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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-5/2016-6 

Datum: 21.6.2016   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v torek, 21. 6. 2016, ob 16. 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. 

 

Odsotni: / 

- ŠAFAR Klementina, 

- ROB Dejan. 

 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - tajnica občinske uprave Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

- ČUŠ Monika – računovodkinja v Zdravstvenem domu Ljutomer 

- MAKOTER Suzana dr.med.,spec.spl. med. - v.d. direktorice Zdravstvenega doma Ljutomer 

 

 

Ad 1/ Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 

Uvodoma je župan vse zbrane lepo pozdravil na 11. redni seji Občinskega sveta (OS) Občine Razkrižje, ki je 

v tem mandatu, vključno s tremi izrednimi in eno dopisno sejo, že 15. seja.  

http://www.zd-lju.si/p/11/60/suzana-makoter-dr-med-spec-spl-med.html
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Župan je v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) 

ugotovil, da je na seji Občinskega sveta navzočih 5 od skupno 7 članic in članov, ter da je občinski svet tako 

sklepčen.   

Člani občinskega sveta niso imeli predlogov za spremembo dnevnega reda, je pa predlog za dopolnitev 

podal župan, kjer je pri tretji točki predlagal še obravnavo Letnega poslovnega načrta ZD Ljutomer za leto 

2016, pri točki Razno pa predlagal alinejo Soglasje k Sporazumu o sodelovanju med Občino Štrigova, RH in 

Občino Razkrižje, RS o priključitvi na čistilno napravo za odpadne vode v Občini Razkrižje in alinejo druge 

zadeve. 

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dnevni red za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje: 

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

2. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne ter 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

3. Obravnava Letnega poročila ZD Ljutomer za leto 2015, Letnega poslovnega načrta ZD Ljutomer za 

leto 2016 in 4-letnega programa razvoja in vodenja zavoda ZD Ljutomer 2016-2020. 

4. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. 

5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Razkrižje. 

6. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015. 

7. Predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Razkrižje za leto 2016. 

8. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta. 

9. Razno 

- Soglasje k Sporazumu o sodelovanju med Občino Štrigova, RH in Občino Razkrižje, RS o 

priključitvi na čistilno napravo za odpadne vode v Občini Razkrižje 

-  druge zadeve. 

 

 

Ker sta na seji občinskega sveta že bili prisotni v.d. direktorice ZD Ljutomer in njihova računovodkinja, se je 

tretja točka dnevnega reda obravnavala prednostno.  

 

 

Ad 3 Obravnava Letnega poročila ZD Ljutomer za leto 2015, letnega poslovnega načrta ZD 

Ljutomer za leto 2016 in 4-letnega programa razvoja in vodenja zavoda ZD Ljutomer 2016-2020. 

Uvodoma obravnavane točke je župan povedal, da je Zdravstveni dom Ljutomer najpomembnejša skupna 

ustanova občin Upravne enote Ljutomer, ki jo je potrebno čuvati in negovati, ker se za uporabnike trudijo 

delati dobro. Razkriški interes je, da zdravstvena ustanova deluje dobro. Žal se je v Občini Razkrižje zgodila 

tragedija s smrtjo zdravnice pediatrinje koncesionarke Božice Ceković Budinski. Sedaj Zdravstveni dom 
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Ljutomer zapolnjuje praznino na področju zdravstvene oskrbe na Razkrižju zaradi smrti zdravnice in 

nerazumevanja Ministrstva za zdravje, da bi se dovolila sprememba koncesije zdravnika pediatra na 

družinskega zdravnika. Dopušča se tudi možnost, da bi dejavnost družinskega zdravnika na Razkrižju pokril 

javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ljutomer.  

 

V nadaljevanju je besedo prevzela v.d. direktorice ZD Ljutomer Suzana MAKOTER dr.med.,spec.spl. med., 

ki je prišla v spremstvu računovodkinje Zdravstvenega doma Ljutomer, ge. Monike ČUŠ, katera je v 

nadaljevanju predstavila finančni del  letnega poročila Zdravstvenega doma. Povedala je, da je bil plan za 

leto 2015  realiziran v celoti, oz. celo presežen. Med večjimi investicijami je bila rekonstrukcija otroškega in 

šolskega dispanzerja ter nabava medicinske opreme.  

