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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-8/2016- 12 

Datum: 12. 9. 2016   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v ponedeljek, 12. 9. 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, 

- ŠAFAR Klementina, 

- ROB Dejan, pridružen pozneje. 

 

Odsotni:  

- RASPOR Antun 

 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - tajnica občinske uprave Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

- poročevalci pri posameznih točkah: 

o ŠIMONKA Anica, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, 

o LUKMAN Olga, inšpektorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Ljutomer, 

Križevci, Veržej, Razkrižje in Radenci, 

o LEŠTAN Aljoša, predstavnik Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o. 
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Ad 1/ Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 

Uvodoma je župan vse zbrane pozdravil na 12. redni seji Občinskega sveta (OS) Občine Razkrižje, ki je v 

tem mandatu, vključno s štirimi izrednimi in eno dopisno sejo, že 17. seja.  

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.  Seje se bo nekoliko pozneje udeležil še Dejan ROB. 

Župan je pri pregledu dnevnega reda predlagal, da se pod točno Razno obravnavajo morebitna Vprašanja, 

pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta. 

 

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

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dnevni red za 12. 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 11. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje - prva  obravnava. 

4. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega Podjetja Prlekija d.o.o. - prva   obravnava, 

5. Sprejem sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Center Zavirje 1. faza 

(MURICA – MURA – BOBRI) – Predhodne študije ter investicijska in projektna dokumentacija) in 

spremembi načrta razvojnih programov – investicije. 

6. Obravnava Letnega poročila Javnega zavoda Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za leto 2015. 

7. Obravnava predloga oddelkov in sistematizacije Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za 

šolsko leto 2016/17. 

8. Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015. 

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

območju občine Razkrižje za leto 2015 ter obravnava in sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu 

družbe KSP d.o.o. – GJS zbiranje odpadkov za leto 2016 in Elaboratu o cenah javne gospodarske 

službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016 v občini Ljutomer, Križevci, 

Razkrižje. 

10. Dopolnitev programa pridobivanja stvarnega premoženja Občine Razkrižje za leto 2016. 

11. Obravnava in potrditev letnega poročila dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Razkrižje za leto 2015 ter plana dela za leto 2016.  

12. Obravnava predlogov in imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 

Razkrižje. 

13. Sprejem soglasja k rekonstrukciji in nadzidavi stanovanjske hiše Cimermanovih na Šafarskem. 

14. Razno. 
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Ad 2/ Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

Po županovem uvodu, je sprejete sklepe obeh obravnavanih zapisnikov povzela Nataša Slavič. Pripomb ni 

bilo. 

 

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

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 11. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta 

Občine Razkrižje.  

 

Seji se je pridružil ROB Dejan. 

 

Ad 3/ Obravnava in sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje - prva  obravnava. 

Uvodoma je župan pojasnil, da je na območju osmih občin, sodelujočih v projektu vodooskrbe s pitno vodo 

Pomurja- SISTEM C, ustanovljena STROKOVNA KOMISIJA, v katero je vsaka občina določila po enega 

predstavnika in enega namestnika. Strokovna komisija ima nalogo, da za potrebe občin in delovanja Sveta 

ustanoviteljic JP Prlekija, pripravlja gradiva, ki so pomembna za področje upravljanja javnih gospodarskih 

služb. Članica te komisije iz Občine Razkrižje je strokovna sodelavka -  tajnica uprave občine, ga. Monika 

HOLC.  Strokovna komisija vseh osmih občin je sprejela usklajen predlog odloka, ki je bil obravnavan in 

sprejeto usklajeno besedilo na  35. redni seji sveta ustanoviteljic JPP,  dne 11. 7. 2016. 

Župan pojasni, da so razlogi za sprejem v tem, ker se vseh osem občin na območju C-sistema mora 

uskladiti in sprejeti enoten odlok, ki ga je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. Ta je v Občini Razkrižje 

bil sprejet v letu 2010, na kar so v letih  2010 in 2012 bile sprejete še spremembe in dopolnitve.  Župan je v 

nadaljevanju besedo dal tajnici uprave občine, ge. Moniki HOLC, ki je hkrati članica strokovne komisije. 

 

Ga. Monika Holc je pojasnila vlogo Strokovne komisije občine za presojo elaboratov in usklajevanje skupnih 

nalog Sistema C (krajšano SKOPE).  Povedala je, da je bistvena sprememba 

Odloka enotna cena v vseh osmih občinah, partnericah v projektu Oskrba s 

pitno vodo Pomurja- Sistem C, ki bo pričela veljati s 1. 1. 2017, zato je v vseh 

občinah predhodno potrebno sprejeti potrebne akte. Z današnjim dnem se 

Odlok daje v 30-dnevno javno razpravo. 

