
oBč!NA K!DR!čEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Datum: 28.2.2019
Številka: 0I1-l0l2}l9

ZAPISNIK
zboru občanov za območje naselja Stražgonjca in Sp. Gaj pľi Prageľskem, z dne 27 . februarja
2019 ob 19.30 v brunańci na športnem igrišču v StľaŽgonjci.

PRISOTNI: 7 volivcev iz obmoěja naselja Stražgonjca in Sp. Gaj pľi Prageľskem' direktor
občinske upľave Damjan Napast in javna uslužbenka občinske upľave oběine Kidľičevo,
Sandľa Golenko.

Drugi odstavek 50. ělena Statuta občine Kidľičevo (Uradno glasilo slovenskih oběin, št.

62116 in 16118) pojasnjuje, da zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pľedloge,
pobude, stališča in mnenja' če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja
oběine' za katero je zbor sklican. Zbor občanov, za katerega se ugotovi, da ni sklepčen,
veljavno sklepa po pľeteku 30 minut od priěetka zbota. odločitev zbota občanov je spľejeta,
ěe zaĺjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

Javna usluŽbenka občinske upľave občine Kidľičevo na podlagi drugega odstavka 50. člena
Statuta občine Kidričevo (Uľadno glasilo slovenskih občin, št. 62116 in 16/18) ugotovi' da
zbor oběanov za območje naselja StraŽgonjca in Sp. Gaj pri Pľageľskem ni sklepčen, saj se ga
je udeležilo 2,68 oń volivcev. Po pľeteku 30 minut direktor občinske upľave Damjan Napast
nadaljuje z zborom kľajanov in lahko veljavno spľejema svoje odločitve, predloge, pobude in
stališča'

S sklicem zboraobčanovje bil predlagan naslednji dnevni ľed

l. Pľedlogi za imenovanje v kľajevne odboľe
2. Razno

Ad1

Zbot oběanov je vodil direktor oběinske upľave občine Kidričevo Damjan Napast, kateri
navzoěe seznani, da je zbor občanov sklican Z namenom, da podajo predloge za ělane
kĺajevnih odboľov' katere nato na predlog Komisije za martđatna vpĺašanja, volitve in



imenovanja imenuje občinski svet. občani podajo toliko pľedlogov' kot šteje Kľajevni odbor,
v tem primeru 3, lahko pa tudi več.

Y razpravi so bili podani naslednji predlogi zač|ane kľajevnega odbora Stľažgonjca in Sp. Gaj
pri Pragerskem:

1. Andrej Karneža, Sp' Gaj 37,2331 Pľageľsko
2. Fľanc Hergan, Stľažgonjca 19,2331 Pľagersko
3. Fľanc Kacjan, StraŽgonjca 17,2331 Pragersko

Predlogi so bili soglasno sprejeti iz stľani kľajanov, kaľ so potrdili z dvigom ľok.

Pľedloga za člana Franc Heĺgan, StraŽgonjca 19, 233I Prageľsko in Franc Kacjan,
StľaŽgonjca 17,2331 Pľageľsko sta bila oddana dne28.2.2019, v sprejemni pisaľni občinske
uprave občine Kidričevo.

Zbor ktajanov za območje naseĘa StľaŽgonjca in Sp. Gaj pri Pľagerskem

pľedlaga

občinskemu svetu občine Kidĺiěevo, da imenuje člane kĺajevnega odboľa izmed spodaj
pľedlaganih kandidatov:

1. Andrej Kameža, Sp. Gaj 37,233l Pľageľsko
2. Fľanc Hergan, StraŽgonjca 19,2331 Pragersko
3. Franc Kacjan, Stražgonjca 17,2331 Pragersko

tľi člane Kľajevnega odbora Stražgonjca - Sp. Gaj pľi Pragerskem

Pľedlagatelj kandidata za č|ana kľajevnega odbora Kidľičevo, ki na zboru ni bil prisoten, je
pozvan, da soglasje kandidata dostavi na oběinsko upľavo občine Kidľičevo najpozneje do
4.3.2019 do 15. ure.

^d2
občani so opozoľili na problematiko čiščenja potoka, sanacija jaška,kana|izacija pľi
Eľkeľju(!), asfaltiľanja od22 do 23 hiške številke Stľažgonjca.
Izľecno so kľajani na zboru poudaľili pľoblematiko > ogledala< - potrebna postavitev
obojestranskega.
Zađeve, ki so bile prav tako omenjene na zboľu so Elektľonsko odčitavanje števcev,
sofinanciranje gasilskih klopi za brunarico na športnem igrišču v Stražgonjci.



Zbor občanov je bil zaključen ob 20'40

Sandľa Golęnko
zapisnik sestavila

Damjan Napast
direktoľ
občine

uprave
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oBčlNA KlDRtčEVo
Kopališka ul. ]-4

2325 Kidričevo

Datum: 28.2.2019
Številka: 011-IOl2O19

ZAPISNIK

zboru občanov za območje naselja Starošince, z dne 27 . februaľja 2019 ob 18. uľi v gasilskem
domu Staľošince.

PRISOTNI: 15 volivcev iz območja naselja Starošince' diľektor občinske uprave Damjan
Napast in javna uslužbenka občinske uprave občine Kidričevo Sandra Golenko.

Drugi odstavek 50. člena Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
6Ż116 in 16118) pojasnjuje, da zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pľedloge,
pobude, stališča in mnenja' ěe na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja
občine, za katero je zbor sklican. Zboĺ obč,anoy, za katerega se ugotovi, da ni sklepčen,
veljavno sklepa po preteku 30 minut od priěetka zbora. odločitev zbora občanov je spľejeta,
č,e zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

Javna usluŽbenka občinske upľave občine Kidričevo na podlagi dľugega odstavka 50. člena
Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih oběin, št. 62l16 in 16l18) ugotovi, da je
zbor občanov za območje naselja Starošince sklepčen, saj se ga je udeleži|o 8,72 o/o volivcev,
zato se lahko zbor občanov nadaljuje in veljavno spľejema svoje odločitve, predloge, pobude
in stališča.