Suzana MAKOTER je v nadaljevanju povedala, da je Zdravstveni dom Ljutomer za dobo pet let prejel 

licenco učne organizacije, da je realizacija programa do ZZZS 100-odstotna, da v letu 2016 nadaljujejo 

projekte kot so Rešujmo življenja, Testi hoje in razne delavnice, naročili so 6 AED-ejev… in še veliko 

drugega. Nadaljuje se izobraževanje kadrov, poudarke dajejo bolj na preventivi kot kurativi, nujni medicinski 

pomoči, razširitvi obsega »point of care« laboratorija, - ki je - 24 urni laboratorij, pridobitvi dovoljenja za delo 

kliničnega laboratorija,  uspešno se udeležujejo mednarodnih tekmovanj v prvi pomoči, izvajajo zdravstveno 

vzgojo, urejejo doregistracijo dolgotrajne oskrbe in nege na domu, - ki je podaljšana roka patronažne službe, 

imajo specializante družinske medicine, sodelujejo z ZD Ormož, vključujejo se v projekt INTERREG, pred 

kratkim so bila opravljena vzdrževalna dela na otroškem oddelku fizioterapije, nujna vzdrževalna dela v 

ordinaciji koncesionarjev in ureditev kuhinje, sodelujejo v projektu NAZDRAVJE z MREŽO 65 +,  izvedli so 

nakup prenosnega ultrazvoka, cikloergometra, holterja, defibrilatorja, terenskega vozila za patronažo, 

sanitetnega reševalnega vozila, uredili prenovo računalniške programske opreme, spremembo na upravi, itd. 

 

Pri povzetku 4-letne strategije ZD Ljutomer, je  MAKOTERJEVA povedala, da so njeni cilji zadovoljni pacienti 

in zaposleni, delo na preventivi in pomlajen kader, kar dolgoročno pomeni zmanjševanje obolevnosti. 

Ponosni so, da so pred časom prejeli povabilo s strani Ministrstva za zdravje, da postanejo center za 

promocijo zdravja. Prizadevajo si za ohranitev nujne medicinske pomoči, skrbijo za domove starejših 

Ljutomer in Lukavci ter vzgojni zavod Veržej. Pred njimi je doba, kjer je pomemben pacient, dobro stanje in 

vzdušje v službi, želijo pa si tudi dobrega sodelovanje z občinami ustanoviteljicami.  

Glede plana za leto 2016  prosi, da se ga sprejme, saj se kot nujno opisuje nabava vozila za nujno 

medicinsko pomoč. Računovodkinja je pojasnila plane finančnega stanja in nabave za leto 2016.  

 

Župan se je zahvalil za podana vsa tri poročila in odprl razpravo.  

 

V razpravo so se vključili Antun RASPOR, Terezija NEMEC in Vera BENCEK, kjer je slednja izpostavila 

vzorno vodenje takšnega zavoda, ter podporo Občini Razkrižje v situaciji, ko je umrla zdravnica 

koncesionarka s čemer so občani ostali brez zdravnika.   

Glede zdravnika v Zdravstveni postaji Razkrižje je ga.  MAKOTERJEVA povedala, da planirajo več časa 

dela za družinskega zdravnika.  

http://www.zd-lju.si/p/11/60/suzana-makoter-dr-med-spec-spl-med.html
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 S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Letnim poročilom ZD Ljutomer za leto 2015 in 

ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 292.560,00 EUR. 

 

2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 292.560,00 EUR ostane nerazporejen. oz. se ob razporeditvi 

uporabi za izvajanje in razvoj ZD Ljutomer in dejavnosti.  

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Letnim poslovnim načrtom ZD Ljutomer za leto 2016 in k 

njemu podal soglasje.  

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s 4-letnim programom razvoja in vodenja zavoda ZD 

Ljutomer v obdobju 2016-2020. 

Ga. MAKOTERJEVA in ga. ČUŠ sta po glasovanju zapustili sejo.  

 

 

Ad 4 Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvi dom Ljutomer. 

Uvod je podal župan, kjer je povedal, da je Svet Javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer na svoji seji 

dne 22. 4. 2016 po opravljenem javnem razpisu imenoval Suzano MAKOTER, dr. med. spec. iz Mote 40 za 

direktorico zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, za obdobje 4 let.  

