   13 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                      Sklep je sprejet.  
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K 7. točki dnevnega reda:  

 

Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci 

 

Odlok je priloga v gradivu za sejo. 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da gre za čistopis odloka. S sprejetjem novega Odloka o 

gospodarskih javnih sluţbah v Občini Kriţevci se ţeli doseči uskladitev obravnavanega 

področja s spremenjeno oz. dopolnjeno zakonodajo iz posameznih področij.  Odlok določa 

vrste, način in oblike izvajanja lokalnih gospodarskih javnih sluţb, financiranje, izvajanje 

strokovno tehničnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih sluţb ter varstvo 

uporabnikov javnih dobrin. Odlok ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za proračun 

Občine Kriţevci. 

 

Ţupan besedo preda predsedniku komunalnega odbora, g. Antonu Petovarju, ki je povedal, da 

je komunalni odbor Odlok obravnaval in predlagal določene spremembe, katere so v odloku 

upoštevane.  

 

G. Bogomir Gaberc je predlagal, da se dopolni zadnji stavek 11. člena, ki se naj glasi: V svet 

uporabnikov ne sejo biti imenovani zaposleni pri izvajalcih javnih sluţb, zaposleni v občinski 

upravi Občine Kriţevci ter člani občinskega sveta.  

 

Ker ni bilo razprave je ţupan dal na glasovanje naslednji 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v  

                       Občini Kriţevci upoštevajoč predlog g. Bogomirja Gaberca. 

               - Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

                  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 Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Križevci 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da je občina dolţna zagotavljati opravljanje javnih sluţb, ki jih 

sama določi in javnih sluţb, za katere je določeno z zakonom. Določitev oblike izvajanja 

gospodarskih javnih sluţb je v pristojnosti lokalne skupnosti. Koncem leta 2009 je bil 

objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki v svojem 65. členu 

spreminja 149. člen Zakona o varstvu okolja in sicer na način da:  

- obvezno občinsko gospodarsko javno sluţbo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov  

  ločuje v dve obvezni občinski gospodarski javni sluţbi in sicer zbiranje komunalnih  

  odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov ter 

- vpeljuje novo obvezno občinsko gospodarsko javno sluţbo obdelava mešanih komunalnih  

  odpadkov. 
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Odlok določa način izvajanja obveznih gospodarskih javnih sluţb obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju občine Kriţevci.  

Odlok je sestavljen iz 38 členov. Z njim se določajo: 

- organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih sluţb, 

- vrste in obseg storitev javnih sluţb ter njihova prostorska razporeditev 

- pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih sluţb,  

- pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih sluţb, 

- viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javnih sluţb, 

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih sluţb,  

- nadzor nad izvajanjem javnih sluţb,  

- kazenske določbe ter 

- prehodne ter končne določbe.  

 

Ţupan je predal besedo predsedniku komunalnega odbora g. Antonu Petovarju, ki je povedal, 

da je odlok obravnaval komunalni odbor, ki je imel določene pripombe, predvsem kar se tiče 

kazenskih določb. Predlagal je zniţanje glob za fizične osebe ter izločitev pravnih oseb ter 

samostojnih podjetnikov. Te spremembe so bile tudi upoštevane.  

 

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Odlok o obdelavi mešanih komunalnih  

                       odpadkov ter odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  

                       odpadkov na območju občine Kriţevci. 

                     - Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

                        Navzočih  13 članov sveta 

                        ZA je glasovalo 13 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                        Sklep je sprejet. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda:  

 

Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na 

območju občine Križevci 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da je koncem leta 2009 bil objavljen Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki v svojem 65. členu spreminja 149 člen Zakona o 

varstvu okolja na način da: 

- obvezno občinsko gospodarsko javno sluţb zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ločuje   

  v dve obvezni občinski gospodarski javni sluţbi in sicer zbiranje komunalnih odpadkov ter   

  prevoz komunalnih odpadkov in 

- vpeljuje novo obvezno občinsko gospodarsko javno sluţbo obdelava mešanih komunalnih   

  odpadkov. Ker obstoječi občinski Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini   

  Kriţevci obravnava vse sluţbe skupno je potrebna sprememba odloka oz. novi odlok. Pri   

  novem odloku gre za ločitev obveznih gospodarskih javnih sluţb na zbiranje komunalnih  

  odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov.  
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Odlok je sestavljen iz 41 členov in 10 poglavij, ki določajo:  

- predmet urejanja, 

- organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javnih sluţb, 

- zbiranje komunalnih odpadkov, 

- prevoz komunalnih odpadkov, 

- odstranjevanje odpadkov,  

- financiranje javnih sluţb, 

- programi javnih sluţb in poročanje, 

- nadzor, 

- kazenske določbe, 

- prehodne in končne določbe. 