 

V razpravi župan še pojasni, da je ta strokovna komisija vseh osmih prleških občin ustanovljena z 

namenom, da  se odločanje in upravljanje z JPP v večji meri prenese na občine ustanoviteljice.  To pomeni, 

da se najprej uskladijo strokovne službe med seboj, potem je tudi županom lažje odločati na svetu JP 

Prlekija  in tudi zagovarjati pred članicami in člani občinskega sveta. 

Župan nadalje pojasni, da so za tistih nekaj hiš, (evidentirane štiri), ki imajo preslab pritisk iz obstoječega 

omrežja s katerim upravlja JPP, sprejeti potrebni sklepi in dano soglasje JPP ter vseh občin, da se v skladu 
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z veljavnimi predpisi in posebej na podlagi veljavnega meddržavnega Sporazuma o obmejnem prometu in 

sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stvari rešujejo v dogovoru med našim in 

hrvaškim upravljavcem vodooskrbe (Medžimurske vode). To sodelovanje že poteka in naši porabniki vode, 

ki so priključeni na hrvaški vodovodni sistem, plačujejo vodo slovenskemu upravljavcu (JPP), pod enakimi 

pogoji kot vsi ostali slovenski porabniki. Za medsebojne obračune in dobavo vode pa obe podjetji, ki 

dobavljata vodo, skleneta posebno pogodbo.   

Razprava je potekala glede območij aglomeracij vodooskrbe. Nekaj vprašanj glede Odloka je postavila 

Vera BENCEK in tudi dobila pojasnila. 

 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

1. Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje v prvi obravnavi.  

 

2. Odlok se pošlje v 30 dnevno javno obravnavo.  

 

 

Ad 4/Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega Podjetja Prlekija d.o.o. - prva    

obravnava 

Uvod je podal župan, podrobnejše pojasnila je podala Monika HOLC, članica komisije SKOPE. 

Povedala je, da je potrebno zaradi neskladij v vsebini obstoječega odloka ter neskladij z veljavnimi predpisi 

pristopiti k pripravi novega Odloka. Bistveni spremembi sta v 6. členu glede registracije dejavnosti 

ter v 9. členu Odloka glede lastniške in ustanoviteljske pravice.  

Potekala je splošna razprava, posebnih vprašanj ni bilo.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. v prvi obravnavi.  

 

2. Odlok se pošlje v 30 dnevno javno obravnavo.  
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Ad 5/ Sprejem sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Center Zavirje 

1. faza (MURICA – MURA – BOBRI) – Predhodne študije ter investicijska in projektna 

dokumentacija) in spremembi načrta razvojnih programov – investicije. 

Uvodoma je župan povedal, da pri izdelavi dotičnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-

u) gre za iskanje možnosti vpeljevanja projekta v različne priložnosti sofinanciranja, oziroma pridobitve 

sredstev za območje centra ZAVIRJE s široko možnostjo uporabe. 

Podrobnejše pojasnilo DIIP-a je podala Monika HOLC. Povedala je, da je projekte potrebno v načrtu 

razvojnih programov ločiti zaradi pridobitve dodatnih sredstev države po 23. členu ZFO-1, drugače pa je 

projekt kot celota Centra Zavirje bil zasnovan že pred nekaj leti.  

Potekala je krajša razprava.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje 

1. potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta  (DIIP)za investicijo  Center Zavirje 1. faza 

(MURICA – MURA – BOBRI) –Predhodne študije ter investicijska in projektna dokumentacija, z oznako 

DIIP-ZAVIRJE-DOK, ki ga je izdelala strokovna služba Občine Razkrižje, Šafarsko, september 2016. 
 

2. V NRP  proračuna občine se uvrsti nova naložba Center Zavirje 1. faza (MURICA – MURA – BOBRI) 

Predhodne študije ter investicijska in projektna dokumentacija in spremeni že uvrščena investicija v 

veljavnem NRP proračuna občine tako, kot izhaja iz DIIP, Priloge 1 –Predlog spremembe Načrta 

razvojnih programov- investicije, september 2016. 
 

