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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-1/2017-7 

Datum: 30. 3. 2017   

                                                   

            

Z A P I S N I K 

 

6. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v ponedeljek, 13. 2. 2017, ob 16.30 uri, v  

poročno sejni sobi Občine Razkrižje. 

 

Izredno sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

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

- NOVAK Izidor, 

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Terezija, 

- RASPOR Antun, 

- ROB Dejan, 

- ŠAFAR Klementina. 

 

Odsotni: NEMEC Andrej 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika, Tajnik Občinske uprave občine. 

- SLAVIČ Nataša, strokovna sodelavka občine.  

 

 

Ad 1/  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje je otvoril župan Občine Razkrižje, kjer je najprej 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, (eden je upravičeno odsoten zaradi bolezni) ter da je občinski svet tako 

sklepčen. Povedal je, da je ta seja namenjena obravnavi nekaterih nujnih in aktualnih zadev, za rešitev 

katerih ne moremo čakati na redno sejo občinskega sveta.  

 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje je sklepčen in lahko veljavno sklepa. 
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Ad 2 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan Občine Razkrižje Stanko IVANUŠIČ je pri drugi točki podal članicam in članom občinskega sveta v 

obravnavo, s sklicem predlagan dnevni red 6. izredne seje, s vprašanjem o predlogu za dopolnitev. Ker 

razprave in pripomb ni bilo, je bil predlog podan na glasovanje. 

 

S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 6. izredne seje Občinskega sveta 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti, 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,  

3. Informacija o začetku rekonstrukcije državne ceste R1-231/1325 Razkrižje-Šafarsko-MP Gibina, 

4. Informacija o poteku postopka o podelitvi koncesije za zdravnika družinske medicine, 

5. Odločitev o sklepu LAS Prlekija , glede dodelitve  »preostanka« sredstev za projekt Občine Razkrižje  

(2xoddih), 

6. Informacija o odkupu deleža Radia Murski val s strani CEROP, 

7. Razno – kulturni praznik 

 

 

Ad 3 Informacija o začetku rekonstrukcije državne ceste R1-231/1325 Razkrižje-MP Gibina, 

Župan je članicam povedal razveseljivo novico, da smo konec januarja 2017 dobili v podpis pogodbo za 

rekonstrukcijo državne ceste Razkrižje –MP Gibina. Sofinancerski sporazum med takratnim Ministrstvom za 

promet in Občino Razkrižje glede rekonstrukcije ceste z izgradnjo pločnikov, je bil podpisan že 29. 1. 2009. 

Pogodba je bila sedaj po prejemu takoj podpisana, ker je bila investicija vključena v načrtu razvojnih 

programov in proračunu že v prejšnjem letu, do zamika pa je prišlo zaradi ponovne priprave popisa 

gradbenih del, saj je cesta v slabšem stanju, kot pred leti, ko je bila zasnovana projekta dokumentacija, prav  

tako pa so bili postopki javnih naročil nekoliko daljši. V postopku izbora izvajalca gradbenih del, ki ga je 

izpeljalo Ministrstvo za infrastrukturo, je bilo izbrano podjetje GMW d.o.o. iz Radencev. Vložen je bil tudi 

revizijsko-pritožbeni postopek neizbranega ponudnika, katerega pa je državna revizijska komisija zavrnila in 

s tem zaključila postopek ter potrdila odločitev naročnika.  

Za četrtek, 16. 2. 2017 je sklican prvi sestanek z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), 

nadzornikom investicije, izvajalcem in nami, kot sofinancerjem. Odprta dilema je le še o tem, ali si bo občina 

izbrala svojega nadzornika pri investiciji. 

 

Ker proračun za leto 2017 dokončno še ni sprejet, je župan podal na glasovanje predlog sklepa, da se ta 

investicija odobri, čeprav je že prejšnja leta bila vključena med potencialne občinske sofinancerske 

investicije.  
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S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3 : 

Občinski svet Občine Razkrižje informacije o aktualnosti glede stanja investicije rekonstrukcije regionalne 

ceste Razkrižje- MP Gibina vzame na znanje in potrdi podpis pogodbe občine z Ministrstvom RS za 

infrastrukturo  in izbranim izvajalcem, s tem, da si naj uprava in župan prizadevajo, da del plačila gre v 

realizacijo v letu 2017 in v 2018. 