S sklicem zboru občanov je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Predlogi za imenovanje v kĺajevne odboľe
2. Razno

Ad1

Zbor obč,anov je vodil direktor oběinske uprave občine Kidričevo gospod Damjan Napast,
kateri navzoěe seznani' da je zbor občanov sklican Z rulmenom' da podajo pľedloge za ěIanę
kĺajevnih odborov, kateľe nato na predlog Komisije za manđatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenuje občinski svet. oběani podajo toliko pľedlogov, kot šteje Kĺajevni odbor,
v tem primeru 3, lahko pa tudi več.



Y ĺazpravi so bili podani naslednji predlogi zaělane krajevnega odbora Kidričevo:

1. Rosmarie Žitnik,Starošince 4OA, 2326Cirkovce
2. Alexander S. Goljevšček, Starošince 37b,2326 Cirkovce
3. Zvonko Mesarič' Starošince 36,2326 Ciľkovce

Pľedlogi so bili soglasno spľejeti iz stľani kĺajanov, kar so potrdili z dvigom ľok.

Zbor krajarlov za območje naselja Starošince

predlaga

občinskemu svetu občine Kidľičevo, da imenuje člane krajevnega odbora izmed spodaj
predlaganih kandidatov:

1. Rosmaľie Žitnik,Starošince 4OA, 2326 Cirkovce
2. Alexandęľ S. Goljevšček, Starošince 37b,2326 Cirkovce
3. Zvonko Mesaľič, Starošince 36,2326 Ciľkovce

tľi ělane Kľajevnega odboľa Starošince

Ad2

občani so opozoľili na problematiko rekonstľukcije in preplastitve ceste do farm. Kar zadeva
situacijo' da se uľedijo tudi pešpoti za pešce. Pojavlja se problem meteomih voda.
Izpostavljajo > cesto do Piramide<, kjer je problem bankin.
V prvi vľsti izpostavijo problem preplastitve asfalta pri igrišču in v istem območju jih zanima
še legalizacija gasilskega doma v naselju.
Navajajo tudi pľoblem odpadkov, zlasti salonitnih odpadkov, ki so odvľŽeni v naľavi (
>Šikolska;ama<).
Se vedno ostaja tudi problem > Ozko grlo pri Celof,rgi<.

Zbor obč,aĺov je bil zaključen ob 19.20.

Sandra Golenko
zapisnik sestavila

Damjan Napast
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Príloge:
-lista pľisotnosti
-soglasje članov Ko



oBčtNA KlDRlčEVo
Kopališka ul' L4
2325 Kidričevo

Datum: 28.2.2019
Številka: 01I-IO120I9

ZAPISNIK

zbora občanov za območje naselja Stmišče, z dne 26. februarja 2019 ob 18. uľi v brunarici
špoľtnega igĺišča, Strnišěe.

PRISOTNI: 13 volivcev iz območja naselja Stľnišče, direktor občinske uprave Damjarr
Napast in javna uslužbenka občinske uprave občine Kidľičevo Sandľa Golenko.

Drugi odstavek 50. člena Statuta oběine Kidričevo (Uľadno glasilo slovenskih občin, št.
62116 in 16/18) pojasnjuje, da zbor občanov veljavno spľejema svoje odločitve, predloge,
pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja
občine' za katerc je zbot sklican. Zbor obč,anov, za katerega se ugotovi, da ni sklepčen,
veljavno sklepa po pľeteku 30 minut od pričetka zbora. odločitev zbora občanov je spľejeta,
č,e zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

Javna usluŽbenka občinske upľave občine Kidričevo na podlagi drugega odstavka 50. člena
Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št' 62116 in 16118) ugotovi, da je
zboľ občanoy Za območje naselja Strnišče sklepčen, saj se ga je udeležíIo I3,9 oń volivcev,
zato se lahko zbor občanov nadaljuje in veljavno sprejema svoje odloěitve' predloge, pobude
in stališča.

S sklicem zbotaobčanovje bil pľedlagan naslednji dnevni ľed:

l. Predlogi za imenovanje v kľajevne odboľe
2. Razno

Adl

Zbor obč,anov je vodil direktoľ oběinske uprave občine Kidričevo gospod Damjan Napast,
kateri navzoče seznani, da je zbor občanov sklican z namenom, da podajo predloge za ě|ane
kľajevnih odborov, katere nato na predlog Komisije za mandatna vpľašanja, volitve in
imenovanja imenuje občinski svet. občani podajo toliko predlogov, kot šteje Kĺajevni odbor,
v tem pľimeru 3, lahko pa tudi več.



Y razptavi so bili podani naslednji predlogi zaě|ane kľajevnega odbora Kidľičevo:

1. Mojca Peršoh, Strnišče 23,2325 Kidľiěevo
2. Gregoľ Kmetec, Strnišče 6a,2325 Kidričevo
3. Marko Juľšiě, Strnišěe 20,2325 Kidričevo

Predlogi so bili soglasno sprejeti iz stľani kľajanov, kar so potrdili z dvigom ľok.

Zbor l<ĺajanov za območje naselja Strnišče

pľedlaga

občinskemu svetu oběine Kidričevo, da imenuje člane kľajevnega odboľa izmed spodaj
pľedlaganih kandidatov:

1' Mojca Peršoh, Strnišče 23,2325 Kidľičevo
2. Gľegor Kmetec, Stľnišče 6a,2325 Kidľičevo
3. Maľko Juršič, Strnišče 20,2325 Kidričevo

tľi člane Kľajevnega odbora Kidričevo

AD.2

občani so opozorili na problematiko vaÍne šolske poti do oŠ rĺdrieevo, problematiko
odvrženih smeti.
Zadeve, ki so bile obravnavane So prav tako optika zanase|je Strnišče, rekonstľukcija ceste
pľoti Kungoti pri Ptuju ( semaforizacija), obrtna cona. občani naselja Strnišče so izpostavili
tudi čiščenje jaškov v podvozu in pľoblematika luči ob podvozu, ter obnova strehe na
brunarici špoľtnega parka.

