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OBČINA KRIŢEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

9. redne seje občinskega sveta Občine Križevci, ki je bila v torek, 27. decembra 2011 ob 

16.00 uri v sejni sobi SKZ » KLAS » Križevci. 

 

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

Anton Lovrenčič, Lidija Koroša, Frančiška Rakuša, Boris Onišak, Andrej Weis, Bogomir 

Gaberc, Robert Jelen, Aleš Kolmanič, Marijan Šijanec, Dušan Prelog, Anton Petovar in Anton 

Kšela. 

 

G. Milan Majcen se je seje udeleţil pri 5. točki dnevnega reda. 

 

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

Joţef Lebar, Miran Ros in Jelka Kosi. 

 

Ostali navzoči: - Zdravko Lebarič, predstavnik KSP Ljutomer d.o.o. 

 - Barbara Zemljak, predstavnica JP Prlekija d.o.o. Ljutomer 

 - Maja Vogrinec, predstavnica JP Prlekija d.o.o. Ljutomer 

                         - predstavniki javnih medijev: - Jerneja Domajnko, 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: 

      - 8. redne seje občinskega sveta 

      - 1. izredne seje občinskega sveta 

      - 3. korespondenčne seje občinskega sveta 

  3. Predlog dnevnega reda za 9. redno sejo 

  4. Program zbiranja odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Kriţevci za leto 2012 

  5 Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 

  6. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2012 

  7. Predlog proračuna Občine Kriţevci za leto 2012 

  8. Seznanitev o začasnem financiranju Občine Kriţevci 

  9. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ 

10. Plan izvajanja zimske sluţbe za obdobje 2011/2012 

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: 

 

Pozdravi 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. G. Milan Majcen se je seje udeleţil pri 5. točki 

dnevnega reda. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

 

Pregled in potrditev zapisnika: 

 

- 8. redne seje občinskega sveta 

 

 

S K L E P : Zapisnik 8. redne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb.  

 

                     Navzočih   12 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

   

                    Sklep je sprejet. 

 

 

- 1. izredne seje občinskega sveta: 

 

 

S K L E P: Zapisnik 1. izredne 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. 

 

 

- 3. korespondenčne seje občinskega sveta: 

 

 

S K L E P : Zapisnik 3. korespondenčne seje so člani občinskega sveta sprejeli brez pripomb. 

 

                     Navzočih   12 članov sveta 

                     ZA je glasovalo   12 članov sveta 

                     PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                     Sklep je sprejet. 

 



 3 

 

 

K 3. točki dnevnega reda:  

 

Predlog dnevnega reda za 9. redno sejo 

 

 

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

 

 

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

 

                    Navzočih   12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  12 članov sveta 

         PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

                    Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda:  

 

Program zbiranja odvoza komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci za leto 

2012 

 

 

Program je priloga v gradivu za sejo. 

 

Ţupan je besedo predal g. Zdravku Lebariču, predstavniku KSP Ljutomer d.o.o. 

 

G. Zdravko Lebarič je predstavil Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, katerega  

je v skladu z Odlokom o zbiranju ter prevozu komunalnih odpadkov pripravil izvajalec javnih 

sluţb-KSP Ljutomer d.o.o. Program mora potrditi tudi občinski svet občine. 

 

Predstavil je vsebino programa in sicer: 

- izhodišča za pripravo programa zbiranja odpadkov 

- podatke o prevzemnih mestih po naseljih 

- koledar zbiranja plastične, kovinske in sestavljene embalaţe ter folij… 

- koledar zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada  

- koledar zbiranja papirja kartona in papirne ter kartonske embalaţe 

- koledar zbiranja ločenih frakcij odpadkov po zbiralnicah ločenih frakcij 

- koledar akcije zbiranja kosovnih odpadkov 

- koledar akcije nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s premično zbiralnico 

- koledar zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih 

- koledar zbiranja komunalnih odpadkov 
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- koledar čiščenja zabojnikov 

- plan obveščanja uporabnikov storitev javne sluţbe zbiranja komunalnih odpadkov 

- plan obratovanja Zbirnega centra Ljutomer.  

 

 

Na območju občine se zbiranje komunalnih odpadkov izvaja na več načinov, predvsem glede 

na vrsto odpadka: 

- zbiranje » od vrat do vrat »  

- akcija zbiranja posamezne vrste komunalnih odpadkov  ( 1 x letno akcija kosovnih 

odpadkov in 1 x letno nevarnih odpadkov ) 

- zbiranje po zbiralnicah ločenih frakcij ( ekološki otoki za plastično, kartonsko, 

stekleno embalaţo ) 

- zbiranje odpadkov na Zbirnem centru Ljutomer ( prevzemanje vseh vrst odpadkov ) 

- posebno naročilo za prevzem odpadkov ( občasnih oz. enkratnih večjih količin 

komunalnih odpadkov ) 

 

Časovna razporeditev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov ter zbiranja plastične embalaţe 

je definirana s koledarjem zbiranja. Načrtovana je 14 dnevna dinamika zbiranja po celotni 

občini. 

