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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-4/2015-6 

Datum: 17.6.2015   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo, 17. 6. 2015, ob 17.00 uri, v poročno - 

sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

Sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Andrej, 

- NEMEC Terezija, 

- NOVAK Izidor, 

- RASPOR Antun, 

- ROB Dejan. 

 

Odsotna: 

- ŠAFAR Klementina 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - tajnica občinske uprave Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

- KURE KASTELIC Danijela – sodelavka podjetja SAPO d.o.o., poročevalka,  

- KRAPEC Danilo, direktor Regionalne razvojne agencije Mura, poročevalec, 

- ZADRAVEC Barbara, sodelavka Centra za socialno delo Murska Sobota, poročevalka 

- LEBARIČ Zdravko vodja zbiranja in prevoza odpadkov KSP Ljutomer d.o.o., -poročevalec, 

- ROŽMAN Tanja, računovodkinja KSP Ljutomer d.o.o., - poročevalka 

- LUKMAN Olga, inšpektorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva- poročevalka, 

- ŠIMONKA Anica, ravnateljica OŠ Razkrižje – poročevalka. 
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Ad 1/ Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 

Uvodoma je župan vse zbrane lepo pozdravil na 7. redni seji Občinskega sveta (OS) Občine Razkrižje, ki je 

v tem mandatu, vključno z eno izredno sejo, že 8. seja. Povzel je glavne zadeve, ki so bile obravnavane na 

vseh dosedanjih sejah.  

 

Župan je v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) 

ugotovil, da je od 7 članic in članov OS navzočih 6 članov in s tem sklepčnost občinskega sveta.  

 

Glede predloga dnevnega reda, je župan povedal, da je po pogovoru s službami Skupnosti zdravstvenih 

domov Murska Sobota bil sklenjen dogovor, da se iz dnevnega reda današnje seje umakne 2. alineja 10. 

točke-obravnava poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2014. Za ostale točke je predlagal, da bi 

ostale v predlagani obliki ter vprašal, če se s tem strinjajo ali imajo predlog za dopolnitev oz. spremembo. 

Ker drugih dopolnitev ni bilo, je predlog dnevnega reda bil podan na glasovanje. 

 

S  6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine 

Razkrižje: 

1. Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev dnevnega reda. 

2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2015. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje. 

5. Obravnava in potrditev Novelacije investicijskega programa z vsebovanima DIIP in PIZ za Center 

Zavirje. 

6. Seznanitev z Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije za obdobje 2014-2020. 

7. Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2014 - 2016 za 

Pomurje. 

8. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na 

območju občine Razkrižje (vključno s primerjavo s celotnim koncesijskim območjem) za leto 2014 in 

sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu družbe KSP d.o.o. – GJS zbiranje odpadkov za leto 2015 ter 

Elaboratu o cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 

2015 v občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje. 

9. Obravnava poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014. 

10. Obravnava Letnega poročila: 

- Javnega zavoda OŠ Razkrižje za leto 2014, 

11. Obravnava predlogov in sklep o občinskih priznanjih ob 17. občinskem prazniku Občine Razkrižje.  

12. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov OS, župana in občinske uprave. 

13. Razno. 
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Ad 2 Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.  

Pri tej točki je župan uvodoma napovedal, da bo sodelavka Nataša SLAVIČ predstavila zapisnik s 

poudarkom na sprejetih sklepih in njihovi realizaciji. Na zapisnik lahko podajo predloge za dopolnitev.  

Po predstavitvi, je predlog zapisnika župan dal v obravnavo, kjer je bil s strani člana občinskega sveta podan 

manjši popravek.  

 

Ob razpravi pri realiziranih sklepih je predlog za postavitev varnostnih ogledal na občinski javni poti v 

Šprincu imel Antun RASPOR in sicer na treh nevarnih mestih (Kovačič, Črešovnjak, Rus). Nataša SLAVIČ je 

povedala, da si bo stanje pogledala na terenu. 

 

Po razpravi je sledilo glasovanje. 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme zapisnik in sprejete sklepe 6. redne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje, z dne 30.4.2015. 

 

 

Ad 3. Rebalans proračuna za leto 2015 

K točki sta podala pojasnila župan in Cvetka MLINARIČ, ki sta povedala, da je rebalans proračuna za leto 

2015 potreben zaradi možnosti večjega obsega zadolževanja za potrebe zagotavljanja sredstev 

(pridobivanja kreditov oz. pred financiranja projektov) za investicijo Izgradnja nizkoenergijskega prizidka 

vrtca Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje ter Energetska sanacija Osnovne šole 

Razkrižje in Zdravstvene postaje Razkrižje. Sprememba v sprejetem proračunu, se nanaša samo na Splošni 

del proračuna občine za leto 2015 in sicer je na strani 3/15 zmanjšanje Transfernih prihodkov za 130.000 

EUR - na kontu 74000120 Sredstva iz razpisov, posledično se zmanjšajo na strani 1/15 Skupni prihodki in 

znašajo 2.836.843,11 EUR.  

