
 

Predlog sklepa 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RAZKRIŽJE 

 

 

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; ULRS, št. 94/2007 

– UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 – odl. US, 40/2012 – 

ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO, 76/2016 - odl. US), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni 

list RS, št. 12/1999, 2/2001, 38/2004, 28/2012) in 19. člena Odloka o zbiranju komunalnih 

odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (ULRS, št. 

28/2011) je Občinski svet Občine Razkrižje na __________ seji dne ___________ sprejel 

naslednji  
 
 
 

S K L E P 

 
 

 
Občinski svet Občine Razkrižje soglaša s Programom zbiranja komunalnih 

odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2018, ki ga je pripravil izvajalec javne službe 

zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada 
Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer, dne 25. 10. 2017 in je priloga tega sklepa. 

 

Župan Občine Razkrižje 
Stanko IVANUŠIČ 

 
 

Številka: 032-1/2018- 

 

V Šafarskem, dne ______________. 

 
 

  Priloga: 
- Program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2018.     

  Vročiti: 
- Komunalno-stanovanjskemu podjetju Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 

9240 Ljutomer. 
  V vednost: 

- Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Ljutomer, Križevci, Radenci,  
Razkrižje in Veržej, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 

  Odložiti: 
- v spis. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

 

Izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja ter prevoza komunalnih 

odpadkov, je v skladu z 19. členom Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu 

komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (ULRS, št. 28/2011) Občini 

Razkrižje posredoval Program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Ljutomer za leto 

2018.  



 
 

Vsebina programa je določena v 23. členu Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih 

odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje (ULRS, št. 

103/2011), kateri določa, da mora program vsebovati izhodišča za pripravo programa 

zbiranja komunalnih odpadkov, podatke o prevzemnih mestih po naseljih, koledarje 

zbiranja za posamezno vrsto podatkov, koledar čiščenja zabojnikov, plan obveščanja 

uporabnikov storitev javne službe ter plan obratovanja Zbirnega centra Ljutomer.  

 

K Programu zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov da soglasje pristojni organ Občine 

Razkrižje.  

 

Občinska uprava je Program zbiranja komunalnih odpadkov pregledala in uskladila                        

z izvajalcem javnih služb zbiranja ter prevoza komunalnih odpadkov, zato se 

Občinskemu svetu Občine Razkrižje predlaga, da Program obravnava in v predlagani 

obliki soglaša s Programom.  

 

Poročevalec pri tej točki dnevnega reda bo predstavnik podjetja KSP Ljutomer d.o.o..  

 

 

Pripravila: 

Monika Holc, univ. dipl. ekon. 

Tajnik Občinske uprave 
Župan Občine Razkrižje 

Stanko IVANUŠIČ 
 



 
 


