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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 

Z A P I S N I K 
 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila 30. marca 2017, ob 16:00,                   

v poročno sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

Ad 1./  Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, 

potrditev dnevnega reda. 

 

Sejo je s pozdravnim nagovorom začel in vodil g. Stanko Ivanušič, Župan Občine Razkrižje. 

 

Navzoči svetnice in svetniki Občine Razkrižje: g. Antun Raspor, ga. Vera Bencek, g. Andrej 

Nemec, g. Izidor Novak, ga. Klementina Šafar.  

 

Ga. Terezija Nemec in g. Dejan Rob se seji pridružita kasneje. 

 

Ostali navzoči: Občinska uprava – ga. Nataša Slavič, ga. Cvetka Mlinarič in ga. Monika Holc; 

  Javno podjetje Prlekija d.o.o. – g. Davorin Kurbos (k Ad 4./). 

 

G. Stanko Ivanušič je omenil, da je ta seja poleg vseh izvedenih sej že triindvajseta po vrsti. V 

skladu z veljavnim poslovnikom je ugotovil, da je na seji od sedem navzočih pet članic in 

članov Občinskega sveta Občine Razkrižje, zato Občinski svet lahko s sejo nadaljuje in 

veljavno sklepa.  

 

Občinskemu svetu je v potrditev predlagal naslednji dnevni red seje: 

 

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

reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem proračuna Občine Razkrižje za leto 2017 

a. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2017 

b. Splošni del proračuna za leto 2017 

c. Posebni del proračuna za leto 2017 

d. Obrazložitev proračuna za leto 2017 

e. Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 

f. Kadrovski načrt za leto 2017 

g. Program prodaje stvarnega premoženja za leto 2017  

h. Program pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2017. 

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

OSKRBA S PITNO VODO. 

5. Določitev subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo. 

6. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE.  

7. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto 2017.  

8. Obravnava in sprejem Letnih programov financiranja v Občini Razkrižje za leto 2017 : 
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      -  športa;  

      -  kulturnih dejavnosti; 

      -  drugih društev. 

9. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave.    

10. Razno. 

z dopolnitvijo, da se združijo 4, 5 in 6. točka predlaganega dnevnega reda. 

 

Občinski svet je s petimi glasovi ZA (od pet navzočih) soglasno sprejel naslednja 

SKLEPA : 

 

1. Občinski svet Občine Razkrižje lahko s sejo nadaljuje in veljavno sklepa. 

 

2. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi predlagan dnevni red z dopolnitvijo, da se 

združijo 4, 5 in 6 točka dnevnega reda ter obravnavajo v eni točki. 

 

 

Ad 2./  Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

 

Seji sta se pridružila ga. Terezija Nemec in g. Dejan Rob. 

 

G. Stanko Ivanušič je povzel glavne sklepe 14. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

Občinski svet je pozval k razpravi in podaji pripomb na predlagan zapisnik.  

 

Na zapisnik 14. redne seje je g. Stanko Ivanušič podal naslednje pripombe: 

- besedilo »navzočih« v Ad 1/ naj se uporablja skozi celoten zapisnik; 

- v drugem odstavku Ad 3/, v predzadnji vrsti, naj se navedejo vse postavke ali pa nobena; 

- v prvem odstavku Ad 5/ je potrebno popraviti besedilo tako, da je potrebno glede na rast 

cen uskladiti vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; 

- v prvem odstavku Ad 4/ se namesto »da mu se ni uresničila želja« nadomesti z besedilom 

»da se ni uresničilo«, ter na koncu stavka bolj določno zapiše »čeprav se v upravi trudijo«; 

- v drugem odstavku Ad 6/ je potrebno napisati, da je bil objavljen razpis in da so prijave 

možne do 17. 1. 2017; 

- v šestem odstavku Ad 7/ se stavek pravilno glasi »Ga. Bencek je navzoče seznanila z 

vračilom listine o nazivu častne občanke dr. Cvetke Heđet Toth«. 

 

Na zapisnik 6. izredne seje je g. Stanko Ivanušič podal naslednje pripombe: 

- v tretjem odstavku Ad 3/ se dvakrat pojavlja besedilo »je podal«; 

- v Sklepu 5 je potrebno dodati, da je g. Stanko Ivanušič telefonsko preveril pri Občinskem 

svetu, da je po preteku enega leta najemnina 4 €/m2; 

- v četrtem odstavku Ad 5/ je potrebno jasno napisati, da je bila vloga po ocenjevanju 

uvrščena na drugo mesto in ji zato pripada zgolj preostanek sredstev; črta se Občino 

Križevci; 

- Sklep 6 je potrebno poslati vsem članom Sveta LAS Prlekija; 

- v drugem odstavku Ad 6/ se namesto »iz centra Ljubljane« navede »iz osrednjega dela 

Slovenije«; 

- v Ad 6/, v zvezi kulturnega praznika, se pri navedbi »delni protokol« izbriše »delni«.  