 

Na strani 15 /15 se poveča zadolževanje iz 300.000 EUR na 430.000 EUR.  

Posebni del proračuna občine Razkrižje za leto 2015 za to obravnavo rebalansa ponovno ni bil posredovan 

članicam in članom občinskega sveta, ker ostanejo odhodki nespremenjeni, torej enaki kot so bili sprejeti na 

5. redni seji dne 30.3.2015.  Zadevna sprememba proračuna z rebalansom je potrebna tudi v Odloku o 

spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015, zato se objavi v Uradnem listu RS.  

 

Po razpravi je sledilo glasovanje. 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Rebalans Občine Razkrižje za leto 2015. Odlok se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Ad 4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje. 

Kot strokovna poročevalka k tej točki je bila prisotna na seji gospa Danijela KURE KASTELIC, sodelavka v 

podjetju Sapo d.o.o.  

Župan je uvodoma povedal, da je ta točka najpomembnejša na tokratnem dnevnem redu, saj se s tem 

zaključuje 8–letno usklajevanje za sprejetje Občinskega prostorskega načrta  (OPN) Občine Razkrižje .  

Občinski prostorski načrt je v začetku večino časa izdelovalo podjetje Oikos, svetovanje in razvoj d.o.o., nato 

je delo prevzelo podjetje Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o., in pri njih zaposlena 

gospa Danijela KURE KASTELIC, ki je sodelovala v drugi polovici in usklajevala vse potrebne postopke ter 

bila ključna strokovna sodelavka, povezovalka z različnimi ministrstvi, ki so podajali pogoje in soglasja.  

S sprejetjem tega OPN, ki je temelj vsega, bodo postopki v bodoče krajši in bolj enostavni.  

Župan je povedal, da so s to strokovno sodelavko pregledali vsako parcelo, ki se jo je predlagalo za 

spremembo namembnost, tako na papirju, kot na terenu. Bilo je vloženega veliko dela.  

 

Občinski prostorski načrt predvideva gospodarjenje s prostorom na lokalni ravni. Župan je povedal, da so ti 

postopki preveč dolgotrajni in komplicirani. Po sprejetju tega temeljnega načrta, v bodoče postopki ne bodo 

tako dolgi in komplicirani.  

 

Gospa Danijela KURE KASTELIC je v podrobni razlagi uvodoma pojasnila postopke sprejetja OPN, vsebino 

OPN, osnove za načrtovanje razvojnih območij, grafične prikaze, predstavljene so bile usmeritev za razvoj 

poselitve, izvedbeni del OPN, podrobna namenska raba prostora, branje in razumevanje določb….. 

 

Glede ureditve vaškega jedra Razkrižje je Danijela KURE KASTELIC povedala, da se le-ta opredeli v 

podrobnem občinskem prostorskem načrtu, ki sledi temu osnovnemu.  

 

Župan se je zahvalil gospe Danijeli in podal predlog, da bi Občinski prostorski načrt kdaj predstavili širši – 

zainteresirani javnosti. Povedal je še, da je občinski prostorski plan skladen z državnim prostorskim planom 

ter da so v postopku bila pregledana tudi posamezna področja in značilnosti poselitve. Objekte se lahko 

postavlja, če so obstoječe, oz. možne poti do njih. OPN bi naj omogočil, da se k vsaki obstoječi hiši 

vzpostavi javna pot.  

Ob tem je župan še poudaril, da se je gospa Danijela pri postopku zelo trudila in nas zastopala do 

najzahtevnejšega soglasodajalca Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot celota je OPN 

izrazito strokovni dokument. 

 

Po razpravi je sledilo glasovanje. 

 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje. 
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Ad 5. Obravnava in potrditev Novelacije investicijskega programa z vsebovanima DIIP in PIZ za 

Center Zavirje. 

Uvod je podal župan, podrobneje je predstavitev k točki podala tajnica občinske uprave, Monika HOLC, ki je 

povedala, da so v novelaciji investicijskega programa naslednje spremembe: 

- Spremembe imena iz KŠC ZAVIRJE v – CENTER ZAVIRJE 

- v letih (2014-2016) bi potekala 1. faza, ostale faze pa do leta 2020, za katere je potrebno še 

zagotoviti finančne vire.  

V 1. fazi je že bil narejen: namakalni sistem, javna razsvetljava, planira se še igrišče za odbojko na mivki,  

prav tako pa je potrebno narediti še poplavno študijo za to območje.  