Zbor obč,aĺov je bil zaključen ob 19.20

Sandra Golenko Damjan Napast
zapisnik direktor obě.

občine

Priloge:
-1ista prisotnosti
-soglasje članov Ko



oBčlNA KtDRtčEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Datum:28.2.2019
Številka: OII-IO12OI9

ZAPISNIK

zboru občanov za območje naselja Apaěe, z đne26. februarja 2019 ob 19.30 v dvoľani Apače,
Apače.

PRISOTNI: 9 volivcev iz območja naselja Apače, diľektor občinske uprave Damjan Napast
in javna uslužbenka občinske uprave občine Kidričevo Sandľa Golenko.

Drugi odstavek 50. člena Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.

62116 in 16/18) pojasnjuje, da zbor oběanov veljavno sprejema svoje odločifue, pľedloge'
pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja
občine, za katero je zbor sklican. Zbor oběarlov, za katerega se ugotovi, da ni sklepčen,
veĘavno sklepa po pľeteku 30 minut od pľičetka zbora. odločitev zboru občanov je sprejeta,
če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

Javna uslužbenka občinske upľave občine Kidričevo na podlagi drugega odstavka 50. člena
Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih oběin' št. 62116 in 16118) ugotovi, da
zboľ občanov za območje naseljaApače ni sklepčen, saj se ga je udeležilo I,32 o/o volivcev.
Po pľeteku 30 minut direktor občinske upľave Damjan Napast nadaljuje z zborom kľajanov in
lahko veljavno spľejema svoje odločitve, ter predloge, pobude in stališča občanov'

S sklicem zboraobčanovje bil pľedlagan naslednji dnevni ľed:

l. Pľedlogi za imenovanje v kľajevne odbore
2. Razno

Adl

Zbor občanov je vodil direktoľ občinske upľave oběine Kidľičevo gospod Damjan Napast,
kateľi navzoče seznani, da je zboĺ občanov sklican Z namenom, da podajo predloge za ělane
kĺajevnih odborov, katere nato na predlog Komisije za mandatna vpľašanja, volitve in
imenovanja imenuje občinski svet. občani podajo toliko pľedlogov, kot šteje Kĺajevni odboľ,
v tem primeru 5, lahko pa tudi veě.



Y razpravi so bili podani naslednji predlogi zaělane kľajevnega odbora Kidľičevo

1. Simon Colnaľič, Apače 169,2324 Lovľenc na Dr. polju
2. Štefan Vľbnjak, Apaěe I99,2324 Lovrenc na Dr. polju
3. JoŽe Vidovič, Apače 300,2324 Lovľenc na Dr. polju
4. Šiľovnik David, Apače I|4,2324 Lovľenc na Dr. polju
5. Boštjan Žunkovič, Apaěe I9O,2324 Lovľenc na Dr. polju

Predlogi so bili soglasno sprejeti iz stľani kľajanov, kaľ so potľdili z dvigom rok.

Predlog za člana Boštjan Žunkovič, Apače l9O,2324 Lovrenc na Dľ' polju je bil oddan dnę
28.2.20 19, pľeko elektronske pošte.

Zborkrajanov za območje naselja Apače

predlaga

občinskemu svetu občine Kidričevo, da imenuje ělane kľajevnega odbora izmęd spodaj
pľedlaganih kandidatov:

1. Simon Colnarič, Apače 169,2324 Lovľenc na Dr. polju
2' Štefan Vrbnjak, Apače l99,2324 Lovľenc na Dľ. polju
3. JoŽe Vidoviě, Apače 300,2324 Lovrenc na Dľ. polju
4. Širovnik David, Apače II4,2324 Lovľenc na Dľ. polju
5. Boštjan Žunkovič, Apače I9O,2324 Lovľenc na Dr. polju

pet članov Krajevnega odbora Apače.

Pľedlagatelj kandidata za ć|ana kľajevnega odbora Apače, ki na zboľu ni bil prisoten, je
pozvan, da soglasje kandidata dostavi na občinsko upravo občine Kidričevo najpozneje do
4'3.2019 do l5. urę.

^D.2
občani so opozoľili na problematiko pľestavitve hidranta, pľi h.š' Apače 200.
Gospa Mohoľko izpostavi problem preozkega cestišča pri gospodu Colnariču.
Kľajani obenem izpostavijo problem asfalta >Pri kapeli levo, proti faľmam<.
Pogovor s kĺajani je nanesel tudi na sanacijo jaška pri hišni številki Apače 33.

Żelijo rešiti tudi pľoblem cene najemazadvorano Apače ( bľezplačnazakĺajane Apač).



Zbor občanov je bil zakljuěen ob 20.30

Sandra Golenko
zapisnik sestavila

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Soglasje zać|anaKo

Damjan Napast
diľektoľ občinske
občine Kidľičevo
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oBčtNA KlDR!čEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Datum:28.2.2019
Številka: OII-lOlŻ0I9

ZAPISNIK

zbora občanov za obmoěje naselja Kidričevo, z dne 25. febľuarja2019 ob l8. uri v dvorani
Dvoľca Sternthal, Kidričevo.

PRISOTNI: 9 volivcev iz območja naselja Kidľičevo, podžupan Bogdan Potoěnik in
podŽupanja Anja Rajher, direktoľ občinske uprave Damjan Napast in javni uslužbenki
občinske uprave občine Kidričevo' Sandľa Golenko inZdenkaFľank.

Drugi odstavek 50. člena Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
62116 in 16118) pojasnjuje, da zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge,
pobude' stališča in mnenja, čę na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja
občine, za katero je zbor sklican. Zbor obč,anov, Za katerega se ugotovi, da ni sklepěen,
veljavno sklepa po preteku 30 minut od pľičetka zboľa. odločitev zboru občanov je sprejeta,
č,e zarýo glasuje najmĄ polovica volivcev, ki so glasovali.