 

G. Anton Petovar je povedal, da je odlok obravnaval komunalni odbor in predlagal določene 

spremembe, predvsem, kar se tiče višine glob. Pripombe so bile upoštevane.  

 

Ga. Frančiška Rakuša se ne strinja s 5. točko 7 člena, ki določa, da v primeru, ko ni mogoče 

ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali 

nepremičnine, kjer so odloţeni odpadki, v kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil pristojni 

inšpekcijski sluţbi v roku 15 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel oziroma ob običajni 

skrbnosti zanje moral izvedeti.  

 

G. Joţef Lebar je povedal, da je to določeno v Zakonu o varstvu okolja.  

 

Ga. Vida Štrakl je povedala, da je zadevo potrebno prijaviti v 15 dneh od ugotovitve.  

 

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov  

                     ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Kriţevci.  

                     Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

                     Prisotnih   13 članov sveta 

                     ZA je glasovalo             13 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet.  

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda:  

 

Predlog Odloka o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine 

Križevci v prvi obravnavi.  

 

G. Joţef Lebar je podal obrazloţitev. Občina je dolţna zagotoviti opravljanje javnih sluţb, ki 

jih sama določi in javnih sluţb za katere je tako določeno z zakonom. Določitev oblike 

izvajanja gospodarskih javnih sluţb je v pristojnosti lokalne skupnosti.   

Predlog Odloka je pripravljen v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje, ki ureja koncesijska 

razmerja, upoštevajoč materialnopravno ureditev izvajanja gospodarskih javnih sluţb na 

področju ravnanja s komunalnimi odpadki.  
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Odlok nima neposrednih finančnih posledic za proračun občine, je pa pričakovati, da bo 

njegov sprejem pomenil racionalizacijo in poenotenje aktivnosti na področju ravnanja z 

odpadki.  

 

Sestavljen je iz 66 členov in 15 poglavij, ki določajo:  

- splošne določbe,  

- dejavnosti, ki so predmet javnih sluţb, 

- območje izvajanja, uporabniki storitev javnih sluţb ter razmerja do uporabnikov in 

koncedenta,  

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

- javna pooblastila koncesionarju, 

- splošne pogoje za izvajanje javnih sluţb,  

- vrsto in obseg monopola, 

- začetek in čas trajanja koncesije, 

- način podelitve koncesije, 

- viri financiranja javnih sluţb, 

- način plačila koncesionarja, 

- nadzor nad izvajanjem javnih sluţb, 

- prenehanje koncesijskega razmerja,  

- drugi pogoji za izvajanje javnih sluţb 

- prehodne in končne določbe.  

 

Odlok je obravnaval tudi odbor za komunalo, ki je predlagal da se čas trajanja koncesijskega 

razmerja zniţa iz 7 na 5 let.   

 

G. Bogomir Gaberc je povedal, da se je odbor za komunalo odločil za podelitev koncesije za 

dobo 5 let, predvsem zaradi predvidevanja, da bo za koncesionarja izbrano podjetje, ki te 

storitve v občini opravlja ţe vsa leta in tudi iz izkušenj iz prejšnjih let z navedenim podjetjem. 

Menil je, da ta krajša doba ni primerna zaradi konkurence, predvsem zaradi amortizacijske 

dobe za stroje. 

 

G. Boris Onišak vprašuje, kaj je za uporabnike ceneje? 

Predlagal je, da koncesijsko razmerje traja 7 let, vendar se naj v razpisu koncesije natančno 

določijo dolţnosti koncesionarja. V kolikor koncesionar obveznosti ne bo spoštoval, se 

pogodba prekine.  

 

Tudi g. Robert Jelen in g. Anton Lovrenčič podpirata predlog, da koncesija traja 7 let.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je podal obrazloţitev glede trajanja koncesijskega razmerja. V 

večini občin po Sloveniji imajo razpisano koncesijo za obdobje 10 let – tudi občina Verţej.  

Zaradi skupnega zbirnega centra v Ljutomeru, bomo koncesijo razpisali skupaj z občino 

Ljutomer in občino Razkriţje, zato morajo biti odloki v vseh navedenih občinah usklajeni, 

tudi kar se tiče časa trajanja koncesije. Občina Ljutomer je odlok v prvem branju obravnavala 

in ga v prvem branju sprejela (čas trajanja koncesije 10 let). 