V letu 2012 se predvideva prehod iz rumenih vreč na zabojnike rumene barve oz. z rumenim 

pokrovom. Do nakupa zabojnika lahko uporabnik uporablja preostale rumene vreče iz 

preteklega obdobja, ali pa nabavi po lastni ceni potrebno število rumenih vreč. 

 

G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da je Program zbiranja 

komunalnih odpadkov obravnaval tudi  komunalni odbor. Podan je bil predlog, da se pred 

podelitvijo koncesije določi razmerje, ki bi naj bilo osnova za nabavo zabojnikov za plastično 

embalaţo.  

Komunalni odbor predlaga občinskemu svetu, da omenjen Program sprejme v predlagani 

obliki.  

 

Ker ni bilo več razprave, se je ţupan zahvalil g. Zdravku Lebariču za podano poročilo in 

podal naslednji sklep na glasovanje: 

 

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci potrdi Program zbiranja in odvoza komunalnih  

                    odpadkov na območju Občine Kriţevci za leto 2012, katerega je izdelalo podjetje  

                    KSP Ljutomer d.o.o. 

 

                    Navzočih   12 članov sveta 

                    ZA je glasovalo  12 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo          0 članov sveta 

 

 

                    Sklep je sprejet. 
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K 5. točki dnevnega reda: 

 

Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012 

 

Program je priloga gradivu za sejo. 

 

G. Milan Majcen se je udeleţil seje. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal ga. Maji Vogrinec, predstavnici JP Prlekija d.o.o. 

Ljutomer. 

Ga. Maja Vogrinec je podrobno predstavila Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012, 

katerega je pripravil izvajalec javne sluţbe oskrbe s pitno vodo – JP Prlekija d.o.o. Ljutomer.  

Program mora potrditi občinski svet občine in se najpozneje do 31.12.2011 posreduje 

Ministrstvu za okolje in prostor.  

 

Občinskim svetnikom je podala naslednje podatke:  

Občina Kriţevci šteje 3.729 prebivalcev od tega se s pitno vodo oskrbuje v okviru javne 

sluţbe 3162 prebivalcev. Količina prodane vode v letu 2010 je skupno 173.466 m3. 

Na javni vodovod Ljutomer-Kriţevci je v občini Kriţevci izvedenih 1064 priključkov.  

Naselja Bučečovci ( delno ) Vučja vas in Zasadi se oskrbujejo iz JV Bučečovci in JV Vučja 

vas, katerih upravljavec je Občina Kriţevci. 

 

Upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne sluţbe mora na podlagi Pravilnika o 

oskrbi s pitno vodo zagotavljati tudi vzdrţevanje javnega hidrantnega omreţja in hidrantov, 

priključenih nanj. Tako v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omreţij pooblaščeni 

izvajalec opravlja enkrat letno redni tehnični nadzor hidrantnih omreţij ( vizualni pregled in 

merjenje statičnega tlaka na hidrantnem omreţju ). Na območju občine Kriţevci je 115 

hidrantov, ki so bili v letu 2011 tudi tehnično pregledani. 

Kar se tiče zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu je bilo v okviru 

notranjega nadzora v letu 2010 odvzetih 96 vzorcev pitne vode za mikrobiološka 

preizkušanja. Neskladnih je bilo 5 vzorcev pitne vode. Ob ugotovljenih neskladnostih se je 

ukrepalo v skladu s smernicami HACCP in vzroke neskladnosti odpravili. 

Za fizikalno kemijska preizkušanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 8 vzorcev 

pitne vode. Glede kemijskih parametrov sta bila neskladna dva vzorca zaradi prisotnosti 

metolaklora-ESPA in metoloklora-OXA. 

V okviru drţavnega monitoringa je bilo odvzetih 20 vzorcev pitne vode za mikrobiološka 

preskušanja. Trije vzorci pitne vode so bili neskladni. Vzrok za ugotovljeno neskladnost 

vzorcev pitne vode je bilo neustrezno vzdrţevano hišno omreţje. Za kemijska preizkušenja je 

bilo odvzetih 20 vzorcev pitne vode. V 4 vzorcih pitne vode odvzeti za razširjene kemijske 

analize se je ugotovila prisotnost metolaklora-ESPA in metolaklora-OXA.  