 

 

3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije. Občina bo projekt vložila v načrt 

porabe koriščenja sredstev na osnovi 23.čl. Zakona o financiranju občin (ZFO-1), na osnovi izračunanih 

deležev razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občin investicij (v letih 2016 in 2017, št. 4100-

1/2016-1, z dne 28. 1. 2016, objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo). 

     Skladno z DIIP-om je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 

4. Vrednost investicije Center Zavirje 1. faza (MURICA – MURA – BOBRI) Predhodne študije ter 

investicijska in projektna dokumentacija po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta 

znaša 27.732,03 EUR oz. brez DDV  22.772,23 EUR, in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 

2016 do konca 2017. 
 

5. Vire za financiranje zagotavljajo:  

- Lastna finančna sredstva v znesku 11.457,03 EUR, 

- Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 16.275,00 EUR 

- Povratna (kredit) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 0,00 EUR,  

- Drugo v znesku 0,00 EUR.  
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Seji se je pridružila ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Anica Šimonka.  

 

Ad 6/ Obravnava Letnega poročila Javnega zavoda Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za 

leto 2015 

Uvodoma je župan povzel glavne dele poročila, kjer najprej ravnateljica opiše glavne aktivnosti šole, omeni 

tudi izvajanje investicij, ki so na šoli in vrtcu potekale v letu 2015. Omeni, da vsi zaposleni na šoli delajo 

usklajeno, se vključujejo v različne projekte, ki spodbujajo tudi sodelovanje med šolami, zlasti sosednjimi. Pri 

tem delu poročila ravnateljice, župan posebej poudarja po letu 1991 prekinjeno sodelovanje naše šole z OŠ 

Štrigova na Hrvaškem. Med obema šolama je namreč pred leti, še v prejšnji državi, bila podpisana listina o 

pobratenju in ta nikoli ni bila preklicana. OŠ Štrigova namreč zelo dobro sodeluje z nekaterimi bližnjimi 

slovenskimi osnovnimi šolami- Stročjo vasjo, Dobrovnikom in drugimi, z našo pa ne, kar je škoda zaradi 

skupnega nastopanja pri različnih državnih in evropskih projektih.  

Župan povzema, da ravnateljica v nadaljevanju poročila opiše tudi delo sveta zavoda. Župan pri tem posebej 

poudari, da je pri delu tega organa, ki je sestavljen iz učiteljev in vzgojiteljev, staršev in predstavnikov 

ustanovitelja, pomembno, da se pri delu organa upošteva sestava sveta in da se pri vodenju organa to tudi 

upošteva. Zato daje velik pomen delu vsakokratnega predsednika Sveta zavoda. Župan posebej izpostavi 

dobro sodelovanje s strani ustanovitelja s prejšnjo predsednico sveta zavoda, go. Anito Danč Ismajlovič.  

Besedo je v nadaljevanju dal župan ge. ravnateljici Anici ŠIMONKA. 

 

Ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Anica ŠIMONKA pove, da je Letno poročilo OŠ 

Razkrižje za leto 2015 bilo sprejeto že marca 2016. Poročilo je bilo pripravljeno v dveh delih; finančni del 

pripravi računovodkinja, poslovno poročilo pa ravnateljica, kar tudi na seji tudi podrobneje predstavi. V letu 

2015 je bila bistvena gradnja vrtca in energetska sanacija ter preureditev prostorov osnovne šole, ostalo so 

zraven poučevanja izvajali prijave na razpise, izobraževanja zaposlenih, projekte, natečaje, povezovanje 

šole z okoljem, izvajanje prakse študentov in podobno. 

Povedala je, da so kratkoročni cilji bili realizirani, imeli so nekaj rednih inšpekcijski nadzorov, večjih 

kadrovskih sprememb ni bilo. 

Ravnateljica je povzela še finančni del poročila. 

 

V nadaljevanju se je v razpravi župan dotaknil tistega dela poročila, ki govori o šolskem okolišu. Nobeno 

poročilo se ne dodatke problematike, da iz tega, že tako majhnega šolskega okoliša, nekaj otrok, zlasti iz 

Veščice in Šprinca obiskuje sosednjo osnovno šolo. Še več, nekateri starši iz osrednjega dela Veščica, tudi 