Ţupan je predlagal, da se koncesija razpiše za 7 let in se zaveţe, da se bo z ţupani obeh 

navedenih občin skušal dogovoriti glede enotnega trajanja koncesije. 
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Ker ni bilo več razprave, je ţupan dal na glasovanje predlagan  

 

S K L E P : - Občinski svet Občine Kriţevci sprejme Odlok o koncesiji obveznih občinskih  

                       gospodarskih javnih sluţb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter  

                       prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Kriţevci v prvi obravnavi.  

               - Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

                       Navzočih   13 članov sveta 

            ZA je glasovalo 13 članov sveta 

            PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

            Sklep je sprejet.  

 

 

K 11. točki dnevnega reda:  

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Na zastavljena vprašanja so bili odgovori podani ţe na seji. Ker dodatnih vprašanj ni bilo, je 

ţupan nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda.  

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Boris Onišak je predlagal, da se odpadni gradbeni material iz vaškega jedra navozi na 

propust oz. cesto iz novega naselja proti igrišču osnovne šole. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da ta material vsebuje veliko zemlje, zato ni primeren 

za navoz. 

 

G. Joţef Lebar je povedal, da ţe tečejo dogovori  z ARSO  glede skupne sanacije omenjenega 

propusta. Ker material iz vaškega jedra ni primeren za navoz, se bomo glede materiala skušali 

dogovoriti s podjetjem Segrap. 

 

G. Bogomir Gaberc je podal pobudo, da bi praznjenje ekoloških otokov za steklo izvajali po 

potrebi ( vsaj 1 krat med rednim odvozom ). 

  

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo o tej zadevi razmislili, mogoče tudi o nabavi 

dodatnega ekološkega otoka za steklo.  

G. Joţef Lebar je prosil, da se občinsko upravo obvesti, ko so otoki polni zaradi naročila 

odvoza. 

 

G. Anton Petovar je povedal, da imajo enak problem tudi na ekoloških otokih v Kokoričih. 

Ugotavljajo, da je ekološki otok prazen, zraven njega pa polni zaboji steklenic, pripeljanih s 

strani gostincev.   

Podal je tudi predlog, da se na parkirišču pokopališča označijo vsaj 4 parkirna mesta 

rezervirana za osebna vozila svojcev pokojnega. 
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Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da bomo o navedenem predlogu g. Petovarja razmislili. 

Razmisliti bi bilo treba tudi o izvedbi nadstreška pred mrliško veţo, kjer bi lahko odvijale tudi 

pogrebne maše. 

 

G. Anton Lovrenčič je postavil vprašanje glede odvoza odpadkov v Lukavcih (čistilna akcija), 

ter opozoril na odpadlo streho iz oglasne deske pri pošti v Kriţevcih. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da so odpadki odpeljani iz vseh zbirnih mest.  

 

Kar se tiče odpadle strehe z oglasne deske pri pošti pa je g. Lebar Joţef povedal, da bomo 

zadevo uredili.  

 

G. Anton Kšela je podal kritiko, zakaj ni postavljena oglasna tabla pri Marketu v Kriţevcih? 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da gre za privat zemljišče, zato se bomo s pristojnimi 

TP Vesna dogovorili. 

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

 

Ţupan mag. Branko Belec je podal naslednje informacije: 

- podpisana je pogodba za kroţišče v Ključarovcih. Rok izvedbe je 5.12.2011. 

- prejeli smo pozitiven sklep sodišča glede toţbe Petty transport ( vloţena je pritoţba s  strani   

  Petty ) 

- v tem tednu je bilo izdano gradbeno dovoljenje podjetju Keter Tikev za proizvodnjo sadja in   

  zelenjave v obrtni coni Bučečovci. Plačan je tudi komunalni prispevek. 

- prejeli smo pozitiven sklep s strani Ministrstva za izgradnjo pločnika in javne  razsvetljave v   

  Ključarovcih 

- otvoritev  Eko hostela v Kriţevcih bo v petek, 15.04.2011        

- v naslednjem tednu se bo pričelo z gradbenimi deli na gasilskih domovih 

 - zaključuje se gradnja sončne elektrarne na OŠ Kriţevci 

 

Ţe na prejšnjih sejah občinskega sveta je bilo veliko govora glede hrupa z avtoceste v naselju 

Bučečovci in Vučja vas. Meritve hrupa s strani DARS-a so bile opravljene, vendar so 

pokazale, da je hrup pod vrednostjo, ki je dovoljena, zato zaščitnih ograj ne bodo postavljali. 