K temu je po 15. členu Statuta zavoda potrebno soglasje vseh občin ustanoviteljic. Rok za to soglasje je 60 

dni od prejema obvestila na občino; če soglasja ni, se šteje da je bilo soglasje dano.  

Na koncu je še povedal, da bi pri glasovanju za podajo soglasja k imenovanju direktorja ZD Ljutomer 

razmišljali po svoje, ne glede na to, kako razmišljajo v drugih občinah. Videti je, da delajo v Zdravstvenem 

domu Ljutomer dobro ter predlaga, da se edino kandidatko za direktorja javnega zdravstvenega zavoda ZD 

Ljutomer podpre. 

V odprti razpravi so sodelovali vsi člani občinskega sveta Občine Razkrižje.  

 

 S 3 glasovi ZA (od 5 prisotnih) je bil sprejet  

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k imenovanju Suzane Makoter, dr. med. spec. za direktorico 

Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer za mandatno dobo 4 let. 
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Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne ter 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

Za vse tri predlagane zapisnike je Nataša SLAVIČ povzela sklepe in stanje realizacij.  

Po krajši razpravi, kjer na zapisnike ni bilo pripomb, je sledilo glasovanje.  

 

S 4 glasovi ZA (od 5 prisotnih) je bil sprejet  

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 10. redne ter 2. in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

 

 

Ad 5 Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje. 

Uvod je podal župan, kjer je povzel dosedanje postopke obravnave za spremembo imena Osnovne šole 

Razkrižje v Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, v kar se je vključil tudi Svet zavoda Osnovne šole 

Razkrižje, ki je v roku javne obravnave podal pozitivno mnenje. 

V 60–dnevnem roku javne obravnave predloga preimenovanja, je v upravo občine prispela le ena pripomba 

in sicer s strani ravnateljice Osnovne šole Razkrižje.  

 

Župan je članicam in članom občinskega sveta predstavil prošnjo Občine Razkrižje - ustanoviteljice Osnovne 

šole Razkrižje za podajo soglasja Kuharjevih otrok k imenovanju šole po Janezu Kuharju, ki sta ga hčerka in 

sin Janeza Kuharja tudi pisno podala. Formalno je za preimenovanje potrebno spremeniti Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovne šola Razkrižje. 

 

V razpravi so sodelovali Antun RASPOR, Terezija NEMEC, Vera BENCEK in župan Stanko IVANUŠIČ, kjer 

so se soočila vsestranska mnenja o vlogi in delovanju Janeza Kuharja v kraju. Glede na to, da je bil v našem 

kraju relativno kratko obdobje, je bilo ugotovljeno, da je njegova vloga za kraj bila pomembna tudi potem, ko 

v tem kraju več ni deloval, saj je ostal v stiku z vaščani in učenci teh krajev.   

 

Janez Kuhar je pustil močan pečat pri ljudeh. Med drugim je napisal himno Osnovne šole Razkrižje, ljudje so 

ga spoštovali, zelo pa je cenjen na področju otroškega petja. Iz narodnega vidika je za ljudi pomemben tudi s 

pesmimi, ki ljudem veliko pomenijo. Izpostavljen je bil primer dobrih praks drugih šol, ki se imenujejo npr. po 

Ivanu Cankarju, Francetu Prešernu, nimajo pa takšnega pečata, kot nekdo, ki je bil povezan z ljudstvom.  

Nekdo lahko deluje tudi po 30 let na nekem področju, pa ne naredi vtisa kot kdo, ki deluje npr. samo eno 

leto.   

 

Mnenja so bili, da mora biti šola tako dobra in znana, da bi si jo želeli obiskovati.  
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Monika HOLC je predstavila predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Razkrižje. 

 

Po razpravi je sledilo glasovanje 

 

S 4 glasovi ZA (od 5 prisotnih)  je bil sprejet  

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje. 

 

 

Ad 6 Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015. 

Župan je besedo predal Cvetki MLINARIČ, ki je v imenu in po pooblastilu, na seji odsotnega predsednika 

Nadzornega odbora Občine Razkrižje prebrala zapisnik o ugotovitvah pregleda Nadzornega odbora Občine 

Razkrižje.  