Šafarskega, pošiljajo svoje otroke v vrtec in šolo v Stročji vasi. V ozadju so nerazumni spori s posameznimi 

ali ravnatelji ali učitelji, ki pa so v večini neutemeljeni. Ta problematika terja bolj poglobljeno analizo in tudi 

pogovor na nivoju ministrstva za šolstvo, s katerim so v preteklosti že bili pogovori na to temo in dana tudi 

zagotovila, da se obmejne šole, kot je razkriška, ne bodo ukinjale. Vendar so ti pogovori bili z neko drugo 

vlado. V preteklosti je šlo za dokazan nekorekten odnos nekaterih šol do razkriškega šolskega okoliša. Te 

tematike se je potrebno lotiti skrbno, preudarno in umirjeno, brez ustvarjanja sporov s sosednjimi šolami.  
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Župan posebej omeni točko 1.6. Vizija, ki govori o tem, da je potrebno izkoristiti vse prednosti naše male 

šole in jo narediti uspešno, prepoznavno, k učencu usmerjeno, kjer vlada dobro vzdušje med vsemi delavci 

in učitelji. K temu pa župan doda še to, da je dobro vzdušje potrebo ustvarjati tudi s starši in ustanoviteljico. 

 

Iz poročila se je župan dotaknil še šolske prehrane, kjer predlaga, da se preverijo jedilniki na sosednjih 

šolah, ali so ti primerljivi, ali pa so kakšna odstopanja. 

 

Župan v nadaljevanju opozori, da s šolo ni uspelo priti na čisto ali je bolj racionalna izvedba šolske kuhinje z 

zunanjim izvajalcem ali sedanja rešitev z oceno kvalitete in stroškov. Ta naloga nas čaka v prihodnje, kajti 

pri ocenjevanju ponudbe zunanjega ponudnika niso bili uporabljeni primerljivi podatki, na podlagi katerih bi 

se lahko sklepalo kakšna rešitev je boljša. 

  

Župan nadalje opozori na nekonsistentnost poročila, ko na določenih mestih govori o tem, kako velika so bila 

vlaganja občine v šolo in vrtec v prejšnjem letu, zopet v naslednjih odstavkih pa že govori, da občina v šolo 

vlaga malo. Nekaj primerov: 

- v točki 1.1..  nabavljena dolgoročna sredstva -poročilo govori, da so le – ta v celoti bila nabavljena iz 

sredstev občine. 

- Poročilo sicer govori o prizadevanjih za dobro sodelovanje, in ko na eni strani govori, da občina ne 

zagotavlja dovolj sredstev, na dveh mestih je to poudarjeno, takoj za tem pa govori, da so se osnovna 

sredstva na šoli in vrtcu povečala v enem letu za 1,7 milijona evrov in v isti sapi že v naslednjem 

odstavku govori, da občina zelo malo sredstev prispeva za obnovo osnovnih sredstev – opreme. Takšno 

poročilo v tem delu je nekorektno. Poudaril je, da bi šola v Letnem poročilu morala upoštevati dejstvo, da 

je v omenjeni investiciji občina vložila izjemno velika finančna sredstva, za kar je bila primorana najeti 

tako dolgoročna, kot kratkoročna sredstva, kar se zaradi slednjega kaže v obliki likvidnostnih težav 

občine, zato je še bolj potrebno razumeti, da v tem trenutku občina šoli ne more dajati več sredstev, kot 

jih dobi za delovanje. 

- v besedilu poročila je na kar nekaj mestih tudi izgovarjanje vodstva šole, da šola nekaj ni mogla storiti, 

ker od občine ni dobila ustreznih navodil, npr. glede prevrednotenja opredmetenih in neopredmetenih 

osnovnih sredstev v letu 2015.  

 

V razpravo se je vključila tudi sodelavka uprave občine Cvetka MLINARIČ. 

Svoja stališča na županove ugotovitve je pojasnila ravnateljica Anica ŠIMONKA. 

V razpravo se je vključila Vera BENCEK, ki je pohvalila vizijo šole, zmotilo pa jo je tudi dvoumno napisano 

stanje glede namenjanja občinskih sredstev občini.   
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S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP  6: 

Občinski svet Občine Razkrižje poročilo zavoda Osnovne šole Razkrižje za leto 2015 vzame na znanje. 

Poslovni del poročila sprejema s pridržkom, predvsem iz razloga nespoštovanja in neupoštevanja izjemnih 

vlaganj občine kot ustanoviteljice v vsa osnovna sredstva šole, tako v zgradbe, kot v opremo in 

neupoštevanja dejstva, ki ga poročilo zajema, da so se osnovna sredstva osnovne šole v letu 2015 

povečala za 1,7 mio EUR, hkrati pa poročilo na določenih mestih govori o majhnih vlaganjih občine kot 

ustanoviteljice za nabavo osnovnih sredstev. 