 

G. Anton Petovar  je povedal, da so zadevo obravnavali na seji komunalnega odbora. 

Opozoril je na visoke vodne izgube ( 315.057 m3/ letno - kar znaša 32 % ) in predlagal, da se 

nemudoma pristopi k ukrepom za zmanjšanje le-teh. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je opozorila predstavnike JP Prlekija na dotrajano vodno napeljavo v 

bliţini h.št. 26a v Kriţevcih. Predlagala je, da si pristojni JP Prlekija zadevo ogledajo, saj 

voda odteka v jarek, ki je poln vode - tudi v sušnem obdobju. 
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Ga. Maja Vogrinec je predstavila ukrepe za zmanjšanje vodnih izgub:   

 

- uvedba digitalnega odčitavanja porabe vode, 

- večji nadzor nad porabo pitne vode iz hidrantov, 

- evidentiranje porabljene vode gasilskih društev, 

- sanacija dotrajanega vodnega omreţja, 

 

ter predstavila predvidene investicije:  

 

- V letu 2011 se je izvedla sanacija oz. zamenjava azbestnih cevi v naselju Ključarovci in  

   zamenjava cevi od Ključarovcev do Borec.  

- Izvedena je bila  rekonstrukcija vodovoda v naselju Grabe od kapele do gasilskega doma.  

- V letu 2012  se predvideva rekonstrukcija vodovoda v naselju Logarovci v dolţini 500 m,   

   poglobitev cevi pri gasilskem domu Logarovci v dolţini cca 70 m in rekonstrukcija  

   vodovoda v Iljaševcih – Finedika v dolţini 180 m. 

 

Ker ni bilo več razprave, se je ţupan  zahvalil ga. Maji za izčrpno podano poročilo in dal na 

glasovanje naslednji sklep: 

 

 

S K L E P : Občinski Svet Občine Kriţevci potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012,  

                     katerega je izdelalo 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 6. točki dnevnega reda:  

 

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2012 

 

Ţupan mag. Branko Belec je besedo predal ga. Barbari Zemljak, predstavnici JP Prlekija 

d.o.o. Ljutomer, ki je predstavila program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 

padavinske vode za leto 2012, katerega je na podlagi Pravilnika izdelal izvajalec javne sluţbe-

Javno podjetje Prlekija d.o.o. Ljutomer. Program mora potrditi občinski svet občine in ga 

najpozneje do 31.12.2011 posredovati Ministrstvu za okolje in prostor. 

 

Povedala je, da je na območju občine Kriţevci  do leta 2017 potrebno z javno kanalizacijo 

opremiti naslednje aglomeracije:  

- aglomeracija Stara Nova vas  ( do 31.12.2015 ) 

- aglomeracija Vučja vas          ( do 31.12.2015 ) 

- aglomeracija Logarovci          ( do 31.12.2015 ) 

- aglomeracija Lukavci             ( do 31.12.2017 ) 

- aglomeracija Bučečovci         ( do 31.12.2017 ) 
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Kanalizacijski sistem v občini Kriţevci je deloma zgrajen v naseljih Bučečovci, Stara Nova 

vas, Iljaševci, Kriţevci, Boreci, Lukavci in Ključarovci, kjer je izvedenih skupaj 472 hišnih 

priključkov. 

V letu 2012-2013 občina predvideva zgraditi javno kanalizacijo v naselju Vučja vas, 

sekundarne kanalizacijske vode v naselju Iljaševci in izdelati projektno dokumentacijo za 

izgradnjo kanalizacijskega sistema Logarovci-Berkovci. 

V aglomeraciji Logarovci se izgradnja kanalizacijskega sistema predvideva v letih 2014-2015, 

v Lukavcih ( odsek Gomile ) pa po letu 2014. 

 

G. Anton Petovar, predsednik komunalnega odbora je povedal, da je program odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode obravnaval komunalni odbor, ki predlaga 

občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki sprejme.  

 

G. Anton Lovrenčič je predlagal, da se vsem gospodinjstvom, ( ki kljub moţnosti priključitve 

na kanalizacijo, še niso priključena), na njihove stroške izvede praznjenje greznic. 

Postavil je tudi vprašanje, kako bo vplivala namestitev števca, ki je na zadnjem črpališču v 

Lukavcih na stroške občine? 

 

Ga. Barbara Zemljak je povedala, da se praznjenje greznic v občini Kriţevci opravlja le na 

osnovi naročila stranke. Vse odpadne vode in greznične gošče iz občine Kriţevci se čistijo na 

ČN Ljutomer. 