 

Župan je članice in člane obvestil še o tem, da se je glede potrebnih elektro investicij, ki sovpadajo z 

rekonstrukcijo ceste, pogovarjal z direktorjem Elektra Maribor d.d, enote v Gornji Radgoni, gospodom 

Andrejem Roškarjem. Po ogledu so sporočili, da bi od transformatorske postaje do občinske stavbe, 

kablovode položili v zemljo, vendar so naknadno sporočili, da je investicija predraga, tako da bi izvedli le 

prečne položitve kablov čez cesto. Članice in člani so v razpravi bili soglasno pridruženi mnenju župana, da 

je ob priložnosti investicije rekonstrukcije regionalne ceste potrebno podjetje Elektro Maribor pozivati, da 

sočasno uredijo, kar je le možno in da ne bo po investiciji preveč električnih drogov, kajti pri rekonstrukciji 

ceste je planirana postavitev novih pocinkanih drogov za javno razsvetljavo.  

 

S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4 : 

Občinski svet Občine Razkrižje podpira pogajanja župana in uprave s podjetjem Elektro Maribor, OE 

Gornja Radgona, da se v centru občine; od transformatorske postaje na Razkrižju  do osnovne šole, zračni 

del elektro omrežja- položi v zemljo, oz. kjer se le da, da se to sočasno uredi tudi drugod na trasi investicije 

rekonstrukcije ceste. Občinski svet nikakor ne pristaja, da bi ob novih drogovih javne razsvetljave, ostali še 

kakršni koli stari drogovi za potrebe električnega NN omrežja. 

 

 

Ad 4 Informacija o poteku postopka o podelitvi koncesije za zdravnika družinske medicine 

Župan je povedal, da postopek podelitve koncesije za zdravnika družinske medicine vodi občinska uprava, ki 

postopek zaključi z izdajo odločbe o podelitvi koncesije. Tudi župan se v teku postopka vanj ne sme 

vmešavati. Ko bo procedura končana, bo župan sklenil koncesijsko in najemno pogodbo ter druge potrebne 

zadeve. Dokler postopek ni končan, se informacije ne morejo prenašati s konkretnimi podatki, zato 

informacije dajemo samo okvirno. Upoštevati je potrebno zakonska določila glede seznanjanja s postopkom. 

 

Župan je v nadaljevanju okvirno opisal časovni red aktivnosti postopka javnega razpisa za koncesijo 

družinskega zdravnika. 15. 11. 2016 je Občina Razkrižje prejela predhodno soglasje Ministrstva za zdravje, 

da lahko pripravi razpis za zdravniško koncesijo družinske medicine. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu  

RS in spletni strani občine, dne 16. 12. 2016, ki je trajal do 16. 1. 2017.  Dne, 18. 1. 2017 je župan prejel v 

predogled prvo poročilo, dne 20. 1. 2017 pa je komisija Ministrstvu za zdravje poslala vlogo za izdajo 

soglasja, ter vlogi za  izdajo mnenja na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniško zbornico 

Slovenije. Vloga na Ministrstvo za zdravje je bila podana takoj, čeprav še nismo razpolagali s soglasji. 
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Ministrstvo za zdravje je reagiralo in čez nekaj dni, 24. 1. 2017 že poslalo dopis, da se naj vloga dopolni z 

soglasji, na kar je 31. 1. 2017 občina prejela pozitivno mnenje, najprej Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, ter nato še 1. 2. 2017 pozitivno mnenje s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Mnenja so istega 

dne bila posredovana na Ministrstvo za zdravje.  

Ministrstvo za zdravje ima rok za izdajo soglasja 30 dni, na kar moramo počakati; odločba je lahko izdana  

še  v primeru, če je molk organa; kar se je že zgodilo pri urejanju koncesije za dr. Budinski.  

Po prejemu tega soglasja, se bo še potrebno s koncesionarjem dogovoriti glede najemnega razmerja za 

prostore, obratovalne stroške, … Upoštevati pa moramo sporazum s koncesionarjevim delodajalcem.  

Objektivni rok pričetka dela zdravnika je 1. 4. 2017 ali nekoliko pozneje.  