2. faza predvideva ureditev Atletske steze, igrišče za velik nogomet,.. 

3. faza bi zaokrožila projekt z odkupi zemljišč, bazeni in ureditev okolice.  

Ocenjena vrednost investicije je bila usklajena z vrednostjo projektanta in inženirskimi predračuni.  

 

V 2015 se predvideva črpanje v višini 31.000 EUR sredstev Fundacije za Šport, občina pa bi morala dodati 

še okrog 34.000 EUR. Bistvena potrebna sprememba v proračunu je ta, da je trenutno bilo planirano samo 

3.000 EUR, bi pa morali dodati še druge stroške, oz. večjo planirano vrednost. Novelacija dokumentacije je 

bila napravljena za 1. fazo, za travnate površine »trikotnika« v Centru Zavirje. Monika HOLC je podala 

predlog, da bi bilo potrebno pri Fundaciji za šport preveriti, če se investicija da zavleči v poznejša leta. 

 

Župan je predlagal, da bi pogodbo, ki jo je poslala Fundacija za šport, vseeno podpisali in bi potem videli, 

kako bi se lahko razpletlo. Glede na izvajanje vseh investicij, bi se potem moralo dati pojasnilo, da se zaradi 

drugih večjih investicij, ta preloži na naslednja leta.  

 

Župan je tako predlagal sklep, da se postopek do Fundacije za šport spelje in se nato vidi, če bomo lahko šli 

v realizacijo planirane investicije. Če se Fundacija za Šport ne bi strinjala, bi naslednjič na seji obravnavali, 

ali se projektu odpovedati.  

 

Zaradi obširne razprave in ker so na seji že bili prisotni poročevalci za druge točke, je župan prekinil to točko 

in predlagal, da se obravnava zadeve prenesla na zadnjo točko dnevnega reda.  

S predlaganim so se prisotne članice in člani občinskega sveta strinjali.  

 

 

Ad 6. Seznanitev z Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije za obdobje 2014-2020. 

Kot poročevalec k tej točki je bil prisoten na seji gospod Danilo KRAPEC, direktor RRA Mura. 

Župan je uvodoma povedal, da je pregledal dokument, da je naša občina manjša in obrobna in zanjo ni 

posebej opredeljena posamezna investicija, se pa naša občina vseeno najde v programih npr. na strani:  

- 21. Privabljanje podjetnikov na podeželje, 

- 19. Biosferni rezervati Mura-občina se pridružuje tej strategiji, 

- 18. Celovito ravnanje z vodami v Pomurju, 
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- 15. Regijski inkubator nevladnih organizacij, 

- 14. Skupnostni model za paliativno oskrbo v Pomurju, 

- 13. Inkubator za spodbujanje socialnih podjetij, 

- 12. Pomurje - zdrava in aktivna regija, 

- 11. Razvoj visokega šolstva v Pomurju, 

- 8. Izgradnja pomurske kolesarske poti, (prekomejno sodelovanje, kolesarski načrt je že bil izveden, 

kot projekt se bo uvrščal v razvoj regije).  

Pomembni projekti za občino Razkrižje so CENTER ZAVIRJE, KLET V ŠPRINCU… Prioritete pa so vode, 

rezultati študij se lahko uporabi, da se omili vpliv voda.  

 

Župan je predal besedo g. Danilu KRAPCU, ki je povedal, da so Projektne predloge zbirali od različnih 

deležnikov, pri dokumentu je sodelovalo preko 100 strokovnjakov, bilo je veliko predlogov, vendar so 

medsebojno povezane projekte združevali.  

Strokovnjaki so sprejeli stališče, da je dokument živ in lahko kadarkoli katera občina vstopi. To pomeni, da 

se lahko projektu pridruži tudi občina, če se naknadno ugotovi, da bi katera izmed potreb bila tudi za 

določeno novo občino. Primer je projekt Celovito ravnanje vodami v Pomurju. 

V prejšnji finančni perspektivi je bilo določeno tako, da je posamezna občina lahko pridobila določeno število 

sredstev. Novi projekti pa so naravnani tako, da so prednostno financirani tisti, na katerih participira več 

občin. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo meni, da je Regionalni razvojni program vzorno 

pripravljen. Polovico razpoložljivih sredstev bi naj šlo za razvoj gospodarstva, in ne veliko za infrastrukturo. 

Nekatere predloge so predlagala podjetja. V povzetku so projekti, ki so pomembni za Pomurje. S tem 

dokumentom se je prešlo iz jamranja in manjše razvitosti v težo na decentralizacijo države, da bo Pomurje 

postalo »Rejdno dobro«… 

Velikost občine za sodelovanje pri projektih ni pomembna. Predlog je bil podan, da se vsi projekti ocenijo na 

petih različnih odborih. Gospodarstveniki morajo povedati, kaj je za regijo pomembno.  