 

V nadaljevanju je predstavila Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015, ter 

razčlenitev po Splošnem in Posebnem delu, čemur je sledila krajša razprava.  

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih)  je bil sprejet  

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2015. 

 

 

Ad 7 Predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Razkrižje za leto 2016. 

Župan je uvodoma povedal, da je predlog za podelitev dveh občinskih priznanj obravnavala Komisija za 

volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.  

Po pooblastilu predsednika KVIM-a je predloge za občinska priznanja predstavila Vera BENCEK, članica 

KVIM-a. Predloga za občinsko priznanje sta dva in sicer Slavici ŠPUR za večletno aktivno sodelovanje v 

Društvu upokojencev Ljutomer kot poverjenici razkriških članov in sodelovanje v projektih, povezanih s 

starejšo generacijo in Cvetki MESARIČ za organizacijo in soorganizacijo kulturnih prireditev v občini ter za 

strokovno raziskavo in izdajo publikacije ob 80-letnici prihoda Janeza Kuharja na OŠ Razkrižje.  

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje.  

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih)  je bil sprejet  

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje podeli občinsko priznanje ob 18. občinskem prazniku Občine Razkrižje : 

- Slavici ŠPUR za večletno aktivno sodelovanje v Društvu upokojencev Ljutomer kot poverjenic i 

razkriških članov in sodelovanje v projektih, povezanih s starejšo generacijo 
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- Cvetki MESARIČ za organizacijo in soorganizacijo kulturnih prireditev v občini ter za strokovno 

raziskavo in izdajo publikacije ob 80-letnici prihoda Janeza Kuharja na OŠ Razkrižje 

 

 

Ad 8 Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta. 

Izidor NOVAK je podal vprašanje, kako je glede pričetka rekonstrukcije regionalne ceste Razkrižje- Gibina 

skupaj z izgradnjo pločnikov. 

Odgovorila je Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da se je pričetek predvidenih del zavlekel zato, ker za potrebe 

razpisne dokumentacije izbora izvajalca del, projektanti pripravljajo nove popise del, saj je obstoječa 

projektna dokumentacija že starejša, stanje cestišča pa v slabem stanju, zato je po novem namesto 

preplastitve po celotni trasi planiran nov gornji ustroj ceste.  

 

Terezija NEMEC je vprašala kako je glede prenosa zemljišča, ki jo imajo v odprti zadevi skupaj s 

Škafarjevimi in občino. Pojasnilo je podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je zadeva v reševanju pri 

notarki.  

 

Izidor NOVAK je posredoval pobudo glede odstranitve drevesa ob javni poti na Veščici, ker je moteče za 

vožnjo kombajnov.  

Župan je odgovoril, da je z zadevo seznanjen sodelavec Bogdan VRBNJAK, ki bo zadolžen, da se to 

odstrani.  

 

 

Ad Razno 

a) Sporazum o sodelovanju med Občino Štrigova Republika Hrvaška in Občino Razkrižje Republika 

Slovenija  o priključitvi  na čistilno napravo za odpadne vode v Občini Razkrižje.  

Župan je članicam in članom občinskega sveta predstavil Sporazum ter povedal, da bodo potrebne še 

določene uskladitve ter podal pobudo članicam in članom, da podajo soglasje za nadaljevanje aktivnosti. 

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih) je bil sprejet  

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k predlogu SPORAZUMA med Občino Štrigova in Občino 

Razkrižje, s tem, da se župan in upravo zadolži in pooblasti, da sporazum pravopisno in nomotehnično še 

pregledajo in dopolnijo. 
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b) Kuhinja v Osnovni šoli Razkrižje in preučitev možnosti glede zunanjega izvajalca kuhanja ali 

lastnih kuharic na šoli 

Župan je podal informacijo glede vzpostavljenih ponovnih pogovorov s ponudnikom SODEXO in njihovo 

zaposleno Nataša Krašovec, glede zunanjih izvajalcev šolske kuhinje. Ravnateljica je vse pogovore 

prekinila – zaposlila je kuharico, s tem, da bi potrebovali še polovico delavca.  

