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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-6/2016-3 

Datum: 1. 7. 2016   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

4. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v petek, 1. 7. 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:  

- NEMEC Andrej, 

- RASPOR Antun, 

- ŠAFAR Klementina, 

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Terezija 

 

Odsotni: 

- NOVAK Izidor, 

- ROB Dejan. 

 

Seji so prisostvovali še:  

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje. 

 

 

 

 

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

dnevnega reda. 

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 5 ter da je občinski svet tako sklepčen.   

 

Župan je napovedal dnevni red obravnave zadev na 4. izredni seji ter povzel vsebino obravnav na prejšnjih 

sejah Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

Na predlagani dnevni red ni bilo predlogov za dopolnitev ali spremembe.   
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S  5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi dnevni red za 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje: 

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

2. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi  javnega–vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Razkrižje.  

3. Razno 

 

 

 

Ad 2 Obravnava in potrditev Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi  javnega–vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Razkrižje.  

Župan je uvodoma povedal, da je predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno-

izobraževalnega zavoda OŠ Razkrižje v zvezi s preimenovanjem osnovne šole (na podlagi predhodnih 

obravnav) bil sprejet na prejšnji seji občinskega sveta, vendar pa na podlagi posvetovanja s strokovnjaki 

glede skrajšanja uvoda oz. navedbe zakonskih podlag in možne uporabe samega skrajšanega imena šole, 

še v obravnavo predlaga spremembo v odloku, da se spremeni navedba krajšave osnovne šole, tako, da ni 

potrebno vedno v celoti navajati imena Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, ampak, da se lahko 

uporablja tudi skrajšan naziv, ki bi bil OŠ Razkrižje, s čimer se poudari ime kraja. 

 

Po krajši razpravi je bil predlog podan na glasovanje.  

 

S 5 glasovi (od 5 navzočih članov občinskega sveta) ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2: 

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

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje. 

 

 

 

AD 3 Razno 

a) Obravnava predloga sofinanciranja stroškov Centra za šolske in obšolske dejavnosti v Pomurju. 

Župan je uvodoma povedal, da so župani, dne 20. 6. 2016 na 63. seji Sveta pomurske razvojne regije 

sprejeli sklep o ustanovitvi Centra za šolske in obšolske dejavnosti v Pomurju. Formalne aktivnosti za 

ustanovitev bi vodila Mestna občina Murska Sobota, center pa pomeni aktivnosti šolskih otrok v naravi, na 

področju športa, razvijanje turizma… 
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Po krajši razpravi je bil skupno oblikovan predlog sklepa podan na glasovanje.  

 

S 5 glasovi (od 5 navzočih članov občinskega sveta) ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje, da se ustanovi mreža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 

v Pomurju, s tem, da je o samih kriterijih potrebno imeti še temeljito razpravo; zlasti, da se v nadaljnjih  

postopkih Mestna občina Murska Sobota zaveže, da bodo vse pomurske občine  s svojimi programi, ki jih 

nudijo, enakovredno vključene v ponudbi centra. Hkrati pa je potrebno, da se Mestna Občina Murska 

Sobota zaveže v nadaljnjih postopkih kriterij delitve stroškov sofinanciranja dodelati tako, da se izrazito 

obmejnim in odmaknjenim občinam od centra, kot je Občina Razkrižje, delež na prebivalca zmanjša. 

 

 

Za zaključek je župan vse prisotne povabil na obeležitev 18. občinskega praznika Občine Razkrižje, ter 

obeležitev 25-letnice osamosvojitve Slovenije, ki bo v soboto, 2. 7. 2016, ob 19. uri na Gibini.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17. uri. 

 

 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