Javna uslužbenka občinske uprave občine Kidľičevo na podlagi drugega odstavka 50. člena
Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62116 in 16118) ugotovi, da
zbor občanov Za območje naselja Kidričevo ni sklepčen, saj se ga je udeleŽilo 0,96 %o

volivcev. Po preteku 30 minut podŽupan Bogdan Potočnik nadaljuje z zborom kĺajanov in
lahko veljavno spľejema svoje odločitve, pľedloge, pobude in stališča'

S sklicem zbora občanovje bil predlagan naslednji dnevni red:

l ' Predlogi za imenovanje v kĺajevne odbore
2. Razno

Ad1

Zbor obč,anov je vodil podŽupan občine Kidľičevo gospod Bogdan Potoěnik, kateľi navzoče
seznani, da je zbor občanov sklican Z namenom, da podajo pľedloge za ělane kľajevnih
odboĺov' kateľe nato na pľedlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja



imenuje občinski svet. občani podajo toliko predlogov, kot šteje Kľajevni odbor, v tem
pľimeru 5, lahko pa tudi več.

Y razpravi so bili podani naslednji predlogi zaělane kľajevnega odbora Kidričevo:

1. Marija Hľnja , Ulica Borisa Kľaigheľja 17,23Ż5 Kidľičevo
2. Radovan Pulko, Ulica Borisa Kľaigherja l,2325 Kidľičevo
3. Simona Gaiser' Ulica Borisa Kľaigherja 15,2325 Kidričevo
4. Manja Knežević, Ulica Boľisa Kĺaigheľja 16,2325 Kidľičevo
5. Irena Rampre, Tovaľniška cesta 2,2325 Kidričevo
6. Iľis Furjan, Kajuhova u|ica7,2325 Kidľiěevo

Pľedlogi so bili soglasno sprejeti iz strani kĺajanov' kaľ so potrdili z dvigom ľok.

Predlog za ělanico Iľis Furjan, Kajuhova u|ica7,2325 Kidričevo je bil oddan dne 27.2.2019,
v poštni nabiralnik občine Kidričevo.

Zbot krajanov za območj e naselj a Kidričevo

predlaga

občinskemu svetu občine Kidľiěevo, da imenuje člane kĺajevnega odboľa izmed spodaj
predlaganih kandidatov:

1. Marija Hmja , Ulica Boľisa Kĺaigherja 17 ,2325 Kidričevo
2. Radovan Pulko, Ulica Borisa Kĺaigheľja I,2325 Kidľičevo
3. Simona Gaiser, Ulica Borisa Kĺaigheľja 15,2325 Kidľičevo
4. Manja KnęŽevió, Ulica Borisa Kľaigheľja 16,Ż325 Kidričevo
5' Irena Rampre, Tovarniška cesta 2,2325 Kidľičevo
6. Iľis Fuľjan, Kajuhova ulica7,2325 Kidľičevo

pet članov Kľajevnega odboľa Kidričevo

Predlagatelj kandidata začlana kĺajevnega odboľa Kidľičevo, ki na zboľu ni bil prisoten, je
pozvan, da soglasje kandidata dostavi na občinsko upľavo občine Kidľičevo najpozneje do
4.3.2019 do 15. uľe.

AD,2

občani so opozorili na problematiko onesnaŽevanja okolja in postavitev dodatnih košev za
smeti, postavitev opozorilnih tabel proti onesnaŽevanju.

Izpostavljena je bila tudi pľoblematika > Table za stanovalce v Lackovi in Čučkovi ulici<.



Zbor obč,anov je bil zaključen ob 19. uri

Sandľa Golenko
zapisnik

Pľiloge:
- Lista prisotnosti
- Soglasje za člana Ko

Bogdan Potočnik
podžupan
oběine Kidľičevo
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oBčtNA KtoRIčEVo
Kopališka ul. L4
2325 Kidričevo

Številka: Oll-t)l20l9
Datum: 26.02.2019

ZAPISNIK

zbora oběanov za območje kľaja Njiverce, ki je bil dne 26. februaľja 2019 ob 18. uri v
pľostoľih špoľtnega paľka Nj iverce.

PRISoTNI: 17 volivcev iz obmoěja kraja Njiveľce, podžupanja gospa Anja Rajher in
delavec občinske upľave Igor Premužič.

Delavec občinske uprave občine Kidriěevo je ob upoštevanju drugega odstavka 50. ělena
Statuta oběine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62116 in 16118) ugotovil, da
zbor občanov za obmoěje kraja Njiverce ni sklepčen, sej se ga je udeležilo _3,|6_0Á (najmanj
5 % volivcev) in je potrebno počakati 30 minut. Po preteku 30 minut podžupanja ga' Anja
Rajher nadaljuje z zborom kľajanov in lahko veljavno spľejema svoje odloěitve, pľedloge,
pobude, stališěa.

DNE\rNI RED:
1. Predlogi za imenovanje v kľajevne odbore
2. Razno

Adl

Podfupanja občine Kidriěevo gospa Anja Rajher seznani navzoěe' da je zbor oběanov sklican
z namenom, da podajo predloge za ělane krajevnih odborov, kateľe nato na predlog komisije
za mandatna vprašanja' volitve in imenovanja imenuje oběinski svet. občani lahko podajo
toliko pľedlogov, kot šteje kľajevni odboľ, v tem primeru 5, lďlko pa fudi več.

Delavec oběinske uprave navzoče seznani z nalogami kľajevnega odbora.



Y razpravi so bili podani naslednji predlogi začlane kĺajevnega odbora Njiverce:

IvicaCIZERL, Njiverce, Cesta na Hajdino 22a,2325 Kidričevo;
Maja KNAVS, Njiverce, ob gozdu 15,Ż325 Kidľičevo;
Maľko GODEC, Njiveľce, ob železnici 3,2325 Kidričevo;
Tomaž PREMUŽIČ, N3iverce vas 38, 2325 Kidtiěevo;
Matej NOVAK, Njiveľce vas l4, 2325Kidnčevo;
JanezBoMBEK, Njiverce, Ul. Nikole Tesle 2l,2325 Kidľičevo.