Iz podjetja SODEXO so po opravljenih izračunih podali odgovor, da se jim ne splača izvajati storitve za 

našo šolo, glede na dejansko število kosil, kajti prevzeli bi še 1,5 delavke in v najem imeli še kuhinjske 

prostore.  

Župan je mnenja, da je zadevo potrebno strokovno preučiti, ker so Sodex-u najprej bili dani eni podatki 

dejansko stanje glede kosil, pa je drugačno, manjše.  

 

  S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih)  je bil sprejet  

SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje, da zaposlena v upravi občine, Cvetka MLINARIČ s 

predstavnico podjetja Sodexo d.o.o. izvede izračune glede na obstoječo število obrokov prehrane v OŠ 

Razkrižje, tako da se preučijo kolikšni so stroški obrokov s strani zunanjih ponudnikov in stroški 

upoštevaje obstoječega števila zaposlenih za področje kuhinje. 

 

c) Dopis ravnateljice OŠ Razkrižje glede odprtih postavk Osnovne šole Razkrižje in pripombe na 

proračun Občine Razkrižje za leto  2016  

Župan je uvodoma povedal mnenje, da se ravnateljici na dopis, glede odprtih postavk in pripomb na 

proračun, ki so ga prejeli tudi vsi članice in člani občinskega sveta, poda odgovor. 

 

Kar se tiče pripomb na proračun Občine Razkrižje za leto 2016, se te po sprejetem proračunu ne morejo 

podati, ker je že sprejet. Potrebno je gospodariti znotraj možnosti. 

 

Kar se tiče odprtih obveznosti, je tudi Svet Osnovne šole Razkrižje seznanjen, da so nekatere postavke 

odprte, ki pa se v okviru možnosti poravnavajo (navsezadnje tudi država jim dolguje). 
 

  S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih)  je bil sprejet  

SKLEP 12: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s pripombami OŠ Razkrižje, št. 236/2016, z dne, 16. 6. 

2016 na proračun Občine Razkrižje za leto 2016, vendar ker je proračun sprejet, nanj več ni možno 

dajati pripomb. Držati se je potrebno postavk, ki so v proračunu določene.  

2. Kar se tiče  finančnih obveznosti Občine Razkrižje do OŠ Razkrižje, se  le-te poravnavajo glede na 

možnosti in bodo poravnane.  

3. Za tekoče poslovanje in reševanje odprtih vprašanj, se ravnateljica tudi v smislu racionalnosti 

poslovanja v bodoče naj obrača na Upravo občine in Župana in ne, kot v skoraj večini primerov, na 
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člane Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

d) Obvestilo o zaključku postopka kriminalistične preiskave glede prijave na Komisijo za preprečevanje 

korupcije, zaradi spremembe statusne oblike zdaj že pokojne zdravnice koncesionarke, ki si je zaradi 

lažjega delovanja želela spremeniti status iz s.p.  v  d.o.o. 

Župan je članice in člane občinskega obvestil o prejemu priporočenega pisma Okrožnega državnega 

tožilstva s katerim ga je višji državni tožilec iz Murske Sobote obvestil, da se kazenska ovadba zoper 

njega kot župana – kot neutemeljena zavrže. 

Povedal je, da je boleče, da ga je ovadil  neizvoljeni kandidat za člana občinskega sveta, ki je na lokalnih 

volitvah doživel bridek poraz, najbolj boleče pri tem pa je, da ga je ovadil zaradi suma korupcije s takrat 

umirajočo zdravnico s katero je občina, skupaj z Ministrstvom za zdravje vodila postopek za spremembo 

statusne oblike. Zdravnica je prejela soglasje ministrstva, statusno obliko spremenila in za 14 dni umrla. 

Eno leto po njeni smrti so ga obiskali kriminalisti in zbrali vso dokumentacijo. Ob tem se župan sprašuje, 

kje je ljudska vest, ko se v tej majhni domovini tako obmetavamo, tako obsojamo, pa naj si gre na 

državno ali lokalno raven. V podporo Ministrici za delo, družino in enake možnosti, je to izkušnjo delil z 

njo in drugimi na letošnjem rejniškem srečanju na Razkrižju.  