 

 

 

Ad 7/ Obravnava predloga oddelkov in sistematizacije Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja 

Razkrižje za šolsko leto 2016/17. 

Uvod k točki je podala Cvetka MLINARIČ, pri čemer je poudarila, da se na podlagi števila oddelkov v vrtcu 

oblikuje sistematizacija delovnih mest, kar je usklajeno z upravo občine in šolo. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 

Občinski svet  Občine Razkrižje daje soglasje k oblikovanju oddelkov v vrtcu od 1. 9. 2016 za šolsko leto 

2016/2017: 

- heterogen oddelek (1-3 let)  

- kombinirani oddelek (2-4 let)  

- heterogen oddelek (4-6 let).   

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

Občinski svet  Občine Razkrižje daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2016/17  

delovna mesta:  

 3 oddelki 

vzgojitelj 3 

pomočnik vzgojitelja 3,42 

svetovalna delavka 0,10 

pedagoški vodja 0,15 

poslovni sekretar 0,25 

hišnik 0,17 

kuharica 0,90 

čistilka 0,71 

org. šolske prehrane 0,05 
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Ravnateljica Anica ŠIMONKA je po končani razpravi in sprejemu sklepov zapustila sejo.  

 

Seji se je pridružila inšpektorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Ljutomer, Križevci, Radenci, 

Razkrižje in Veržej, Olga LUKMAN.  

 

 

Ad 8/ Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015. 

Uvodoma je župan poudaril dobro sodelovanje z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, kar je izkaz 

izboljšanja stanja na področju priključitve občanov na javno kanalizacijsko omrežje in ureditev področja 

odpadkov. 

Podrobnejše poročilo delovanja v letu 2015 je podala inšpektorica Olga LUKMAN. 

Pojasnjena je bila problematika ekoloških otokov, nepokošenih parcel, prav tako pa je pojasnila praktičen 

primer njihovega inšpekcijskega postopka.  

 

V razpravi je župan poudaril problematiko reševanja zadev urejanja in vzdrževanja javnih poti, ko te potekajo 

med občinskima mejama in se katastrsko del poti začetne na območju Občine Razkrižje, uporabljajo pa jo 

pretežno občani Ljutomera. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9: 

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

za leto 2015. 

 

Inšpektorica Olga LUKMAN je po končani razpravi in sprejemu sklepov zapustila sejo.  

 

Seji se je pridružil Aljoša LEŠTAN, predstavnik Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o. 

 

 

 

Ad 9/ Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

na območju občine Razkrižje za leto 2015 ter obravnava in sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu 

družbe KSP d.o.o. – GJS zbiranje odpadkov za leto 2016 in Elaboratu o cenah javne gospodarske 

službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016 v občini Ljutomer, Križevci, 

Razkrižje. 

Uvod je podal župan, podrobnejše pojasnilo h gradivu pa predstavnik KSP-ja Aljoša LEŠTAN.  

Najprej je bilo obravnavano Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na 

območju Občine Razkrižje za leto 2015, pri čemer je v razpravi potekala debata predvsem o problematiki 

ekoloških otokov. 
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Sledila je obravnava Elaborata o cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov za leto 2016 v občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje.  

 

Na koncu je potekala obravnava in sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu družbe KSP d.o.o. – GJS zbiranje 

odpadkov za leto 2016. 

 

V razpravi so članice in člani bili zadovoljni s poročilom, predlagali pa so še večji nadzor nad odlagatelji divjih 

odpadkov in odpadkov pri ekoloških otokih.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 10 : 

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

zbiranja  komunalnih odpadkov na območju občine Razkrižje za leto 2015, izvajalca KSP Ljutomer 

d.o.o., z dne 14. 3. 2016. 

2. Občinski svet Občine Razkrižje soglaša s Poslovnim načrtom družbe KSP Ljutomer d.o.o. za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2016 ter 

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

2016 v občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje, izvajalca KSP Ljutomer d.o.o. z dne marec 2016. 

 

 

 

Ad 10 / Dopolnitev programa pridobivanja stvarnega premoženja Občine Razkrižje za leto 2016. 

Uvod je podal župan, podrobnejše pojasnilo pa Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da gre za razčlenitev 

razparceliranih zemljišč javne poti JP 724911 – Veščica-Globoka-meja s Hrvaško, kjer bo potrebno prenesti 

lastništvo na Občino Razkrižje. Prednost prenosa bodo imele tiste parcele, ki bodo dane občini neodplačno. 