Ker ni regijske kvote, se bo poskušalo za najpomembnejše projekte potegovati s številom občin. Npr, 

ravnanje z vodami je sektorski projekt, ki bi potekal do leta 2020, ob tem mora sredstva zagotoviti tudi 

država. Razvojni program je izhajal iz tega, da bo voda postala strateška zadeva. Nasprotujejo privatizaciji 

naravnih resursov. Poleg celovite ureditve z vodami, je lahko pomembna tudi pomurska kulinarika in turizem.  

G. KRAPEC priporoča, da se občina in posamezni nosilci projektov vključujejo v delo Lokalne akcijske 

skupine. V Pomurju se bodo trudili, da se bo podaljšal Zakon o Pomurju, ki daje status problemskega 

območja, to pa doda še 20 odstotkov dodatnih sredstev.  

 

Po razpravi je sledijo glasovanje. 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije za 

obdobje 2014-2020. 
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Ad 7 Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2014 

- 2016 za Pomurje. 

Kot poročevalka k tej točki je bila prisotna na seji gospa Barbara ZADRAVEC,univ. dipl. soc. delavka, 

zaposlena na Centru za socialno delo Murska Sobota.  

Uvod je podal župan, podrobneje pa strategijo predstavila ga. Barbara ZADRAVEC. 

 

Barbara ZADRAVEC je povedala, da je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega 

varstva za obdobje do leta 2020 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–

2020, ki določa, da se bodo za neposredno uresničevanje zastavljenih ciljev dokumenta pripravljali izvedbeni 

načrti na državni in regionalni ravni, in sicer za obdobje štirih let (2013–2016 in 2017–2020). Izvedbeni načrt 

za cilje na ravni države bo sprejemala Vlada RS, za cilje na ravni regij oziroma lokalnih skupnosti pa pristojni 

organi lokalnih skupnosti.  

CSD Murska Sobota je bil s sklepom Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 

določen za pripravo, spremljanje in poročanje o izvajanju regijskega izvedbenega načrta na območju 

pomurske statistične regije. Ga. ZADRAVEC je povedala tudi, da je pomembno, da se nekaj premika na 

območju socialnega varstva, da so odprte nove možnosti za njihove uporabnike, saj opažajo kompleksnejše 

težave v zadnjem času, s katerimi se je potrebno soočati in nuditi pomoč. Predvideno je, da bodo regijski 

izvedbeni  načrti v veljavi, ko jih bo sprejelo vsaj 50 odstotkov občin v regiji. CSD obvešča občine o njihovih 

načrtih.  

 

Župan je povedal, da je občina že vključena v socialne programe, predvsem s Škofijsko Karitas, kjer je bila 

urejena Domačija in se je uredil njen celoten kompleks. Ljudje iz javne kuhinje hodijo na ta kompleks delat, s 

čimer bi dobili občutek, da so še koristni in da lahko vseeno pripomorejo k širši skupnosti.   

V Pomurju je premalo se ve, da je občina Razkrižje za uresničitev reševanje socialne problematike ljudi iz 

celotne Slovenije dala na razpolaga skoraj 10 ha posestvo s pripadajočimi zgradbami, ki so se s tem rešile 

propada  

 

Sledila je krajša razprava, nato je sledilo glasovanje. 

 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega 

varstva za obdobje 2014 - 2016 za Pomurje. 
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Ad 8 Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

na območju občine Razkrižje (vključno s primerjavo s celotnim koncesijskim območjem) za leto 

2014 in sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu družbe KSP d.o.o. – GJS zbiranje odpadkov za leto 

2015 ter Elaboratu o cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov za leto 2015 v občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje. 

Kot poročevalca k tej točki sta bila prisotna na seji gospod Zdravko LEBARIČ, vodja zbiranja in prevoza 

odpadkov, ter gospa Tanja ROŽMAN, računovodkinja v  Komunalno stanovanjskem podjetju Ljutomer d.o.o.  

Uvod je podal župan, nato je besedo prevzel g. Zdravko LEBARIČ, ki je povedal, da se bo pri Poročilu o  

izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje za leto  

2014 navezal na diagrame, od koder se hitreje vidi bistvo.  