Ves ta čas do sedaj je Zdravstveni dom Ljutomer ob izvajanju dejavnosti v Zdravstveni postaji Razkrižje 

uporabljal te prostore zastonj, razen stroškov interneta in telefona. Že za časa prejšnjega direktorja so bili 

takšni pogoji; če smo želeli imeti zdravnika, smo morali nuditi vse brezplačno.  

 

Župan je povedal, da bi potreboval sklep Občinskega sveta, da z izbranim koncesionarjem lahko podpiše 

pogodbo. Njegov predlog je, da »našemu« bodočemu koncesionarju omogočimo zagon delovanja in da ga 

prvo leto ne obremenimo, ne z najemnino in ostalimi stroški ter da to določimo v pogodbi. Po 1. letu pa 

pričnemo z zaračunavanjem najemnine in da bo plačeval stroške vode, elektrike in kurjave. 

 

Antun RASPOR je povedal, da novi zdravnik koncesionar v Zdravstveno postajo Razkrižje ne bo prišel na 

ugodno mesto, ker je veliko pacientov že prepisanih drugam. Njegov trenutni položaj ne predstavlja nekega 

zaslužka, razen če mu pomagamo in mu prvo leto odpišemo stroške, da se lahko postavi na noge; da se 

dokaže ter dobi nazaj paciente, ki so nekoč že bili tukaj. V kolikor se bo verifirical, se potem v nadaljevanju 

lahko pogovarjamo za redno najemno razmerje in druge stroške.  

S tem predlogom so se strinjali tudi druge članice in člani občinskega sveta.  

Antun RASPOR je opisal primer iz drugega okolja, kjer je občina ravno tako koncesionarju za prvo leto 

delovanja odpisala stroške. 

 

Klementina ŠAFAR je v nadaljevanju razprave povedala, da bi želela prebrati predhodno soglasje 

Ministrstva za zdravje, ki ga je prejela občina novembra 2016. Župan je povedal, da ga bo lahko prebrala 

pod točko Razno, vendar bo predhodno morala podpisati izjavo o zaupnosti, saj je do podpisa pogodbe, 

postopek še vedno  v teku in razpolaganje z informacijami iz postopka omejeno.   

 

V razpravi glede čiščenja prostorov Zdravstvene postaje Razkrižje je župan povedal, da je le-to sedaj bilo 

urejeno v sklopu občine in Zdravstvenega doma Ljutomer. 

Antun RASPOR je predlagal, da se naj glede čiščenja v zdravstveni postaji novi zdravnik dogovori s 

čistilkami iz osnovne šole.  
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S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5 : 

Občinski svet Občine Razkrižje  daje usmeritev županu za podpis pogodbe z bodočim izbranim 

koncesionarjem, tako za najemnino prostorov in opreme in pokrivanje stroškov, ki so vezani na sam objekt 

(voda, elektrika, kurjava), da se zaradi zagona delovanja zdravnika koncesionarja, ti stroški v prvem letu 

delovanja ne zaračunavajo. V tem letu si koncesionar mora zagotoviti zadostno število opredeljenih 

pacientov. To je Občinski svet sprejel z največjo odgovornostjo in željo, da bo delo koncesionarja uspešno. 

Koncesionar  mora poskrbeti za čiščenje prostorov.  Po preteku enega leta  se stroški v okviru 

dogovorjenega in sprejemljivega zaračunavajo za najem koriščenja prostorov in opreme v višini 4,00 

EUR/m2.   

 

 

Ad 5  Odločitev o sklepu LAS Prlekija , glede dodelitve  »preostanka« sredstev za projekt Občine 

Razkrižje  (2xoddih) 

Župan je uvodoma povedal, da je potrebno razpravljati o vlogi Občine Razkrižje na 1. razpis Las Prlekija 

financiranja projektov s področja turizma, ker je vloga bila uvrščena na drugo mesto in pomeni, da bi dobila 

preostanek sredstev. Prvouvrščeni dobi zahtevani znesek sofinanciranja, ostali, uvrščeni glede na število 

doseženih točk, pa v višini do porabe razpoložljivih sredstev.  

 

Župan je prosil Moniko HOLC, ki je vlogo na razpis pripravljala, da pojasni, kaj je bila prijavljena tema.  