G. Antun Raspor je k zapisnikoma podal pripombo, da se pri navajanju njegovega imena več 

ne uporablja dr., saj je to krivično do ge. Šafar, kjer se dr. ni navajalo. Ga. Klementina Šafar 

se je s predlogom g. Antuna Rasporja strinjala. 
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G. Stanko Ivanušič je predlagal Občinskemu svetu zapisnika s podanimi pripombami                   

v potrditev. Omenil je še, da se glede pisanja zapisnika razbremeni go. Natašo Slavič in tokrat 

zapisnik piše ga. Monika Holc. 

 

Občinski svet je s sedem glasovi ZA (od sedem navzočih) soglasno sprejel  

SKLEP: 

 

3. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 14. redne in 6. izredne redne seje 

Občinskega sveta Občine Razkrižje s podanimi pripombami. 

 

 

Ad 3./  Obravnava in sprejem proračuna Občine Razkrižje za leto 2017 

a. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2017 

b. Splošni del proračuna za leto 2017 

c. Posebni del proračuna za leto 2017 

d. Obrazložitev proračuna za leto 2017 

e. Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 

f. Kadrovski načrt za leto 2017 

g. Program prodaje stvarnega premoženja za leto 2017  

h. Program pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2017. 

 

Uvod v obravnavano točko je podal g. Stanko Ivanušič. Uvodoma je pojasnil, da predlog 

proračuna Občine Razkrižje za leto 2017 predvideva prihodke v višini 1.277.853,04 EUR in 

odhodke v višini 1.152.032,44 EUR. Poudaril je, da največji delež v proračunu predstavljajo 

tekoči transferi oz. konti skupine 41, ki so namenjeni prednostno razbremenitvi občanov, 

posameznikov, neprofitnih organizacij in ustanov. Pojasnil je, da v okviru navedenih postavk 

gre za visoke zneske, preostanek pa porabi za druge namene. Izpostavil je, da od svojih 

sodelavcev in sodelavk pričakuje neprestano prisotnost na terenu, saj je to ključno za 

reševanje odprtih vprašanj občanov. Nato je na kratko predstavil izvedene projekte ter v 

zaključku poudaril, da kljub temu, da Občinski svet še nima dolgo mandata, ob izvedenih 

številnih investicijah brez neprestane napetosti ni šlo. Med ključnimi investicijami je 

izpostavil investicijo v rekonstrukcijo ceste v naseljih Gibina, Šafarsko in Razkrižje ter 

poudaril, da je to investicijo ob vsem vloženem trudu potrebno izpeljati. Pojasnil je, da se je 

Elektro Maribor d.d. odločil položiti električni vod v cesto, vendar ob pogoju, da bodo vsi 

lastniki ob trasi za to, v nasprotnem odstopijo od investicije. Odgovor jim je potrebno podati v 

roku enega tedna.   

 

G. Stanko Ivanušič je povedal še, da na predlog proračuna za leto 2017 v javni obravnavi ni 

bilo prejetih pripomb, je pa v času od priprave gradiva do dne seje prišlo do potrebe po 

spremembi dveh postavk, zato na predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2017 predlaga 

amandma, da se za 10.000,00 EUR zmanjša proračunska postavka 15015, konto 4100000, 

Subvencioniranje cene – kanalizacija, ter za isti znesek poveča proračunska postavka 16025, 

konto 4100004, Subvencioniranje cene – vode. 