Prav tako se bodo urejale prednostno tiste javne poti, ki bodo imele urejeno lastništvo.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 11 : 

1. Občinski svet Občine Razkrižje Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 1. dopolnitev Programa 

pridobivanja stvarnega premoženja Občine Razkrižje za leto 2016 v vsebini iz Priloge 1. 

2. Spremembe pričnejo veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu in se ustrezno evidentirajo ob 

naslednjem postopku rebalansa proračuna za leto 2016. 

 

 

 



Stran 11 od 12 

 

Ad 11/ Obravnava in potrditev letnega poročila dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Razkrižje za leto 2015 ter plana dela za leto 2016.  

Uvod je podal župan, podrobnejšo razlago pa je na podlagi pooblastila predsednika (Sveta za preventivno in 

vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje (SPVCP Občine Razkrižje) Izidorja NOVAKA, podala Nataša 

SLAVIČ, ki je administrativna podpora Svetu.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 12 : 

1. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi letno poročilo dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Razkrižje za leto 2015. 

2.  Občinski svet Občine Razkrižje  sprejme  plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Razkrižje za leto 2016. 

 

 

 

Ad 12/ Obravnava predlogov in imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

Občini Razkrižje. 

Uvod je podal župan, obrazložitev sprejetih Sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Občine Razkrižje pa je podal predsednik komisije Dejan ROB. Povedal je, da so na podlagi javnega poziva 

za predlaganje kandidatov za člane v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje 

(SPVCP Občine Razkrižje) bili prejeti trije predlogi, en član - predsednik pa je bil imenovan v SPVCP Občine 

Razkrižje že ob nastopu mandata v Občinskem svetu Občine Razkrižje. Ker so kandidati iz različnih 

organizacij, povezaanih z izvajanjem preventive v cestnem prometu, Komisija predlaga, da se vsi kandidati 

imenujejo v SPVCP Občine Razkrižje.  

 

Tokrat imenovanemu SPVCP Občine Razkrižje bo mandat trajal dve leti, do trajanja mandata občinskega 

sveta Občine Razkrižje.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 13 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme sklep o imenovanju članov za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Razkrižje 

1. Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje so :  
 

- Izidor NOVAK, Gibina 26, 9246 Razkrižje, predsednik (predstavnik Občinskega sveta Občine 

Razkrižje) 

- Olga NOVAK, Veščica 19b, članica, (predstavnica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje) 
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- Olga LUKMAN, Presika 7 a, 9240 Ljutomer, članica (predstavnica Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Radenci) 

- Uroš FELBAR, Lipa 135 c, 9231 Beltinci, član (predstavnik Policijske postaje Ljutomer) 

 

2. Članom je mandat vezan na mandat Občinskega sveta Občine Razkrižje.                                              

 

 

Ad 13/ Sprejem soglasja k rekonstrukciji in nadzidavi stanovanjske hiše Cimermanovih na 

Šafarskem. 

Uvod je podal župan, podrobnejše pojasnilo pa je podala Monika HOLC, ki je povedala, da je razlika od 

klasičnih normativov za strehe, v naklonu in dolžini slemena, tovrsten predlog pa je bil investitorjem podan s 

strani projektanta, ker sovpada s sedanjo stavbo, drugačen način pa bi prav tako investicijo podražil.  

Razprave ni bilo. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 14 : 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša z delno odstranitvijo, rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječe 

stanovanjske stavbe na naslovu Šafarsko 15A, na parcelah št. 567/1, 567/2 k.o. Šafarsko, v sodobno 

nizkoenergijsko stanovanjsko stavbo, krito s simetrično dvokapnico manjšega naklona 12° in smerjo 

slemena vzporedno s krajšo stranico, po Idejnem projektu, št.  projekta A-15/2016, ki ga je izdelal 

projektant ASPA-ING projektivni biro, ANITA SREŠ PLEJ, S.P. GROBELNO- DEL 22, 3231 GROBELNO.   

 

 

Ad 14/ Razno. 

Župan je članicam in članom župan prebral dopis Opis stanja v Zdravstveni postaji Razkrižje, ki je 

namenjeno ministrici za zdravje ge. Milojki Kolar Celarc. 

Občinski svet Občine Razkrižje je sprejel in podprl navedena dejstva v dopisu, ki ga bodo podpisali vsi na 

seji prisotni članice in člani Občinskega sveta.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