 

G. Joţef Lebar je podal odgovor na vprašanje g. Lovrenčiča in povedal, da je med občino 

Ljutomer in občino Kriţevci  podpisana pogodba o sofinanciranju ČN Ljutomer. Občina 

Kriţevci se je v pogodbi zavezala, da bo na meji med občinama namestila merilno mesto, 

katera bo osnova za delitev stroškov čistilne naprave. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je postavila vprašanje, ali je seznam gospodinjstev, ki so priključena na 

kanalizacijo popoln?  

 

Ga. Barbara Zemljak je povedala, da seznam zajema vsa gospodinjstva, ki so priključena na 

kanalizacijo do 31.10.2011. Gospodinjstev, ki še niso priključena na kanalizacijo, seznam ne 

zajema ( seznam le-teh je predan Medobčinskemu inšpektoratu ). 

 

G. Anton Petovar je predlagal, da  se preko medobčinskega inšpektorata obvesti vse tiste, ki 

se iz upravičenega razloga ne morejo priključiti na kanalizacijo, da podajo vlogo na občino za 

odloţitev zadeve za določen čas.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da takšen postopek občina ţe izvaja. Medobčinski 

inšpektorat posameznika najprej opozori in šele nato kaznuje, zato je postopek tako 

dolgotrajen. 

 

 

Ker ni bilo več razprave se je ţupan zahvalil ga. Barbari Zemljak za izčrpno podano poročilo 

in podal naslednji sklep na glasovanje: 
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S K L E P :  Občinski svet Občine Kriţevci potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne  

                     odpadne in padavinske vode za leto 2012 za občino Kriţevci, katerega je  

                      izdelalo 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 7. točki dnevnega reda: 

 

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2012 

 

Predlog proračuna z obrazloţitvijo je priloga v gradivu za sejo. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je podal podrobnejšo obrazloţitev k predlogu proračuna občine za 

leto 2012.  

Predstavil je prihodke, ki v letu 2012 znašajo 3.289.229,64 €  ter odhodke, ki v letu 2012 

znašajo 4.170.149,64 €.  

Podrobno je predstavil tudi predlagane glavne investicije oz. naslednje postavke: 

- investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov ( pisarna ţupana ) 

- nabava gasilske reševalne opreme in sofinanciranje gasilskega vozila PGD Boreci, 

- gramoziranje poljskih poti, čiščenje propustov, 

- rekonstrukcija LC Ključarovci, 

- izgradnja pločnika in javne razsvetljave v Ključarovcih, 

- zamenjava dotrajanih svetilk javne razsvetljave, 

- rekonstrukcija javne poti v naselju Iljaševci 

- rekonstrukcija javne poti pri AMD Kriţevci 

- rekonstrukcija priključka javne poti na drţavno cesto – cesta pri Jelen Lukavci 

- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnikov in ceste Logarovci-Berkovci 

- izdelava projekta za ureditev Gajševskega jezera 

- investicijsko vzdrţevanje odlagališč komunalnih odpadkov ( zbirno sortirni center 

odpadkov Puconci ), 

- izgradnja in vzdrţevanje kanalizacijskega sistema in SČN ( fekalna kanalizacija Vučja 

vas in Iljaševci, izvedba manjkajočih priključkov, ureditev pokrovov, dogradnja 

črpališča…) 

- rekonstrukcija vodovoda, analiza pitne vode in vzdrţevanje in zamenjava dotrajanih 

hidrantov, 

- financiranje delovanja splošne knjiţnice, delovanje kulturnih, športnih društev, obnova 

kulturnih spomenikov, 

- varstvo in vzgoja predšolskih otrok,  

- investicijsko vzdrţevanje v OŠ Kriţevci, regresiranje šolskih prevozov, programski 

stroški v Glasbeni šoli Ljutomer,  
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- regresiranje oskrbe v domovih za starejše, druţinski pomočnik, denarna pomoč ob 

rojstvu otroka, socialno varstvo materialno ogroţenih… 

- vzdrţevanje neprofitnih stanovanj in tekoče vzdrţevanje in upravljanje stanovanj… 

 

Osnutek proračuna bo predstavljen vsem občinskim odborom. Prvo branje proračuna se 

predvideva konec meseca januarja 2012. 

  

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

Seznanitev o začasnem financiranju Občine Križevci 

 

Ţupan mag. Branko Belec je člane občinskega sveta seznanil s sklepom o začasnem 

financiranju Občine Kriţevci, 

- s katerim se določa in ureja začasno financiranje občine Kriţevci v obdobju od 01. januarja  

   do 31. marca 2012. 