 

Nadaljevala je ga. Mlinarič in v uvodu pojasnila, da je odlok o proračunu pripravljen po 

členih in da gre za skupek prihodkov in odhodkov, navedenih na trimesečni konto. Glede 

splošnega dela predloga proračuna je pojasnila, da so prihodki proračuna planirani v višini 

1.277.853,04 EUR, od tega davčni prihodki v višini 767.841,00 EUR, nedavčni prihodki v 

višini 246.445,71 EUR, kapitalski prihodki v višini 74.000,00 EUR in transferni prihodki v 
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višini 189.566,33 EUR. Med nedavčnimi prihodki je bil že prejet prihodek iz naslova 

udeležbe na dobičku Pomurskih lekarn, med transfernimi prihodki se večji prihodek pričakuje 

iz dodatnih sredstev za investicije. Odhodki so planirani v višini 1.152.032,44 EUR, od tega 

tekoči odhodki v višini 242.235,92 EUR, tekoči transferi v višini 583.616,00 EUR, 

investicijski odhodki v višini 291.402,52 EUR in investicijski transferi v višini 34.778,00 

EUR. V posebnem delu predloga proračuna so spremembe v nekaterih postavkah, in sicer so 

znižanja v postavkah 06003, 06018, 07004, 07005, 13023, 13014, 15003, 16015,  17001, 

18025, 20010, in povišanja v postavkah 04011,  06001, 06002, 06013, 06020, 07006, 11008, 

11007, 12001, 13015, 14012, 14016, 14017, 15019, 15022, 16020, 16022, 17014, 18014, 

18026, 18010, 18027, 19005, 19008, 20002, 20009. 

 

V razpravi, ki je sledila, je g. Izidor Novak vprašal, ali ima občina res kredite v skupni višini 

150.000,00 EUR. G. Andrej Nemec je vprašal, kako je z ureditvijo javnih poti na Veščici, 

proti Tigeliju in proti Poljskemu. Ga. Nataša Slavič je pojasnila, da bo tekoče vzdrževanje teh 

cest izvedeno v najkrajšem možnem času. Na pobudo g. Izidorja Novaka, da bi bilo smiselno 

na kabelsko televizijo objaviti obvestilo glede zemlje od izkopov na cesti, je ga. Slavič 

pojasnila, da je v tej zvezi pripravljen in voden seznam po izkazanem interesu. G. Antun 

Raspor je izpostavil, da ob cesti proti Poljskemu, poleg plinske postaje, ni več kipa Marije.            

V razpravi je ga. Terezija Nemec povedala, da je ta kip postavljen pri Stamničarjevih na 

domačiji.   

 

Načrt razvojnih programov v obdobju 2017 – 2020 je na kratko predstavila ga. Monika Holc.  

 

Nadaljeval je g. Stanko Ivanušič, ki je glede kadrovskega načrta pojasnil, da se v letu 2017 

načrtuje za eno sodelavko sprememba strokovno tehničnega delovnega mesta v uradniško 

delovno mesto ter pri eni sodelavki povišanje izobrazbe za eno stopnjo.  

 

Ključna ravnanja s stvarnim premoženjem je po programih povzela ga. Nataša Slavič. Podala 

je tudi kratko poročilo o izvedenih prodajah in nakupih zemljišč v letu 2016, in sicer so bila 

brezplačno pridobljena zemljišča v Ulici muzejev, izvršena brezplačna zamenjava na Veščici 

za zemljišča v Centru Zavirje ter zemljiškoknjižno rešeni zadevi Nemec in Škafar. 

 

G. Stanko Ivanušič je predlog proračuna z vsemi dokumenti predlagal Občinskemu svetu v 

potrditev. Občinski svet je s sedmimi glasovi ZA (od sedem navzočih) soglasno sprejel 

SKLEP: 

 

4. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 

2017, predložen v obliki Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2017, 
Splošnega in Posebnega dela proračuna Občine Razkrižje za leto 2017, Obrazložitev 

proračuna Občine Razkrižje za leto 2017, Načrta razvojnih programov Občine 

Razkrižje za obdobje 2017-2020, Kadrovskega načrta za leto 2017, Programa 
prodaje stvarnega premoženja za leto 2017 in Programa pridobivanja stvarnega 

premoženja za leto 2017, vključno z Amandmajem na predlog proračuna občine za 

leto 2017.  
 

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2017 se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, drugi sprejeti deli proračuna Občine Razkrižje za leto 2017 pa  

na spletni strani Občine Razkrižje.  

 
Proračun Občine Razkrižje za leto 2017 začne veljati naslednji dan po objavi, 

uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.  
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Ad 4./  (predhodno Ad 4./) Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja OSKRBA S PITNO VODO. 

 (predhodno Ad 5./) Določitev subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo. 

 (predhodno ad 6./) Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE.  

 

Seji se je pridružil g. Davorin Kurbos, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o.. 