Zbot krajanov za območj e kľaj a Nj iverce

pľedlaga

občinskemu svetu občine Kidričevo, da imenuje izmed spodaj predlaganih kandidatov;

1. IvicaCIZERL, Njiverce, Cesta na Hajdino 22a,2325 Kidľičevo;
2. Maja KNAVS, Njivercę' ob gozdu 15,2325 Kidričevo;
3. Maľko GODEC, Njiverce, ob železnici3,2325 Kidńčevo;
4. TonažPREMUŽIČ, Niiveľce vas 38, 2325Kidnčevo;
5. Matej NOVAK, Njiverce vas 14, 2325Kidnčevo;
6. Janez BOMBEK, Njiveľce, Ul. Nikole Tesle 2I,2325 Kidľičevo.

pet članov kľajevnega odbora Njiverce.

N\2

G. Zvonko MILOŠIČ opozoń na problematiko parkiranjavozil ob lokďni cesti Njiverce- Gl-
2. Veliko nevaľnost predstavljajo paľkirana vozi|a, ki segajo v vozišče in vkljuěevanje
parkiranih vozil v promet. Prav tako se je celotno obmoěje spremenilo v smetišěe, saj vozniki
puščajo na męstih parkiranja smeti.
opozoril je fudi na predolgi čas sprejemanja občinskih pľostorskih aktov.

Ga. Skok je opozoľila , da je nujno potrebno sanirati bankine ob lokalni cesti od železniškega
pľehoda do perutninskih farm.

Zbot občanov je bil zaključen ob l9,20 uľi

Anja Rajheľ;

Igor podžupanja

Pľiloga:
- lista prisotnosti
- soglasje kandidata.

I

2
3

4
5

6

občine Kidričevo



oBčtNA KlDRlčEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Številka: Oll-t}lz}tg
Datum: 27.02.2019

ZAPISNIK

zbora občanov za obmoěje kĺaja Lovrenc na Dr. polju, Župeěja vas in Pleterje, ki je bil dne
27, februĄa2}l9 ob 19.30 uri v pľostorih doma krajanov Lovľenc.

PRISOTNI: 19 volivcev iz območja krajev Lovrenc na Dľ. polju, Župeéja vas in Pleteľje,
podžupanja gospa Anja Rajher in delavec občinske upľave Igor Premužič.

Delavec občinske uprave občine Kidriěevo je ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena
Statuta oběine Kidričevo (Uľadno glasilo slovenskih oběin, št. 62/t6 in 16118) ugotovil, da
zbor občanov za območje kľaja Njiverce ni sklepčen, sej se ga je udeležilo l,93 % (najmanj 5

7o volivcev) in je potrebno počakati 30 minut. Po pľeteku 30 minut podŽupanja ga. Anja
Rajher nadaljuje z zborom kĺajanov in lúko veljavno sprejema svoje odločitve, pľedloge,
pobude, stališča.

DNEVNI RED:
1. Predlogi za imenovanje v kĺajevne odboľe
2. Razno

Adl

PodŽupanja občine Kidľičevo gospa Anja Rajheľ seznani navzoěe, da je zbor oběanov sklican
z namenom, da podajo predloge za ělane krajevnih odborov, katere nato na predlog komisije
za mandatna vpľďanją volitve in imenovanja imenuje oběinski svet. občani lahko podajo
toliko pľedlogov, kot šteje kľajevni odbor, v tem primeru 5, lahko pa tudi več.

Delavec občinske upľave navzoče seznani z nalogami kľajevnega odbora.



Y ĺazpravi so bili podani naslednji pľedlogi zaě|anę kľajevnega odbora Lovrenc na Dľ. polju,
Župeějavas in Pleteľj e:

1. Jadľanko ŠrorNIr, Lovrenc na Dr. polju 8f, 2324Lowenc na Dľ. polju;
2. Leopold MESAzuČ, Lovrenc na Dr. polju 12l ,2324 Lovrenc na Dr. polju;
3. Zvonko ERBUS, Pleterje 35,2324 Lovľenc na Dr. polju;
4. Andľej ŠvłĺcEn, Pleteľje 7,2324 Lovrenc na Dľ. polju;
5. Anton PLANINŠEK, Župečja vasŁ,Ż3}4Lovrenc na Dr' polju.

Zborkłajanov zaobmočje kraja Lovľenc na Dľ. polju, Żlpečjavas in Pleteľje

predlaga

občinskemu svetu občine Kidńčevo, da imenuje izmed spodaj predlaganih kandidatov;

1. Jadľanko ŠrorNx, Lovľenc na Dr. polju 8f, 2324Lovręnc na Dľ. polju;
2. Leopold MESARIČ, Lovrenc na Dľ. polju 12l, 2324Lovrenc na Dľ. polju;
3. Zvonko ERBUS, Pleterje 35,2324 Lovrenc na Dľ. polju;
4. Andľej ŠvłĺcBn, Pleteľje 7,2324 Lovrenc na Dr. polju;
5. Anton PLANINŠEK,Župeějavas2,Ż3}4Lowenc na Dr. polju.

pet članov kľajevnega odboľa Lovľenc na Dr. polju, Župečjavas in Pleteľje.

AD.2

Pod točko razno so kľajani izpostavili:
_ Tľgovina v Lovrencu;
- Težave pri dostavi pošte zaradi razmetanega vľstnega ľeda hišnih številk;
- Kategorizacijaceste do Lovrenca 65 C:
- neuľejene bankine;
- modeľnizacijaceste Stmišče Župečja vas;
_ Talne označbe na stezah za pešce;
- Dostop na kmetijske površine iz nove traktorsko kolesarske poti ob regionalni cesti R

432.

Zbot občaĺov je bil zaključen ob 20 uri 50 minut.

Anja Rajher;

Igor podžupanja

Priloga:
- lista prisotnosti
- soglasje kandidata.

občine



oBčtNA K!DRlčEvo
Kopališka ul. L4
2325 Kidričevo

Številka: 0lt-IOl20l9
Datum: 26.02.2019

ZAPISNIK

zbora občanov za območje kľaja Kungota pľi Ptuju, ki je bil dne 26. februaľja 20l9 ob 19.30

uri v prostoľih doma kľajanov Kungota.