Povedala je, da v projektu »2xoddih« gre za tematiko počitnic na podeželju, kjer bi partner, podjetje Apolo 

obnovilo staro kmečko hišo Marte Srnec na Gibini, občina bi uredila bivalno enoto prazgodovinske naselbine 

na Šafarskem, kjer bi ljudje lahko preživljali dopust; uredile bi se turistične mobilne aplikacije in promocijske 

aktivnosti. Turistično narodopisno društvo Razkrižje bi sodelovalo z nabavo oblek in posteljnine iz lanu. 

Jutri, v torek 14. 2. 2017 je potrebno sporočiti odločitev Prleški razvojni agenciji ali sprejmemo ponudbo, 

čeravno je slabše financiranje, ali pa bomo morali dati več svojih lastnih sredstev.  

 

V  konkretnem primeru vloge občine Razkrižje predstavlja predvideni projekt: 

- zaprošenih sredstev s partnerji je 79.662,70 EUR. Če bi bili na 1. mestu, bi prejeli 56.398,57 EUR na tri 

partnerje, od tega bi pripadalo TND Razkrižje 3.135,02 EUR (lastni delež 818,02 EUR), 2. partnerju 

Apolo 23.976,80 (lastni delež 10.436,96 EUR), Občini Razkrižje pa 29.286,75 (lastni delež 12.009,15 

EUR.) 

 

- za naše uvrščeno 2. mesto pomeni preostanek sredstev le 30.231,12 EUR. Če to sprejmemo, moramo 

izvesti projekt v celoti ter namesto evropskih sredstev zagotoviti lastna, kar pa je problem. 

- to pomeni, da bi po dodelitvi preostanka sredstev, partnerji prejeli in morali dati lastnih sredstev: 

- Občina Razkrižje bi dobila od navedenega zneska 15.698,47 EUR, lastni delež 25.597,43 EUR, 

- TND Razkrižje  bi dobilo 1.680,45 EUR, lastni delež 2.272,59 EUR, 
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- Partner Apolo, Marta Žitko Gibina bi dobila 12.852,20 EUR, lastni delež 21.561,56 EUR. 

Težava je, da se projekt glede na zmanjšana evropska sredstva ne da sorazmerno zmanjšati, realizirati se 

mora v celoti v znesku 79.662,70 EUR. 

 

Občina Razkrižje je kandidirala na razpisu z naslovom »2xoddih« s sofinanciranjem EKSRP po končani 

razvrstitvi v višini 30.231,12 EUR (Ukrep 1); rok za odločitev je 7 dni. 

V kolikor se za slabše financiranje ne odločimo, se iz preostanka sredstev ponudi možnost izvedbe operacije 

naslednje uvrščenemu vlagatelju po ocenah v ukrepu 1: Jožef Tigeli, vloga »Medena pot«. 

 

Problem je v tem, da nam že sofinancerski delež pri rekonstrukciji državne ceste vzame veliko sredstev. 

Pomembno vprašanje je, kako v tem primeru ravnati?  

 

Terezija NEMEC je v razpravi povedala, da bi občani težko razumeli, da bi financirali investicijo v 

prazgodovinsko naselbino. So namreč občutljivi na to, kam občina namenja denar. Ker se bo pričela izvajati 

rekonstrukcija ceste, bi ljudje lažje razumeli, če bi se zadolževali za cesto, kot pa za namene turizma. 

Podobno stališče so zavzele tudi druge članice in člani. 

 

Članom občinskega sveta je predstavljeni delež občine v tem projektu prevelik strošek, glede na to, da 

sredstev na razpolago ni, medtem ko občino čaka večja investicija.  

 

S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6 : 

Občinski svet  Občine Razkrižje ne sprejema odločitve sveta LAS Prlekija v zvezi s pogojno dodelitvijo 

ostanka sredstev iz 1. javnega razpisa, ukrep 1 in jo zavrača. Hkrati se Občinski svet Občine Razkrižje 

nikakor ne strinja s sistemom odločanja, da se iz sofinanciranja izločijo vsi projekti, ki niso na prvem mestu 

in to kljub majhnim razlikam v točkovanju. Sistem bi bilo potrebo dodelati tako, da bi določeno število 

najbolje ocenjenih projektov, npr. 3 – 5, bilo deležnih sredstev v sorazmernem deležu, glede na število 

točk. Nikakor pa ni sprejemljivo, da se iz posameznega ukrepa lahko izbere samo eden projekt, vsi ostali 

pa dobijo ostanek sredstev ali pa nič. Prav tako nikakor ni sprejemljivo, da se iz minimalnega ostanka 

sredstev, ki bi sicer bila dodeljena, zahteva, da se projekt mora v celoti izvesti, kar je nerealno. 