 

Uvodni nagovor je podal g. Stanko Ivanušič. Poudaril je, da za Občino Razkrižje vključitev             

v Sistem C predstavlja prisilno solidarnost do ostalih sedmih vključenih občin, predhodno 

sprejete zaveze pa sedaj moramo uresničevati. To pomeni, da solidarnostno pokrivamo vodo 

tudi na območju ostalih občin Sistema C, na področju odvajanja in čiščenja pa cene ostajajo 

visoke. Poudaril je, da bi se tudi na tem področju lahko solidarnostno dogovorili, vendar pa 

izkušnje kažejo, da prostovoljne solidarnosti ni in je ne bo. Zato pripravljen predlog upošteva 

cene komunalnih storitev, ki se gibljejo v nekem povprečju cen sodelujočih občin Sistema C, 

ključno pa je, da se občana oz. gospodinjstva finančno čim manj dodatno obremenjuje, zato 

bo večji del cene krila občina z 21 % subvencijo na področju oskrbe s pitno vodo ter z 75 % 

subvencijo na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Izrazil je tudi veliko 

razočaranje nad Uredbo MEDO, saj smo mi solidarni do drugih, drugi pa do nas niso, nato pa 

predal besedo g. Davorinu Kurbosu.  

 

G. Davorin Kurbos je v uvodu pojasnil izhodišča na področju oskrbe s pitno vodo ter 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, na temelju katerih je bilo pripravljeno 

gradivo za obravnavo na seji. V elaboratih so tako na bazi revidiranih podatkov iz leta 2015 o 

prihodkih in stroških na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s 

pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod izračunane cene za posamezno 

javno službo. V predpisanem roku je bilo elaborate potrebno oddati Ministrstvu za okolje in 

prostor. Sočasno z elaborati so v Javnem podjetju Prlekija d.o.o. izdelali tudi plane, načrte 

vlaganj, proračune, kar bi morali urediti že v letu 2016 oziroma na podlagi zahtev kohezije ob 

koncu leta 2014 z uveljavitvijo novih cen z letom 2015. Po novem predlogu se bodo nove 

cene obeh javnih služb uvedle z 1. 4. 2017. Ker je Občina Razkrižje del Sistema C, bo imela 

skupno infrastrukturo, ki je sofinancirana iz EU, in lastniško infrastrukturo, o kateri bo 

odločala sama. Glede cen je dne 31. 3. 2017 tudi sklicana Seja ustanoviteljic Javnega podjetja 

Prlekija d.o.o., kjer bodo župani na podlagi pridobljenih mnenj občinskih svetov odločali o 

cenah. Doslej je bilo sprejetih šest pozitivnih in eno negativno mnenje z dodatnimi zahtevami. 

 

Pojasnil je še, da so v preteklih podatkih bili ugotovljeni plusi in minusi, razen na področju 

oskrbe s pitno vodo, kjer gre za uveljavljanje enotnega sistema. Zaradi vpliva oskrbe s pitno 

vodo so se na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod povečali splošni 

stroški in zmanjšali stroški javne službe, področje izvajanja grezničnih gošč in MKČN pa 

doslej še ni bilo urejeno, ker BČN Razkrižje tega tehnično in operativno še ne omogoča in so 

potrebna predhodna vlaganja. Trenutno te stroške plačujejo vsi uporabniki. Pri obeh javnih 

službah, obstoječe cene, kot so vidne na položnici, niso dejansko potrebne cene, ampak le-te 

dejansko občanom v večjem delu sofinancira občina, kar je razvidno v primerjavi košaric 

komunalnih storitev iz gradiva. Cene so nižje, kot jih je predvideval Sistem C, to je 1,42 

EUR/m3 za izvajanje javne službe in 12 EUR na omrežnini. Obremenitev gospodarstva se 

povečuje za pribitek za infrastrukturo v višini 0,70 EUR/m3 in s tem zmanjšuje ceno 

gospodinjstvom. Občina dobi toliko amortizacije, kolikor se je zbere v omrežnini. Povečujeta 
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se vrednost infrastrukture in poraba vode, nesorazmerno temu pa število odjemnih mest. 

Razlog za to je v socialnih stiskah uporabnikov.  

 

G. Stanko Ivanušič je povedal, da je težnja, da bi se na obeh sistemih (vodovod in fekalna 

kanalizacija) priključilo čim več uporabnikov, da bo za posamezna gospodinjstva cena tako 

nižja. 

 

Občinski svet je s sedem glasovi ZA (od sedem navzočih) soglasno sprejel  

SKLEPE: 

 

5. Občinski svet Občine Razkrižje daje pozitivno mnenje k Skupnemu elaboratu o 

oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja, Oskrba s pitno vodo 2017/2015 za Občino Apače, Občino Gornja Radgona, 

Občino Križevci, Občino Ljutomer, Občino Radenci, Občino Razkrižje, Občino 

Sveti Jurij ob Ščavnici , Občino Veržej, ki ga je izdelalo JP Prlekija d.o.o. v marcu 

2017. 