 

 

e) Dopolnitev pravilnika o koriščenju prostorov, opreme in javnih površin v lasti in upravljanju občine 

Razkrižje 

Župan je uvodoma povedal, da so se s časoma v praksi ugotovile stvari, ki bi jih v Pravilniku bilo dobro 

spremeniti oz. dopolniti.  

 

Spremembe bi bile sledeče:  

Dopolni se 12. člen Pravilnika, doda se 3. odstavek, ki se glasi: »V izjemnih primerih, kadar uporabnik – 

najemnik prostorov in opreme s prireditvijo zaradi nepredvidenih okoliščin ne uspe izvesti prireditve tako, 

kot jo je načrtoval (slabo vreme in druge okoliščine, ki vplivajo na izpad dohodka), občina lahko zmanjša 

dogovorjeno najemnino, vendar največ do pokritja dejanskih stroškov (elektrika, voda, odvoz odpadkov, 

čiščenje sanitarij…). O tem na predlog vodje režijskega obrata po temeljiti in gospodarni presoji odloči 

župan in z najemnikom sklene dodatek k osnovni pogodbi«. 

 

V smislu racionalizacije poslovanja se v 1. členu Pravilnika doda drugi odstavek, ki se glasi: »Tista 

oprema ali prostori, ki so v souporabi ali so solastnina in so lastniki ali solastniki društva ali ustanove v 

Občini Razkrižje, se lahko po medsebojnem dogovoru, solastnina ali lastnina daje v najem s strani 

občine. Sredstva pa se jim nakažejo ali namenijo za njihovo delovanje.« 

 

V pravilniku je potrebno še presoditi:  

- Pod točko 2. - Prva in druga alineja se združita, do 100 ljudi je cena najema 100 EUR, do 50 ljudi je 50 

EUR.  
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- Peta alinea: Šotor se za prireditev dnevno računa 400 EUR, na naslednji dan 200 EUR, za vsak 

naslednji dan pa dodatnih 100 EUR. 

V pravilnik se doda uporaba prostorov, specificirano za politične stranke: 

- sejna soba: 20 EUR /uro, v kurilni sezoni 30 EUR/ uro 

- knjižnica: 30 EUR/ uro, v kurilni sezoni 40 EUR/ uro 

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih)  je bil sprejet  

SKLEP 13: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dopolnitve Pravilnika o koriščenju prostorov, opreme in javnih 

površin v lasti in upravljanju občine Razkrižje 

 

 

f) Sklep Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. glede uporabe vodovoda na obmejnem 

območju 

Župan je članice in člane občinskega sveta Občine Razkrižje obvestil o sprejetem sklepu na 34. seji sveta 

ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. Ljutomer, ki je potekala 8. 6. 2016, na katerem je bil v zvezi 

uporabe vodovoda na obmejnem območju sprejet  soglasno sklep: 

 

»Svet ustanoviteljic JP Prlekija ugotavlja, da je pravna podlaga za medsebojno sodelovanje na obmejnem 

območju lokalnih skupnosti in gospodarskih subjektov, ki ga opredeljuje SOPS v prvem odstavku 41. in v 44. 

členu, tako tudi za vključevanje porabnikov zdrave pitne vode na eni in drugi stani v SOPS-u opredeljenega 

obmejnega območja. Na podlagi SOPS-a sklenjen in podpisan SPORAZUM občin Razkrižje in Štrigova za 

območje teh dveh občin, omogoča tovrstno sodelovanje. Svet ustanoviteljic daje JP Prlekija soglasje, da v 

duhu omenjenega meddržavnega sporazuma rešuje problematiko zagotavljanja zdrave pitne vode na eni in 

drugi strani meje in na tej podlagi sklene medsebojni dogovor z gospodarskimi subjekti na obmejnem 

območju Hrvaške. Za večje posege, kot je vključevanje enega območja na kanalizacijsko omrežje 

drugega območja ali večje investicijske posege pa je po določilih drugega odstavka 41. člena SOPS-a za te 

dejavnosti, ki presegajo običajno poslovno sodelovanje potrebno, da lokalne skupnosti in gospodarski 

subjekti obveščajo predsednika delegacije v Stalni mešani komisiji tiste pogodbenice, v kateri imajo svoj 

sedež oziroma stalno prebivališče«. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