 

 

Ad 6 Informacija o odkupu deleža Radia Murski val s strani CEROP, 

Župan je pojasnil, da je vse občine obiskal sedanji odgovorni urednik Radia Murski Val, gospod Dejan Fujs, 

kateri je sporočil, da sta se prej skupna časopis Vestnik (sedaj je večinski lastnik časopisna hiša Večer) in 

radio Murski Val, razšla. Radio Murski val je v Pomurju edini priznani radio, ki ga večinsko niso odkupili 

interesenti – lastniki kapitala izven regije Pomurje in da je to radio posebnega pomena. Večinski lastnik 

Radia Murski val je podjetje GMT, ki je CEROP-u ponudilo v odkup večinski delež. Obstaja resen namen, da 

ga večinsko odkupi vlagatelj, ki že obvladuje nekaj radijskih postaj po Sloveniji in ki izhaja iz osrednje 
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Slovenije. Odgovorni urednik je nakazal pozitivno mnenje večine občin, da odkup izvede CEROP iz sredstev 

najemnine oz. lastnih sredstev CEROP –ovih nerazporejenih presežkov iz prejšnjih let, ki so bili ustvarjeni iz 

tržnega dela dejavnosti podjetja in jih podjetje uporablja kot lastna sredstva za sofinanciranje razvojnih ciljev 

CEROP. 

Na izredni seji, ki jo je za občine - Svet ustanoviteljic CEROP-a, z namenom predstavitve ponudbe za odkup 

60% deleža radia, za dne, 31. 1. 2017 sklical CEROP, so bili večina vsi župani (Na seji je bilo prisotnih velika 

večina županov, ki je zagotovila sklepčnost v 94,45 %), nekateri tudi s svojimi pravnimi službami.  

Gre za to, da občinam neposredno ne bi bilo potrebno dati nič. 

CEROP je edino javno podjetje v regiji, ki pokriva vse pomurske občine in lahko zagotovi sredstva, da bi 

radio bil ohranjen v javnem interesu. CEROP razpolaga z zadostnimi sredstvi, ki jih ima rezervirana iz 

naslova za amortizacijo in najemnim, ki ga je drugače nameravalo vložiti v socialno podjetje predelave 

materialov za ponovno uporabo v Murski Soboti. Ker pa v kratkem obdobju ne bi prišlo do realizacije tega 

projekta, vložek v omenjeno investicijo lahko počaka. Župan je povedal, da je bila zasnovana investicija za 

nakup na ta način, da bi 540.000 EUR za nakup radia Murski val, zagotovil CEROP in bi si v prihodnje  

povrnil iz omenjenih prihodkov amortizacije in najemnin, kar pa bi naj bilo najpomembnejše; zaradi tega ne bi 

bile smeti nič dražje. Pri tem so bili pomembni argumenti tudi župana Razkrižja, da je radio Murski val bil na 

ljudski strani že od nekdaj, ko je šlo za naše ljudi,  in ki je pomagal zbuditi odgovorna vodstva v Ljubljani. 

 

Po temeljiti razpravi je takrat Svet ustanoviteljic sprejel sklep, da se CEROP-u  odobri odkup 60 % deleža v 

družbi Radia Murski Val in sicer v višini 540.000 EUR. Ena občina se je glasovanja vzdržala, ena je bila 

proti, ostale so glasovale za ta predlog. V naslednjih dneh pa se je začel pritisk na župana MO Murska 

Sobota, ki je pozneje svoje glasovanje na svetu CEROP- umaknil, odstop je podal še župan občine Radenci.  

 

Ker pa je o tem pojutrišnjem ponovno odločanje, in ker nobeden od županov ni šel s tem predlogom na 

Občinski svet, se je župan odločil, da preden ponovno glasuje, ima mnenje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje.  