 

Občinski svet Občine Razkrižje zavzema stališče, da je sistem obračunavanja po 

trenutno veljavni Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  do skrajnosti krivičen in 

nepošten za ruralna območja, ki so v zadnjih letih veliko vlagala v tovrstno 

infrastrukturo.  

 

Občinski svet Občine Razkrižje zavzema stališče, da je bila občina Razkrižje na 

področju oskrbe s pitno vodo zaradi celovitosti sistema prisiljena iti v sistem 

solidarnostnega prelivanja sredstev in določitve enotne cene, na področju odvajanja 

in čiščenja komunalnih odpadnih vod, kjer so za občino Razkrižje obremenitve 

velike, pa te solidarnosti ni in je občine same nikoli ne bodo sprejele.  

 

Občinski svet Občine Razkrižje zavzema stališče, da je nujna sprememba trenutno 

veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja ali pa izdelava novega, bolj pravičnega 

sistema oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja. 

 

6. Občinski svet Občine Razkrižje s tem sklepom določa subvencijo k veljavni enotni 
ceni sistema C za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja Javno podjetje Prlekija d.o.o..  

 
Subvencija se dodeli v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture 
(omrežnino)   

- za leto 2017 v višini 21%.  

 
Finančna sredstva za financiranje subvencije se zagotovijo v proračunu Občine 
Razkrižje.  

 

Ta sklep prične veljati z dnem veljavnosti enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sitem 

C, ki jih v skladu s pristojnostmi sprejme skupni organ občin, Svet ustanoviteljic, 

ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (ULRS, št. 
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81/2016).  

 

Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

7. Občinski Svet Občine Razkrižje se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Razkrižje, ki ga je 

pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. v februarju 2017.  
 
 

Občinski svet Občine Razkrižje potrjuje predračunske cene obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja odpadne vode in sicer:  
 

a. Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 

20,5933 EUR mesečno   
b. Predračunsko ceno storitve odvajanja odpadne vode, ki znaša 0,6898 EUR za 

m
3
 prodane pitne vode.  

 
Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 75 % subvencijo 

omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne 

uporabnike za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 5,1483 EUR. Razliko do 

predračunske cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna. 
 

Občinski svet Občine Razkrižje potrjuje predračunske cene obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode in sicer:  
 

c. Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 
11,5801 EUR mesečno  

 
d. Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša 1,1398 EUR za m

3
 

prodane pitne vode.  
 

Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 75 % subvencijo 

omrežnine na področju čiščenja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne 

uporabnike za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 2,8950 EUR. Razliko do 

predračunske cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna. 

 

Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene javnih 

služb brez subvencije. 

 

Občinski svet NE potrjuje predračunske cene storitev povezanih z greznicami in 

MKČN. 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine Razkrižje, 
št. 032-0006/2014-9 z dne 27. 6. 2014.  

 
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 4. 2017.  
 

Ad. 5/ (predhodno Ad 7/) Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine 

Razkrižje za leto 2017.  

 

G. Stanko Ivanušič je predal besedo ge. Nataši Slavič, ki je pojasnila ključne elemente 

Letnega programa Občinskega sveta Občine Razkrižje za tekoče leto. Razprave ni bilo. 
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Občinski svet je s sedem glasovi ZA (od sedem navzočih) soglasno sprejel  

SKLEP: 

 

8. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program dela Občinskega sveta 

Občine Razkrižje za leto 2017.  

 

Ad 6./ (predhodno Ad 8./) Obravnava in sprejem Letnih programov financiranja v Občini 

Razkrižje za leto 2017 : 

      -  športa;  

      -  kulturnih dejavnosti; 

     -  drugih društev. 
 

Uvodno besedo je podal g. Stanko Ivanušič, nato pa besedo predal ge. Nataši Slavič, ki je 

predstavila projekcije po predlogih programov za šport, kulturne dejavnosti in druga društva. 

Razprave ni bilo. 

 

Občinski svet je s sedem glasovi ZA (od sedem navzočih) soglasno sprejel 

SKLEPE: 

 

9. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program financiranja športa v Občini 

Razkrižje za leto 2017. 

 

10. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program financiranja kulturnih 

dejavnosti  v Občini Razkrižje za leto 2017. 