- V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s  

   porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011. Lahko se nadaljuje  

   izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2011. 

- V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske    

   prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu,  

   če niso načrtovani v začasnem financiranju. 

- Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk –  

   podkontov in so priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine Kriţevci. 

- Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki,  

   porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2012  in se morajo izkazati v    

   njegovem zaključnem računu. 

- Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od  

   1. januarja 2012 dalje. 

 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

 

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ 

 

Ga. Vida Štrakl je predstavila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki 

določa, da se vrednost točke valorizira enkrat letno v skladu s koeficientom rasti cen na 

drobno. Na podlagi podatkov statističnega urada je letošnja rast cen do novembra znašala  

2,7 %, zato se občinskemu svetu predlaga, da vrednost točke uskladi z navedenim odstotkom.  

Občina nadomestila ni zviševala ţe dve leti, zato se predlaga občinskemu svetu da predlog 

sklepa potrdi. 

 

 

S K L E P : Občinski svet Občine Kriţevci sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za  

                     izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kriţevci  

                     za leto 2012. 

                     - Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na   

                       območju občine Kriţevci za leto 2012 znaša 0,00577 €. 
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                     - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izterjuje                

                       Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad  

                       Murska Sobota. 

               - Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji   

                        dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2012. 

                        Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za   

                        izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kriţevci za leto  

                        2010 štev.: 032-02-23/09-156 z dne 16.12.2009 ( Ur.l.RS, št. 109/09). 

 

 

                        Navzočih    13 članov sveta 

                        ZA je glasovalo  13 članov sveta 

                        PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                        Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

 

K 10. točki dnevnega reda. 

 

Plan izvajanja zimske službe za obdobje 2011/2012 

 

 

Plan izvajanja zimske sluţbe za lokalne ceste na območju občine Kriţevci za obdobje 

2011/2012  je izdelalo podjetje Nograd-Lotmerk d.o.o. Ljutomer, ki je izvajalec zimske 

sluţbe na območju občine Kriţevci. Plan  je priloga gradivu za sejo. 

 

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

odbora, ki je povedal, da je plan izvajanja zimske sluţbe obravnaval komunalni odbor občine 

in predlaga občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki potrdi. 

 

 

S K L E P : Občinski svet občine Kriţevci potrdi plan izvajanja zimske sluţbe za lokalne  

                    ceste na območju občine Kriţevci za obdobje 2011/2012. 

 

                    Navzočih              13 članov sveta 

                    ZA je glasovalo             13 članov sveta 

                    PROTI je glasovalo   0 članov sveta 

 

 

                    Sklep je sprejet. 
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K 11. točki dnevnega rada. 

 

Odgovori na vprašanja prejšnje seje 

 

Ţupan mag. Branko Belec je podal odgovore na zastavljena vprašanja prejšnje seje: 

 

- Prometni znaki za naselje Gajševci in Logarovci so naročeni. 

- Podjetju Nograd-Ljutomer d.o.o. je naročena ureditev dovoza pri kriţu na lokavškem 

polju.  

- S predstavniki vaškega odbora Boreci je dogovorjeno glede odstranitve lipe v Borecih.  

 

 

K 12. točki dnevnega reda. 

 

Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta 

 

G. Marijan Šijanec je postavil vprašanje glede zemljišča Petty v obrtni coni Bučečovci. 

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da je Višje sodišče v Mariboru ugodilo pritoţbi toţene 

stranke Petty d.o.o. Gornja Bistrica in je sodbo sodišča prve stopnje razveljavilo ter  zadevo 

vrnilo v ponovno sojenje. 

 

G. Anton Lovrenčič in g. Anton Petovar sta opozorila na odloţene odpadke na divjem 

odlagališču v Lukavcih ter na deponiji v Kokoričih. 

 

G. Anton Petovar je podal pobudo, da se v projekt ureditve gajševskega jezera vključi tudi 

razpadajoči mlin na Grabah.  

 

Ţupan mag. Branko Belec je povedal, da omenjen mlin zaenkrat v projekt ni zajet, bomo pa o 

zadevi razmislili. 

 

 

 

K 13. točki dnevnega reda: 

 

Razno 

 

Ţupan mag. Branko Belec je prisotne obvestil glede odhoda sodelavke Vide Štrakl in se ji 

zahvalil za vso prizadevnost in delo v občinski upravi. 

 

 

 

Ker ni bilo več razprave je ţupan sejo zaključil ob 18.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:           mag. Branko Belec 

Jelka Kosi        ţupan občine Kriţevci 
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