 

Župan je članicam in članom občinskega sveta predlagal, da potrdijo njegovo odločitev, kot je glasoval na 

takratni izredni seji. Prav tako pa daje županu možnost glasovanja o podobnih zadevah 20. člen Statuta 

Občine Razkrižje, kjer piše, da v okviru  svojih nalog in pristojnosti župan predvsem: »v skladu z zakonom 

odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine«.  V 

kolikor se izkaže, da je to bilo nezakonito, odstopi od glasu tudi župan. Za glas se je odločil iskreno in zato, 

da radio Murski val ne bi postal komercialni, temveč bi ostal javni radio, in hkrati osrednji radio pomurske 

regije. Župan je iz lastnih izkušenj povedal, da je Radio Murski val: 

- odigral pomembno vlogo pri reševanju odprtih vprašanj glede meje na območju Občine Razkrižje in 

reševanja problematike, ki jo je povzročil nastanek državne meje leta 1991,  

- odigral pomembno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije,  

- da je radio, ki ga vodijo ljudje iz pokrajine in kjer preko tega medija prenašajo vsebine, specifične za 

Pomurje: prisotnost več verskih skupnosti, ob katoliški še zlasti evangeličanska, prisotnost romske 

skupnosti, umeščenost Pomurja med tri države, poročanje za slovensko manjšino na madžarskem, ipd. 
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S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7 : 

Občinski svet Občine Razkrižje je mnenja, da je Radio Murski val, radio, ki bi moral ostati kot radio 

posebnega pomena in da bi o njem odločali ljudje iz tega območja ter, da ni v interesu prebivalcev, da bi o 

vsebini njegove dejavnosti odločali lastniki izven regije.  

 

Občinski svet Občine Razkrižje potrjuje glasovanje predstavnika Občine Razkrižje v svetu ustanoviteljic 

CEROP, ki je na seji  31. 1. 2017 dal glas o predvidenem odkupu 60 % deleža podjetja GMT d.o.o v 

družbi Radio Murski val v znesku 540.000 EUR. Takšno pristojnost županu daje 20. člen Statuta kot 

najvišjega akta Občine Razkrižje, v tretjem odstavku in četrti alineji, ki se glasi »V okviru svojih nalog in 

pristojnosti župan predvsem: »v skladu z zakonom odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 

ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine«. 

 

Župan na ponovni seji sveta ustanoviteljic CEROP lahko to ponovno potrdi, razen, če kdorkoli nedvoumno 

dokaže in utemelji, da bi takšen odkup Radia Murski val, bil nezakonit.  

 

 

 

Ad 7 Razno  

– kulturni praznik 

Župan se je zahvalil članicam in članom, ki so lahko bili prisotni na sprejemu gostov- hčerke Janeza Kuharja, 

ge. Marjete KUHAR in KUD-a Janez Kuhar iz Ljubljane, dne 7. 2. 2017, ko smo v občini obeleževali kulturni 

praznik. Na samem sprejemu v šoli ravnateljice, ge. Anice ŠIMONKA ni bilo, je pa goste sprejela 

predsednica sveta šole, ga. Mojca ZADRAVEC, kjer so s sodelavci poskrbeli za čisto vse. Ravnateljico bi naj 

motilo, da je o njenem sprejemu gostov na šoli bila obveščena s posredovanim vabilom in protokolom teden 

dni pred dogodkom. 

Župan je povedal članicam in članom, da je že septembra 2016 sprejel sklep, da program občinskega 

kulturnega praznika, organizira učiteljica na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, ga. Cvetka MESARIČ. 

Sklep je bil posredovan na šolo ravnateljici, ge. Anici ŠIMONKA. O protokolu in pogostitvi ob prihodu gostov, 

se je župan z ravnateljico pogovarjal ob eni drugi priložnosti, nekaj dni pred prireditvijo.  

 

Župan je prisotnim prebral elektronsko pošto ravnateljice, ki ga je prejel na sam kulturni praznik. Nato je  

prebral še elektronsko pošto, ki ga je ge. Marjeti KUHAR posredovala ravnateljica, nato je isti dan na občino 

bila posredovana elektronska pošta v vednost, kot odgovor ravnateljici še s strani hčerke, ge. Marjete 

KUHAR. 