 

11. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program financiranja drugih društev 

v Občini Razkrižje za leto 2017. 

 

Ad 7./  (predhodno Ad 9./) Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta, 

župana in občinske uprave. 

 

G. Stanko Ivanušič je najprej povedal, da je dne 3. 4. 2017 pričel delo zdravnik g. Kolarić in 

bo ob tej priložnosti dne 6. 4. 2017 slovesnost, na kateri bosta predvidoma prisotna tudi g. dr. 

Božidar Voljč in ministrica za zdravje, ga. Milojka Kolar Celarc. Ob priložnosti obiska 

ministrice se bodo v občini Razkrižje srečali tudi direktorji zdravstvenih domov iz Pomurja.  

 

Nadalje je omenil srečanje z ministrom za infrastrukturo, g. Petrom Gašperšičem, na Gibini. 

Pojasnil je, da je prav to srečanje najbrž pripomoglo k odločitvi Elektra Maribor, da je po več 

neuspešnih srečanjih končno bil pripravljen prisluhniti predlogom občine za položitev 

električnih vodov v cesto. Ga. Nataša Slavič je povedala, da bo potrebno poklicati vse lastnike 

ob trasi, s predstavniki Elektra Maribor iti  na teren ter vsem lastnikom ob trasi pojasniti 

zadevo, saj bo postavitev zunanjih omaric potrebno sofinancirati. 

 

Nadalje je g. Stanko Ivanušič povedal, da investicija v cesto teče dobro, da pa so vedno 

prisotne tudi slabe izkušnje s posameznimi občani. Vprašanja dviga kanalizacijskih jaškov naj 

bi se reševalo z nerjavnimi jeklenimi pokrovi ter posebno obdelavo jaškov v cestnem svetu, 

vse na stroške Pomgrada d.d.. Delno so v vrednosti investicije že upoštevani tudi stroški 

Javnega podjetja Prlekija d.o.o.. Ga. Nataša Slavič je povedala še, da se dela izvajajo                          

po 300 m. 
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Nadalje je g. Stanko Ivanušič povabil Občinski svet, da se dne 24. 4. 2017 udeležijo dogodka 

ob Noči knjige 2017, na katerem bo svojo novo knjigo predstavil g. pater dr. Karel Geržan.  

 

V zvezi obiska predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja, je povedal, da so bile 

njegove službe presenečene, da je bilo s strani občine vse  brezhibno izpeljano po protokolu.  

 

V razpravi o prometnem režimu pri šolskem kompleksu in zdravstveni postaji, je ga. Nataša 

Slavič povedala, da je pripravljena strokovna rešitev predloga prometnega režima, ki ohranja 

trenutno zelenico in vzpostavlja kombinirano parkirišče. 

 

Ga. Vera Bencek je povedala, da se občani nanjo obračajo glede slabega stanja lesenega 

mostu  na Veščici (Novakovega mosta). G. Stanko Ivanušič je pojasnil, da na tem delata ga. 

Nataša Slavič  in g. Bogdan Vrbnjak. 

 

Ga. Vera Bencek je še vprašala, ali bi se pri Puklavčevih dalo navoziti zemljo od izkopov na 

cesti. G. Stanko Ivanušič je pojasnil, da je navoz zemlje sicer možen, ampak najprej za 

potrebe ceste, nato pa občine in drugih uporabnikov. 

 

Ga. Vera Bencek je pohvalila delo uprave. Ga. Terezija. Nemec je povedala, da je vsakokrat 

ob klicu na občino prejela prijazen odgovor. Včasih se pač zgodi, da se preveč poslužujemo 

telefona in enostavnih korakov. To je tudi sama ugotovila, ko je za podatke, ki bi si jih sicer 

lahko sama pridobila, poklicala raje na občino.  

 

G. Stanko Ivanušič je pojasnil, da v delo uprave zaupa, ampak se vsaka stvar še lahko 

izboljša.  

 

G. Andrej Nemec je vprašal, kdo je zadolžen za pobiranje zimskih kolov. Ga. Nataša Slavič je 

pojasnila, da za to skrbi režijski obrat in da zaradi preobilice dela vseh še niso uspeli 

pospraviti. 

 

Ad 8./  (predhodno Ad 10./) Razno. 

 

Ni bilo obravnavanih tem in razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:47. 

 

Številka: 032-0002/2017-10 

Šafarsko, 24. 5. 2017 

 

 

Zapisala:         

Monika Holc 

Župan Občine Razkrižje: 

Stanko Ivanušič 