Ker pa s temi ugotovitvami ne moremo biti zadovoljni, smo si pridobili ponudbo druge 

inštitucije, ki je pripravljena meritve ponovno opraviti. Stroški meritev bi znašali 2.141,00 €.  

Ţupan je člane občinskega sveta povprašal o njihovem mnenju glede ponovne meritve hrupa.  

 

G. Anton Petovar vprašuje, koliko izmerjene meritve odstopajo od dovoljenega? Ali gre za 

veliko odstopanje ali so ţe na meji? 

 

Ţupan je povedal, da je dovoljeno 65, izmerili pa so 53 decibelov.  
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G. Aleš Kolmanič je postavil vprašanje, po kakšnem času je DARS dolţan ponovno izmeriti 

hrup. Ali DARS v primeru pritoţbe ( na rezultate meritev )  s strani občine, meritve ponovno 

opravi? 

  

G. Joţef Lebar meni, da se meritve opravljajo vsakih 5 let. 

 

Ga. Lidija Koroša je povedala, da je 5 letno obdobje, obdobje daljšega ţivljenja in ker gre za 

kvaliteto ţivljenja naših občanov predlaga, da se izda naročilnica za ponovno  meritev hrupa. 

 

 

S K L E P : Člani občinskega sveta so soglasno podprli predlog,da se opravijo  ponovne  

                     meritve hrupa v Bučečovcih in v Vučji vasi. 

 

                       Navzočih   13 članov sveta 

            ZA je glasovalo 13 članov sveta 

            PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

            Sklep je sprejet.  

 

 

Gospa Lidija Koroša je podala naslednje informacije: 

 

- šolo obiskuje 312 učencev, 125 otrok v vrtcu, imajo 68 zaposlenih od tega 49 strokovnih  

  delavcev in 19 administrativno tehničnih.  

- v svetu zavoda so tudi predstavniki LS - Jerica Smodej Bohanec, Hermina Vrbanjšak in  

  Zvonko Moravec, ki se sej  Sveta zavoda redno udeleţujejo. 

 

V tem koledarskem letu pričakujejo 2.078.641 € prihodkov in ravno toliko odhodkov.  

Po letošnjem sprejetju občinskega proračuna so bila ţe izvedena nekatera večja vzdrţevalna 

dela in nabavljena oprema: 

- brušenje in lakiranje parketa v telovadnici, 

- zvočna zaščita med jedilnico in glasbeno učilnico 

- nabava kovektomata v kuhinji OŠ 

- so v fazi pridobivanja predračunov za zunanje igralo v vrtcu  

- so v fazi nabave opreme dveh učilnic (  za tuji jezik in geografijo )  

- lani so se vgradile garderobne omarice in zunanje igralo za 1. triado 

- v prejšnjem obdobju je bila izvedena sanacija in obnova šolske zgradbe ( sanacija  

            toplovoda, starih oken ter izvedba celoletnega energetskega pregleda stavbe ) 

- izgradnja fotovoltajke se končuje 

- izvedena so bila nekatera tekmovanja na šolski ravni in sicer tekmovanja v znanju do 

športnih tekmovanj. Sedaj so se pričela  tekmovanja na drţavni ravni. En učenec se je 

udeleţil drţavnega tekmovanja iz fizike ( rezultate še pričakujejo ),  štirje učenci gredo 

na drţavno tekmovanje iz matematike,  gledališka  in folklorna skupina sta se uvrstili 

na regijsko tekmovanje, otroški zbor se je prijavil s posnetkom  na drţavno 

tekmovanje, ki bo v mesecu maju, turistični kroţek se je uvrstil na drţavno 

tekmovanje, ki bo jutri v Ljubljani. 
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- v vidu še imajo pripravo sobotne šole in tabora za nadarjene, zaključno prireditev ob 

koncu šolskega leta, sprejem učencev pri ţupanu, predstavitev pevskih zborov, valeto. 

- v prihodnje bi bilo potrebno razmisliti tudi o zamenjavi dela salonitne strehe ter 

dotrajanih oken. Predlaga, da se sredstva zagotovijo z rebalansom. 

 

Ga. Lidija Koroša je vse prisotne po končani seji povabila na ogled šolskih prostorov. 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je ţupan sejo zaključil ob 20.00 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:               mag. Branko Belec 

Jelka Kosi            ţupan Občine Kriţevci 

 

 

 

 