PRISOTNI: 18 volivcev iz obmoěja kraja Kungota pľi Ptuju, podžupanja gospa Anja Rajher
in delavec oběinske uprave Igor Premužič.

Delavec občinske uprave oběine Kidľičevo je ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena
Stafuta oběine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.62116 in 16/18) ugotovila. da je

DNEVI\il RED:
1. Pľedlogi za imenovanje v kľajevne odbore
2.Razno

Ad1

PodŽupanja oběine Kidľičevo gospa Anja Rajher seznani navzoée, da je zbot oběanov sklican
z namenom, da podajo predloge zaě|ane kľajevnih odboľov, katere nato na predlog komisije
za mandatĺa vprašanją volitve in imenovanja imenuje občinski svet. oběani lahko podajo

toliko pľedlogov, kot šteje kĺajevni odbor, v tem primeru 3, lďlko pa tudi več.

Delavec občinske uprave navzoče seznani z nalogami kĺajevnega odbora.

Y razpravi so bili podani naslednji predlogi zač|ane krajevnega odbora Kungota pľi Pfuju:

1. Štefarr ŽupłNlČ, Kungota pri Ptuju 94,2325 Kidľičevo;



2. Mišo PUŠNIK' Kungota pľi Ptuju 1l4,2325 Kidričevo
3. Uroš PoŽGAN, Kungota pri Ptuju 9,2325 Kidričevo.

Zbor krajanov za obmoěje kĺaja Kungota pľi Ptuju

predlaga

občinskemu svetu občine Kidľičevo, da imenuje inned spodaj predlaganih kandidatov;

1. Štefan ŽupeNlČ, Kungota pľi Ptuju 94,2325 Kidľiěevo;
2. Mišo PUŠNIK, Kungota pri PĘu tt4,2325 Kidričevo
3. Uľoš POŽGAN, Kungota pń Ptuju 9,2325 Kidľičevo.

tľi člane kľajevnega odboľa Kungota pľi ftuju.

AD.2

Pod točko Íazrrc so krajani izpostavili problematiko v naselju Kungota pri PĘu:
- Nujno je potľebno določiti hišnika in pričeti z obnovo doma kľajanov Kungota pri

Ptuju;
- Zagotoviti je potrebno sredstva za omejitev hitľosti na vseh vpadnih cestah proti centru

Kungote;
_ obveščanje kĺajanov o stanju pľojektov, ki se izvajajo na njihovem obmoěju, saj bodo

le ti imeli precejšen vpliv na življenje v kraju (gľamoznica Pleterje);
- Zapuščen grad Ravno polje in njegova okolica;
_ Neuľejen centeľ z igĺiščem in otľoškimi igrali;
- Izgradnja pločnika nadďjevanje obstoječega v smeľi Brunšviga in Pľepolj..

Zbor občanov je bil zaključen ob20 uri in 50 minut

sestavil Anja Rajher;

podžupanja
občine

Pńloge
Lista prisotnosti;
Soglasje začlana Ko 3x

Igor



oBčtNA KtDR!čEVo
Kopališka ul. L4
2325 Kidričevo

Številka: 0ll-t}lzo]rg
Datum: 27.02.2019

ZAPISNIK

zbon občanov za obmoěje kĺaja Mihovce in Dragonja vas, ki je bil dne 27. februarja 2019 ob
18.00 wi v prostoľih doma kľajanov Lovrenc.

PRISOTNI: 9 volivcev iz obmoěja krajev Mihovce in Dragonja vas' podžupanja gospa Anja
Rajheľ in delavec občinske uprave Igor Premužiě.

Delavec občinske uprave občine Kidričevo je ob upoštevanju dľugega odstavka 50. člena
Statuta občine Kidriěevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62116 in 16118) ugotovil, da
zboľ občanov za območje kĺaja Njiverce ni sklepčen, sej se ga je udeležilo 2,88 % (najmanj 5
0ń volivcev) in je potrebno počakati 30 minut' Po preteku 30 minut podŽupanja ga. Anja
Rajher nadaljuje z zborom kľajanov in lahko veljavno spĘema svoje odloěitve, pľedloge,
pobude, stališča.

DNEVI\il RED:
1. Predlogi za imenovanje v krajevne odbore
2. Razno

Adl

Podžupanja oběine Kidriěevo gospa Anja Rajher seznani navzoěe, da je zbor občanov sklican
z namenom, da podajo predloge za élane kĺajevnih odboľov, katere nato na pľedlog komisije
za mandatna ęrašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet. oběani lahko podajo
toliko pľedlogov' kot šteje krajevni odbor, v tem primeru 5, lďlko pa tudi več.

Delavec občinske uprave navzoěe seznani z nalogami kľajevnega odbora.



Y ruzptavi so bili podani naslednji predlogi začIane kľajevnega odboľa Mihovce in Dragonja
vas

l. Srečko GODEC, Dragonja vas 21A, 2326 Cirkovce:;
2. Vincenc KLASINC, Mihovce 32,2326 Ciľkovce;
3. Anton SAGADIN, Mihovce 29,2326 Ciĺkovce.

Zbor kĺajanov za obmoěje kľaja Mihovce in Dľagonja vas

pľedlaga

oběinskemu svetu občine Kidričevo, da imenuje izmed spodaj predlaganih kandidatov;

1. Sľečko GoDEc, Dragonja vas 21A, 2326 Cirkovce;
2. Vincenc KLASINC, Mihovce 32,2326 Ciľkovce;
3. Anton SAGADIN, Mihovce 29,2326 Cirkovce.

tri člane kľajevnega odbora Mihovce in Dragonja vas.

AD.2

Pod točko razÍLo ni bilo Íazptave.

Zbor občanov je bil zakljuěen ob 19 uri 10 minut.