 

Povedal je, da je  bilo v letu 2014: 

- 359 zabojnikov v gospodinjstvu, 

- 19 zabojnikov v gospodarstvu, 

- 10 bioloških odpadkov,  

- Koncesijo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov so podale tri občine 

skupaj, zato so tako podani tudi podatki, vendar se podatki vseeno ločijo po posameznih občinah, 

- 9,7 tone odpadkov, ki so jih občani Razkrižja sami pripeljali v zbirni center,  

- zbranih 196 ton odpadkov v zbirnem centru in terenu, 

- 152 kg odpadkov na občana v Občini Razkrižje, 

- po statističnem uradu RS povprečje cca 400 kg/ na osebo,  

- v občini Razkrižje boljše ločevanje odpadkov, kot v ostalih občinah,  

- Bio odpadkov manj, kot v ostalih občinah,  

- Odlaganje odpadkov še vedno najdražje,  

- 36 naročil odvoza iz akcije kosovnih odpadkov na klic in isto število tudi izvršenih, od koder je bilo 

zbranih 619 kg, 

- sveč na pokopališču zbranih 2500 kg. 

 

Ga. Tanja ROŽMAN, računovodkinja pri podjetju KSP d.o.o.  je predstavila rezultate poslovnega izida za leto 

2014 za občino Razkrižje.  

Izgube v višini 3.000 ne bo treba pokriti iz proračuna občine Razkrižje, ampak se poračuna s tržno 

dejavnostjo, kar je razvidno iz elaborata, izguba je posledica sistema zaračunavanja, računanja koncesijske 

dajatve. 

 

Poslovni načrt družbe KSP d.o.o. – GJS zbiranje odpadkov za leto 2015 ter Elaboratu o cenah javne 

gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2015 v občini Ljutomer, Križevci, 

Razkrižje. 
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Zdravko LEBARIČ je povedal, da je v lanskem letu KSP d.o.o. prevzel dodatni teren (Apače), zaradi česar 

se je v naši občini spremenil dan zbiranja odpadkov. Zaradi novega terena je potrebno sistem zbiranja in 

odvoza še dodelati, dokončati je potrebno tudi še sistem čipiranja. Trenutno sta v njihovem podjetju 

zaposlena 2 občana Občine Razkrižje. 

Gradbeni odpadki ne spadajo v javno službo, zato se strankam prevzem zaračuna, prihodek pa se upošteva 

pri javni službi. Pričakuje se ničelni poslovni izid.  

V nadaljevanju je Zdravko LEBARIČ predstavil še Elaborat o cenah javne gospodarske službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2015 za skupno koncesijsko območje. Le-ta je določen po 

uredbi MEDO (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja), ugotavljajo se odmiki obračunske cene od predračunske cene, na katere vplivajo 

podatki iz preteklega obdobja. Nabava osnovnih sredstev se predvideva v vrednosti 20.000 EUR, 29.000 

EUR prihodka od tržnih del, se je vrnil na javno službo. 

 

Predlagana predračunska cena za zbiranja biološko razgradljivih odpadkov se zmanjša za 6 % vendar se ne 

bo predlagalo potrjevanja nove cene, za ostala zbiranja odpadkov, cena ostaja enaka kot do sedaj. 

 

Po predstavitvi poročil, načrtov in Elaborata je župan pohvalil delo Komunalno stanovanjskega podjetja 

Ljutomer d.o.o.  

 

Vero BENCEK je zanimalo kako se ravna v primeru, ko upravljavec ugotovi koga, ki ne oddaja smeti, ker se 

ugotavlja, da vseeno kdo nima zabojnika in zato kuri odpadke ali jih vozi celo na pokopališče. Je pa 

povedala, da je sicer pohvalno, da se v naši občini odpadki dobro ločujejo.  

Zdravko LEBARIČ je na to odgovoril, da je spremljanje tovrstnih problemov z zbiranjem komunalnih 

odpadkov njihova stalna naloga ter, da sodelujejo tudi s pristojnim  inšpektoratom.  

 

Pri zbiranju odpadkov je Zdravko LEBARIČ še povedal, da ugotavljajo problem pri plastiki-ovoju za silose, 

katerih ljudje ne morejo odložiti v zabojnike in jih nato doma želijo kuriti.  

 

Po razpravi je sledilo glasovanje. 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov na območju občine Razkrižje za leto 2014 

 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k Poslovnemu načrtu družbe KSP Ljutomer d.o.o. GJS 

zbiranje odpadkov za leto 2015 ter Elaboratu o cenah javne gospodarske službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov za leto 2015 v Občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje.   
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AD 9 Obravnava poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014.  

Kot poročevalka k tej točki je bila prisotna na seji gospa Olga LUKMAN, Inšpektorica medobčinskega 

inšpektorata in redarstva.  

Uvod je podal župan, ki je povedal, da je sodelovanje  med občino in inšpektoratom dobro, da so tolerantno 

reševali zadeve do tistih, ki se niso priključevali na javno kanalizacijsko omrežje. 