 

Župan je še povedal, da šola tudi sama do zadnjega trenutka ni poskrbela za nov napis na vhodu v šolo, za 

kar je poskrbel sam, da je nov naziv šole na kulturni praznik že bil nameščen.  
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S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8 : 

Občinski svet Občine Razkrižje zavrača vsakršno nepotrebno polemiko glede imenovanja naše 

šole po Janezu Kuharju, ker so vsi postopki bili izpeljani v skladu z zakonodajo in potrjeni s 

strani sodišča. Občinski svet zato poziva ravnateljico go. Anico Šimonka, da to dosledno 

upošteva tudi s svojimi dejanji in ravnanji. 

 

 

Antun RASPOR je ob tem povedal, da v tem trenutku ni pomembno, kdo se je strinjal ali ne s 

preimenovanjem šole. Čutil je dolžnost, da se odzove vabilu občinske uprave,  meni da je prav, da se klicu in 

vabilu odzove in da se udeleži sprejema gostov pred obeleževanjem kulturnega praznika, saj se je čutil 

odgovornega, da pride na ta dogodek.  

 

 

- Sprememba Pravilnika o koriščenju prostorov, opreme in javnih površin v lasti in upravljanju Občine 

Razkrižje 

Župan je pod točko razno predstavil predlog politične stranke SDS za spremembo Pravilnika o koriščenju 

prostorov, opreme in javnih površin v lasti in upravljanju Občine Razkrižje, s čimer bi se spremenil v delu, 

kjer bi tudi njihovo organizacijo smatrali kot neprofitno, ki deluje na območju občine Razkrižje in jim uporabo 

prostorov le ovrednotili in ne računali. 

 

Terezija Nemec je bila mnenja, da bo težko ločiti ali bo organizacija imela sestanek ali drugo druženje. 

Antun RASPOR je povedal, da so stranke financirane s strani države in da naj plačajo najem prostorov, tako 

kot drugi.  ŽUPAN je v odgovor povedal, da je stranka financirana tudi iz občinskih proračunov tam, kjer so 

izvoljeni člani občinskega sveta. Predlagal je, da bi jim za sestanke vseeno dali uporabo prostorov 

brezplačno. Članice in člani občinskega sveta, se glede tega niso strinjali, vendar so se pa strinjali z 

županovim predlogom, da se  preveri, kakšna je praksa  glede tega v drugih občinah.  

 

- Koncesijska pogodba družinskega zdravnika 

Antuna RASPORJA je zanimalo za kakšno dobo bo sklenjena koncesijska pogodba družinskega zdravnika v 

Zdravstveni postaji Razkrižje. Župan je odgovoril, da bo to za nedoločen čas, bo pa možnost tudi odpovedati 

pogodbo, kjer bi nato lahko iskali drugega koncesionarja.  

 

- Oskrbni stroški in smrt Branimirja RUSA 

Antun RASPOR je vprašal, kako bo urejeno s premoženjem Branka Rusa, za katerega je oskrbnino v domu 

za starejše plačevala občina, ker marsikdo ni vedel, da je umrl. ŽUPAN je povedal, da smo o smrti bili 

obveščeni, ter da čakamo na zapuščinsko razpravo. Poskrbeti moramo, da ne zamudimo zapuščinskih 

rokov. 
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- Pobuda, vprašanje glede izvajanja sistematskih pregledov v Zdravstveni ambulanti Razkrižje 

Nataša SLAVIČ je posredovala pobudo, oz. vprašanje, zakaj je potrebno učence Osnovne šole Janeza 

Kuharja Razkrižje voziti na sistematske preglede v Zdravstveni dom Ljutomer, ko bi to lahko opravili v 

Zdravstveni postaji Razkrižje, kot so že izvajali nekoč in kot bi naj bilo jeseni lansko leto s strani ZD Ljutomer 

to obljubljeno. Glede tega je župan povedal, da bo na skupnem sestanku, ki ga direktor ZD Ljutomer 

organizira za vse župane UE Ljutomer, dne 15. 2. 2017 vprašal, kako je glede tega.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

Zapisala:         Župan: 
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