Anja Rajher;

Igor podtupanja
oběine Kidričevo

Priloga:
- lista pľisotnosti
- soglasje kandidata.



oBčlNA KtDRtčEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Številka: OII-I0l20l9
Datum: 27.2.2019

ZAPISNIK

zbora oběanov za območje kľaja Spodnje in Zgon1e Jablane, ki je bil dne 26' februaľja 2019
ob 19.30 uĺi v prostoľih PGD Jablane.

PRISOTNI: 20 volivcev íz območja kľajev Spodnje in Zgornje Jablane, podžupan gospod
Bogdan Potočnik in delavka občinske uprave ZdenkaFrank

Zbor obč,anov je vodil podŽupan gospod Bogdan Potočnik, ki navzoče seznani, da zbor
občanov ni sklepčen, zato bo potrebno počakati 30 minut.

Podžupan oběine Kidričevo gospod Bogdan Potočnik je ob upoštevanju drugega odstavka 50.
člena Statuta občine Kidričevo (Uľadno glasilo slovenskih oběin' št. 62116 in 16/18)
ugotovila, da je po poteku 15 minut zboľ občanov za območje kľaja Spodnje in Zgomje
Jablane sklepčen, sej se ga je udelež1lo 5,52 oń volivcev.

DNEVNI RED:
1. Predlogi za imenovanje v kľajevne odbore
2. Razĺo

Adl

Podžupan občine Kidľičevo gospod Bogdan Potočnik navzoće seznani, da je zbor občanov
sklican Z namenom, da podajo predloge za čIane kľajevnih odborov, katere nato na pľedlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet. občani lahko
podajo toliko predlogov, kot šteje kľajevni odboĺ, v tem primeľu 3, lahko pa tudi veě.

Gospod Potoěnik je občane tudi seznanil, da kĺajevni odbor sestavljata dva kľaja. Glede na
dogovor, ima kĺaj Spodnje Jablane dva člana in kľaj Zgornje Jablane enega člana, ta pa naj bi
bil tudi predsednik.



V razpravi so bili podani naslednji predlogi za člane krajevnega odboľa Jablane:

Franc Frangež, Zg. Jablane 34lb
Tomaž Potočnik, Sp. Jablane 7
Damijan Golenko, Sp. Jablane 10/a

Vsi pľedlagani kandidati so soglašala z imenovanjem'

Zbotlłajarlov zaobmočje kľaja Spodnje in Zgomje Jablane

pľedlaga

občinskemu svefu občine Kidriěevo, da imenuje izmed spodaj pľedlaganih kandidatov;

Fľanc Frangeź, Zg. J ablane 3 4b
Tomaž Potočnik, Sp. Jablane 7
Damijan Golenko, Sp. Jablane 10ia

tľi člane kĺajevnega odbora Jablane.

Ad.2

Gospod Frarlgežje pľedlagal, da kľajani podajo pľedloge kľajevnemu odboru in tako skupaj
naredijo program' kaj bi bilo potrebno urediti v obeh kĺajih, ter da občani sodelujejo s

kľajevnim odborom'

Gospod Fideršęk je povedal kaj je v letošnjem pľoľačunu vključeno v program cestne
infrastruktuľe.

Predlagali so, da se uľedi cesta od Ciľkovc do Pongrc. Cesta bi se naj razšinla, saj se bodo
delale še kolesaľske poti.

Zbor oběanov je bil zaključen ob 20.15 uľi

Zdenka

zapisnik
občine Kidričevo



oBčtNA KtDR!čEVo
Kopališka ul. L4
2325 Kidričevo

Stevilka: 011-1012019
Datum: 28.2.2019

ZAPISNIK

zboru občanov za območje kraja Šikole, ki je bil dne 27. febľuarja 2OI9 ob 19'30 uľi v
prostorih pGp Šikole

PRISOTNI: 21 volivcęv iz območja kľaja Šikole, podŽupan gospod Bogdan Potočnik in
delavka občinske uprave Zdenka Frank

Zbor občanov je vodil podŽupan gospod Bogdan Potočnik.

PodŽupan občine Kidľičevo gospod Bogdan Potočnik je ob upoštevanju drugega odstavka 50.
člena Statuta občine Kidľičevo (Uľadno glasilo slovenskih občin, št. 62116 in 16118)
ugotovila, da je zbor oběanov za območje kľaja Šikole sklepčen, sej se ga je udele žilo 7 ,86 Yo
volivcev.

DNEVNI RED:
1. Predlogi za imenovanje v kľajevne odboľe
2. Razno

Adl

Podžupan občine Kidriěevo gospod Bogdan Potočnik navzoče seznani, da je zbor občanov
sklican Z namenom, da podajo pľedloge za člane kľajevnega odboľa, kateľe nato na pľedlog
komisije za mandatna vpľašanja, volitve in imenovanja imenuje oběinski svet. občani lahko
podajo toliko predlogov, kot jih šteje kľajevni odbor, v tem pľimeľu 3, lahko pa tudi več.

Y razpravi so bili podani naslednji predlogi začlane kľajevnega odboľa Šikole:

Matej Gajšt, Šikole o3la
Dľaškovič Branko Sikole 16
Aleš Kirbiš, Šikole 34



Zbor kĺajanov Za območj e kľaj a Šikole

pľedlaga

občinskemu svetu občine Kidriěevo, da imenuje izmed spodaj predlaganih kandidatov;

Matej Gajšt, Šikol" 6:/a
Draškovič Branko Šit<ote to
Aleš Kiľbiš, Šikole 34

tri člane kľajevnega odbora Šikole'

Pľedlog je bil potrjenz20 glasovi eden je bil proti.

Predlagatelja kandidata za ěIana kľajevnega odbora Šikolę, ki sta predlagala kandidata' ki na
zboru ni bil pľisoten, sta bila pozvana, da soglasje kandidata dostavi na občinsko upravo
občine Kidričevo najpozneje do 1.3. 2019.

^d.2
Ureditev avtobusnega postajališěa saj avtobusnega postajališča nimajo. To bi lahko bilo v
bližini železniškega postajališča ali pľi kapeli in pľi trgovini.