Reševale so se tudi manjše zadeve, ki so se rešile brez sankcij in le na podlagi pogovora, kar župan 

podpira, da se problemi rešujejo tako, namesto na podlagi kazni.  

 

Predstavitev poročila za leto 2014 je podala inšpektorica, ga. Olga LUKMAN.  

Povedala je, da so glede odpadkov in vključenosti po kriteriju prebivališča, ob zadnjem pregledu vključili vse, 

ampak se stvari spreminjajo, ker se ljudje prijavljajo in odjavljajo. To bodo še bolj intenzivno urejali po 

zaključenem projektu priklopov na javno kanalizacijo in vodo. Glede kanalizacije so ostale odprte zadeve, ki 

so zaradi finančnih vzrokov malo težje rešljive zadeve.  Kar nekaj zadev je v fazi o dovolitvi izvršitve denarne 

kazni, kljub temu, da so občane še ponovno opozarjali, s čimer jih ne bi potrebno kaznovati. V postopku je 

Inšpektorat najprej poslal obvestilo, nato novo odločbo, katera se je še podaljšala; takih je skupno 

problematičnih cca 20. Na zadnje je bil rok za priključitev podan do konca junija. V lanskem letu je bila 

izrečena ena denarna kazen, vendar je bila podana pritožba. 

 

Prekrškovnih zadev inšpektorica ni izdajala, temelj pri tem je, da se zadeve uredijo. Občani sicer z 

določenimi dejanji so v prekršku, ampak se z inšpekcijskim postopkom poskusi nedovoljena dejanja 

odpraviti. Veliko zadev je odprtih glede odvodnjavanja, to se mora reševati drugače, ne na javno cesto. 

Glede problematike kurjenja – dovoljeno je skuriti manjšo količino suhega biološkega odpada. 

Poudarila je, da če se ugotovijo prekrški v času, ko medobčinski inšpektorat ne dela, se naj takrat pokliče 

policijo.  

V redno delo inšpektorata spada tudi priprava zahtevkov za refundacijo stroškov skupnih javnih služb, v letu 

2014 je občina Razkrižje prejela refundacijo v dveh delih, skupno do 5.210 EUR. Iz državnega proračuna se 

financirajo stroški za polovico plač zaposlenih in materialnih stroškov, ne pa opreme.  

 

Ob koncu podanega poročila inšpektorice, je župan apeliral naj se inšpekcijske službe vključujejo na 

področjih kjer so večji problemi, kot  je na primer zaraščenost cest in podobno.  

 

Vera BENCEK je v razpravi omenila problematiko Marka BEDEKOVIČA, ker pri svoji kmetijski parceli 

potrebuje širšo cesto zaradi kombajna, zato zahteva razširitev javne poti, kot je bila opravljena odmera. 

Dogovorjeno je bilo, da se naj dejansko preveri stanje odmere po pravnomočni odločbi ter lastninsko linijo.  

 

Antun RASPOR je vprašal glede zemljišča Branka Rus-a, ki je zelo zaraščena. 

Na to je župan pojasnil, da sorazmerne stroške oskrbnine v domu za starejše plačuje občina in bo tudi 

sorazmerni del zemljišča nekoč prešel na občino, žal pa ta rešitev ni dobra, da se zemljišče pridobi po 

njegovi smrti in do tačas na njegovo zemljišče občina ne more posegati. 
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Župan je pojasnil, da se ima občina namen dogovoriti, da premoženje prepusti občini takoj, hkrati pa bo 

poiskal ljudi, ki imajo njegove nepremičnine v najemu.  

Predvsem pa je na tem področju potrebna sprememba zakonodaje.  

 

Župan je podal pobudo, da se sprejme občinski odlok, da se z njim reši vprašanje odstranitve zapuščenih 

zgradb. 

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva za leto 2014. 

 

 

Ad 10. Obravnava Letnega poročila Javnega zavoda OŠ Razkrižje za leto 2014 

Kot poročevalka k tej točki je bila prisotna na seji gospa Anica ŠIMONKA, ravnateljica Osnovne šole 

Razkrižje. 

Uvod je podal župan, nato pa je s predstavitvijo poročila nadaljevala Anica ŠIMONKA, ki je povedala, da je 

Poslovno poročilo pripravila sama, Računovodsko poročilo pa računovodkinja osnovne šole.  

Načrtovane dejavnosti iz letnega delovnega načrta so bile opravljene, tako v vrtcu, kot v šoli, kar lahko pove 

vsaj za čas od jeseni, začetka šolskega leta 2014/2015, ko je nastopila funkcijo ravnateljice.  

Lansko leto je minilo predvsem v pričakovanju pričetka izvajanja energetske sanacije in prostorske ureditve 

šole ter izgradnje nizkoenergijskega prizidka za vrtec pri osnovni šoli. 