Asfalt na glavni cesti. Delali so kanalizacijo in zaradí dotľajanosti so nastale udaľne jame.

Tudi v ostalih ulicah so ceste dotľajane.

obvoznica obljubljena je bila vzporedna cesta - poljska, ob novi obvoznici. o tem se je že
večkľat obljubljeno. Zemljišča veě naj ne bi bil problem. V ta namen se bi naj dobilo 24.000
evrov s stľani države

P rob l em Kameni šni c ę zar adi kanalizacij e iz G aj a.

Cesta Ptuj - Slovenska Bistľica predlog, da bi se naredil otok, kar naj občina pľedlaga
Direkcije.

Uľeditev poljskih cest.

Zboľ občanov je bil zaključen ob 20.20 uri

BoF

sestavila
oběinę

c
Kidľiěevo



oBčlNA KtDRlčEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Številka: 0II-1Ol2Ol9
Datum: 28.2.2019

ZAPISNIK

zbora občanov za območje kĺaja Pongrce' ki je bil dne 27. februaľja 2019 ob 18. ud v
pľostorih PGo Šikole

PRISOTNI: 6. volivcev iz območja kĺaja Pongrce, podžupan gospod Bogdan Potoěnik in
delavka občinske uprave Zdenka Frank

Zbor občanov je vodil podŽupan gospod Bogdan Potočnik, ki navzoče seznani, da zbor
občanov ni sklepčen,zatobo potľebno poěakati 30 minut.

Podžupan občine Kidričevo gospod Bogdan Potočnik je ob upoštevanju drugega odstavka 50.
člena Statuta občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62116 in 16/18)
ugotovila, da je po poteku 20 minut zboľ občanov za obmoěje kĺaja Pongľce sklepčen, sej se
gaje udeležilo 5,22 o/o volivcev.

DNEVIV RED:
1. Pľedlogi za imenovanje v krajevne odboľe
2. Razno

Adl

Podžupan oběine Kidľičevo gospod Bogdan Potočnik navzoče seznani, da je zbor občanov
sklican Z namenom, da podajo predloge za člane kľajevnega odbora, katere nato na pľedlog
komisije za mandatna vpľašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet. občani lahko
podajo toliko predlogov, kot jih šteje kľajevni odboľ, v tem primeru 3, lahko pa tudi več.

Y razpravi so bili podani naslednji predlogi začlane krajevnega odbora Pongrce:

Boštjan Unuk' Pongrce 26la



Miľko Dľaškoviě, P ongtce 32lb
Mitja Kmiěar, Pongľce 23

Zborktajanov za območje kľaja Pongľce

pľedlaga

oběinskemu svetu občine Kidričevo, da imertuje izmed spodaj pľedlaganih kandidatov;

Boštjan Unuk, P ongrce 26l a
Miľko Draškovič, Pongtce 32lb
Mitja Krničaľ, Pongľce 23

tri člane krajevnega odboľa Pongrce.

^d,.2

Ni bilo ÍazpraYę.

Zbor občanov je bilzaključen ob 18,40 uľi

Zdenka



oBč!NA K!DRlčEVo
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Številka: 01I-l0l2OI9
Datum: 27.2.2019

ZAPISNIK

zbora občanov za območje kľaja Cirkovce, ki je bil dne 26. februaľja 2019 ob 18. uri v
prostorih občine Kidričevo'

PRISOTNI: 6 volivcev iz območja kľaja Ciľkovce, podžupan gospod Bogdan Potočnik in
delavka občinske uprave Zdenka Frank

Zboĺ obč,anov je vodil gospod podžupan Bogdan Potočnik, ki je ugotovil, da ob uri sklica zboľ
občanov ni sklepčen in bo potrebno počakati 30 minut, đazzborom lahko nadaljujejo.

PodŽupan gospod Bogdan Potočnik je ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena Statuta
občine Kidľičevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62l16 in 16l18) ugotovil, da je poteklo
od pričetka zboru 30 minut in tako lahko zboľ veljavno sprejema svoje odločitve, predloge,
pobude, stališča

DNEVNI RED:
1. Predlogi za imenovanje v kĺajevnę odbore
2. Razno

Adl

Podžupan občine Kidľičevo gospod Bogdan Potočnik navzoče seznani, da je zbor oběanov
sklican Z namęnom, da podajo predloge za ěIanę kĺajevnega odboľa, katere nato na pľedlog
komisije za mandatna vprašanja' volitve in imenovanja imenuje občinski svet. oběani lahko
podajo toliko predlogov, kot jih šteje kľajevni odboľ' v tem pľimeru 3' lahko pa tudi več.

Y razpravi so bili podani naslednji pľedlogi zač|anę kĺajevnega odboľa Cirkovce:



Franc Hergan, Ciľkovce 6lle
Anton Rampre, Cirkovce l/d
Pavla Veleľ, Ciľkovce 76
Maľija Dietinger, Cirkovce 17

Marija Kmetec, Cirkovce 35

Gospa Marija Dietinger kandidature ni sprejela.

Zborkłajaĺov za območje kľaja Ciľkovce

predlaga

občinskemu svetu občine Kidľičevo, da imenuje izmed spodaj predlaganih kandidatov;

Anton Rampľe, Cirkovce l/d
Fľanc Hergan, Cirkovce 61/e
Pavla Veleľ, Ciľkovce 76
Marija Kmetec, Cirkovce 35

tri člane kľajevnega odbora Ciľkovce.

Ad.2

Zazboruobčanov so prisotni podali predlog za obnovo dvorane v Ciľkovcah.

Podali so tudi vprašanja, na katere je odgovoril gospod Potočnik.

Predlagali so, da občina pri žamih grobovih naredi okvirje, saj je sedaj vsak spomenik
postavljen drugače' stľošek postavitve okviľja pa zaračllrla najemniku.

Luč pri pľehodu za pešce pľi šoli ne dela.

Zbor obť:anov je bil zaključen ob l9. uri

Zđenka Bogdan

občine Kidriěevo