Pričeli so z izvajanjem fakultativnega pouka angleščine za nekatere nižje razrede ter starejšo skupino vrtca, 

pričeli so uporabljati elektronski dnevnik in elektronsko redovalnico. Uspešno so se prijavili na razpis 

Popestrimo šolo, s pomočjo donatorskih sredstev kupili komplet žog in mrežo za odbojko, ter prevleke za 

odeje v vrtcu.  

Ob koncu je še povedala, da je sodelovanje s krajem dobro, tako s posamezniki, društvi, kot z občino.  

 

Za računovodski del poročila je Anica ŠIMONKA povedala, da je realizacija razvidna iz računovodskega 

izkaza. Odplačana so morala biti še preostala plačna nesorazmerja. V letu 2014 je bil izkazan dobiček, za 

katerega je predlagala, da bi s tem pokrili izgubo, ki je bila v letu 2013, ter naročilo izvedbe revizije dela.  

 

Ravnateljica je še povedala, da so vsi veseli, da se sanacija šole in izgradnja prizidka k vrtcu izvaja, kjer je 

sicer bilo potrebno urediti nekaj usklajevanj, vendar so to dobro uredili in se prilagodili, tako da je bilo vse v 

redu.  

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z letnim poročilom Javnega zavoda OŠ Razkrižje za leto 

2014. 
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SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša, da se izkazana izguba Javnega zavoda Osnovne šole Razkrižje 

iz leta 2013 poravna s prihodki iz leta 2014. 

 

 

 

Ad 11 Obravnava predlogov in sklep o občinskih priznanjih ob 17. občinskem prazniku Občine 

Razkrižje. 

K tej točki je bil poročevalec Dejan ROB, predsednik Komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja 

Občine Razkrižje. Povedal je, da so bili s strani Občine Razkrižje prejeti štirje predlogi za podelitev občinskih 

priznanj ob 17. prazniku Občine Razkrižje: 

 

Irena Makovec vrsto let sodeluje na mnogih področjih dela in življenja lokalne skupnosti in izven nje. S 

svojim delom je veliko prispevala pri ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine na mlajše rodove. Prav 

tako pa aktivno deluje na področju turizma.   

 

Štefan Krampač je najuspešnejši in priznan vinogradnik v občini. Po svojih kvalitetnih vinih je znan v mnogih 

slovenskih krajih. Dokaz kvalitete pridelanega vina pa so številna najvišja priznanja, ki jih je prejel.  

Več let  je tudi aktivno deloval v organih lokalne samouprave. 

 

Adolf Pergar je bil vedno pripravljen sodelovati na mnogih področjih dela in življenja. Je aktiven član TND 

Razkrižje. Vrsto let pa sodeluje v godbi na pihala v Ljutomeru. Bil je tudi ravnatelj OŠ Razkrižje in član 

Občinskega sveta Občine Razkrižje.  

 

Marijan Zanjkovič je od svoje mladosti vse do sedaj veliko prispeval k ohranjanju zborovskega cerkvenega 

petja. Kot dober pevec je dolga leta pel pri Ljutomerskem oktetu. 

V predstavi Božična noč  je od samega pričetka nastopal in še nastopa v različnih vlogah.  

 

Župan je po predstavitvi predlogov članicam in članom občinskega sveta povedal, da je že od ustanovitve 

občine praksa takšna, da je občinsko priznanje podeljeno le na podlagi 100-odstotno podanega soglasnega 

konsenza med članicami in člani občinskega sveta. 

Ob tem je še povedal, da bo podeljeno tudi eno županov priznanje, ki pa ga lahko župan podeli sam brez 

soglasja občinskega sveta in sicer bo to letos prejel Karl SLAVIČ za aktivno prostovoljno sodelovanje pri 

obdelovanju vinograda, ki je v lasti občine, in kletarjenju pridelanega vina.  

 

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje.  

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 
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SKLEP 12: 

Občinski svet Občine Razkrižje podeli občinsko priznanje ob 17. občinskem prazniku Občine Razkrižje : 

- IRENI MAKOVEC iz Šafarskega 13, za večletno aktivno delovanje na področju turizma in 

ohranjanju kulturne dediščine. 

- ŠTEFANU KRAMPAČU iz Koprive 1,  kot uspešnemu in priznanemu vinogradniku ter za večletno 

aktivno delovanje v organih lokalne samouprave. 

- ADOLFU PERGARJU iz Šprinca 1,  za večletno aktivno delovanje na različnih področjih dela in 

življenja v lokalni skupnosti. 

- MARIJANU ZANJKOVIČU iz Gibine 5,  za večletno aktivno delovanje na področju kulture 

predvsem zborovskega petja in v predstavi Božična noč. 

 

 

Ad 12. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov OS, župana in občinske uprave. 

Uvodoma je župan povedal, da so se pred kratkim na njega obrnili vaščani Šafarskega zaradi smradu, ki se 

širi v okolici piščančje farme. Sosedje se pritožujejo, ker z upravljavci ne morejo najti dogovora o zmanjšanju 

smradu. Zahtevajo, da bi lastnik oz. upravljavec uredil farmo po evropskih standardih, da se uredijo primerni 

filtri in podobno. Ugotovili so, da je glede tega v Sloveniji zakonodaja pomanjkljiva.  

 

Župan je ob tem povprašal članice in člane občinskega sveta za mnenje, kako bi pristopili k učinkoviti rešitvi.  

 

V razpravi je bil podan predlog, da bi se formirala komisija, ki bi poskusila opraviti razgovor z lastniki oz. 

upravljavci farme. Komisijo sestavlja župan, ena od sodelavk uprave in trije predstavniki občinskega sveta, 

isc. Vera BENCEK, Terezija NEMEC in Klementina ŠAFAR, vsak iz določenih razlogov in z nalogo, da se o 

problematiki dogovorijo z lastnikom nepremičnine Jernejem ŽABOTOM. Po potrebi se predhodno opravi 

pogovor s pristojnimi inšpekcijskimi službami, zlasti veterinarsko in sanitarno inšpekcijo. Ni pa namen 

komisije komurkoli škodovati, cilj je le urediti odnose med sosedi in življenje za vse ljudi, ki tam živijo. 

 

V nadaljevanju je Terezija NEMEC vprašala kdo plačuje zvonjenje v Kapelici v Koprivi, kajti prenaša pobudo, 

da bi plačevali zvonjenje tudi na Gibini. 

Imela je še prošnjo glede problematike na »Čarički«, kajti ko je neurje, voda odnaša zemljo. Pri Senčarjevih 

je nekoč bila njiva ravna, sedaj pa jo voda z zemljo odnaša v dolino. Rešitev bi se lahko našla z regulacijo od 

Lopuha naprej, vizavi Žižek Štefana. 

Prosi tudi, da bi na prireditvi Pozdrav jeseni blagoslov klopotca opravili takoj po maši.  

 

Vera BENCEK je vprašala kako je glede zdravnika na Razkrižju.  

Na to je podrobnejšo obrazložitev podal župan, ki je povedal, da potekajo pogovori z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje, potencialnimi zdravniki pediatri in tudi zdravniki splošne –družinske medicine, a 

zaenkrat ni dokončne rešitve, za katero si zelo prizadeva tudi sin pokojne zdravnice. Postopki niso tako 

enostavni in hitri, kot bi si želeli.  
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Antun RASPOR je vprašal kdo iz občinskega sveta je odločil, kako naj glasuje predstavnik občine glede 

direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. Meni namreč, da bi se o tem morali 

pogovarjati na seji občinskega sveta.  

Župan je odgovoril, da on nikomur ni nič naročil, kako naj glasuje. Ko je Andrej NEMEC sporočil, da se seje 

v Zdravstvenem domu Ljutomer zaradi odsotnosti ne bo mogel udeležiti, je o tem obvestil go. Terezijo 

NEMEC, ki je bila s sklepom s strani občinskega sveta št. 032-0015/2014-7, z dne 11.12.2014 imenovana za 

namestnico predstavnika v Svetu Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. Dejal ji je le, 

da naj pregleda prijave kandidatov, posluša predstavitve ter se naj odloči po svoji lastni presoji, da bo za 

paciente, Občino Razkrižje in celotno območje, ki ga pokriva ZD Ljutomer, najboljša rešitev.  

To isto je potrdila tudi Terezija NEMEC,da je glasovala po svoji vesti. 

 

 

Ad 13 Razno. 

Pod točko razno je župan nadaljeval, prej prekinjeno razpravo glede obravnave in potrditve Novelacije 

investicijskega programa z vsebovanima DIIP in PIZ za Center Zavirje. 

 

V razpravi je bilo predlagano, da bi občinski svet vseeno podal pogojni sklep o potrditvi novelacije 

investicijskega programa, da se predhodno ugotovi, ali je možno investicijo planirano za 2014 in 2015 

porazdeliti v leta 2016 in 2017. 

 

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje.  

S 6 glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 13: 

Občinski svet Občine Razkrižje  pogojno potrdi Novelacijo investicijskega programa z vsebovanima DIIP 

in PIZ za Center Zavirje, s čimer se ugotovi ali se planirano obdobje za leti 2014 in 2015 da porazdeliti v 

leto 2016 in 2017. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 23.40 uri. 
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Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


