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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-/2017-1 

Datum: 18. 5. 2017   

 

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

7. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 18. 5. 2017, ob 17. 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, 

- NEMEC Andrej 

- ŠAFAR Klementina. 

 

Odsotni:  

- ROB Dejan, 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - Tajnik občinske uprave Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

 

Ad 1/  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

7. izredno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje je pričel 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) ter da je občinski svet tako sklepčen in lahko 

veljavno sprejema odločitve. 

 

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 prejeti dnevni red 7. izredne seje ter vprašal o predlogu za morebitno dopolnitev. 

Povedal je, da je nujnost sklica izredne seje v čimprejšnji obravnavi in sprejemu varnostnih ukrepov ter 

prometnega režima za osnovno šolo in vrtec, za čim večjo varnost otrok. 

Ker pripomb in razprave ni bilo, je bil predlog dnevnega reda 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 7. izredne seje Občinskega sveta 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

3. Obravnava in potrditev elaborata začasne prometne ureditve in označitve parkirišča dovoza/odvoza 

otrok za potrebe Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in vrtca.  

4. Obravnava in sprejem 1. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Razkrižje za leto 2017. 

5. Obravnava in sprejem predloga /sklepa o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v 

splošni rabi za prenos lastninske pravice na Občino Razkrižje.  

6. Razno   

 

 

Ad 3 Obravnava in potrditev elaborata začasne prometne ureditve in označitve parkirišča 

dovoza/odvoza otrok za potrebe Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in vrtca.  

Župan je uvodoma članicam in članom kronološko povzel dogajanja okrog parkirnega režima Osnovne šole 

Janeza Kuharja Razkrižje in vrtca. Občinski svet je na 15. redni seji dne, 30. 3. 2017, zaradi ponovnega 

začetka delovanja stalnega zdravnika v Zdravstveni postaji Razkrižje, s sklepom dovolil dodatno možnost 

parkiranja na zelenici pred osnovno šolo, z željo, da ne bi prihajalo do gneče pred samo zdravstveno postajo 

in da bi hkrati staršem bilo omogočeno, da pripeljejo otroke  v  neposredno bližino vrtca in šole. 

Občinskemu svetu ne bi bilo potrebno odločiti nič in bi stanje bilo, kakršno pač je, ker smo v letu 2015 na 

novo lepo uredili kar dve parkirišči, severno - za zgradbo osnovne šole in južno - pred zdravstveno postajo. 

Po tem sklepu občinskega sveta, so se začele polemike preko socialnih omrežij in tudi v okviru sveta 

staršev. Sledila je seja sveta staršev, na katero je župan poslal dve sodelavki, Natašo Slavič In Moniko Holc, 

da bi zadevo pojasnile. Seje sveta staršev se je udeležil tudi sam župan, ki se je v razpravo bil prisiljen 

vključiti, ker sodelavki v okviru pričakovanega po njegovem mnenju nista dovolj jasno razložili sklepa 

občinskega sveta, ki je bil sprejet z namenom, da se vsem omogoči parkiranje. 
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Polemike so potekale naprej in v sredo, 3. maja 2017 se je ob 11.30 pripetil dogodek, da ena od babic, ob 

parkiranju na zelenici, ni primerno zavarovala vozila, ki se je zato samo počasi zapeljalo skozi zaščitno 

ograjo ob igrišču, na samo šolsko igrišče. 

Popoldan ob 16:41, že izven delovnega časa, je na elektronske naslove občine in nekaterim članom 

občinskega sveta bilo s strani ravnateljice Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje posredovano obvestilo o 

tem dogodku, nekaj minut pozneje pa še obvestilo s strani predsednice sveta staršev. 

Ker je o tem že potekala polemika med starši in socialnih omrežjih, je župan bil takoj prisiljen poiskati 

informacije, kaj se je v resnici zgodilo. Osebno se je zglasil na Policijski postaji Ljutomer, da mu pojasnijo 

dogodek, ker je v obvestilu ravnateljice pisalo, da bi lahko prišlo do hujše nesreče. Začudilo je župana in 

prav tako dežurnega policista na PP Ljutomer, da policija o tem sploh ni bila obveščena, čeprav bi morala 

biti. Na kraj dogodka sta se nemudoma odpravila dva policista, ki sta župana osebno povabila zraven, da sta 

po še vidnih sledeh ugotavljala, kaj se je zgodilo. Nesporno je;  

- da voznica vozila ni ustrezno zavarovala, 

- da je vozilo bilo parkirano na južnem delu zelenice in da je obstajala možnost, da se je samo zapeljalo 

po rahlem naklonu, dvignilo zaščitno ograjo, kjer je so pretrgale plastične vezice, s katerimi je pripeta 

ograja na kovinske drogove. Vozilo se je zapeljalo čez polovico igrišča in se zaustavilo na zahodnem 

robu le-tega. 

- da je policija zaradi različnih javnih polemik morala pristopiti k preiskavi, kdo je povzročitelj dogodka, ga 

tudi izsledila in oglobila. 

 

Župan je povedal, da je takoj naročil, pri za to strokovno usposobljeni osebi študijo, kako urediti parkiranja, 

da v prihodnje ne bi prihajalo do takšnih situacij, da bi vsem v okviru možnosti bilo zadoščeno ter, da se 

občinski svet zavaruje pred kakršno koli kritiko, da je sprejel nekaj, kar je v neskladju  z veljavnimi predpisi. 

Poudaril je, da tudi pri prejšnji rešitvi ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, saj so bili zunaj predstavniki policije ter 

strokovnjaki za to področje.   

 

Po predstavljeni kronologiji, je župan povedal, da je na podlagi povedanega nastal predlog ureditve 

parkiranja, ki ga imajo članice in člani pred seboj.  

Poudaril je, da je pri tem je potrebno upoštevati tudi občinski prostorski načrt, ki točno določa število 

potrebnih parkirnih mest za določene javne institucije.  

 

Glede strokovnega predloga je potekala razprava, kjer so se člani sveta strinjali, da bi ravnateljica o dogodku 

morala nemudoma obvestiti občino in policijo. Občina je bila o dogodku obveščena v popoldanskih urah, 

policija pa sploh ne. Ker so se preko elektronske pošte pričela vrstiti dopisovanja glede tega dogodka, se je 

župan s pisnim odgovorom odzval na dogodek. 
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Župan je  v razpravi povedal, da se mu predlog dodatnih mest za kratkotrajno parkiranje zdi sprejemljiv, ker 

predvideva, da se : 

- 1 parkirno mesto za potrebe staršev, ki otroke pripeljejo v vrtec in osnovno šolo na novo označi pred 

Zdravstveno postajo Razkrižje in sicer skrajno levo, kjer do sedaj ni bilo oznake parkiranja. Dovolj 

prostora je, da se to lahko označi na novo. 

- 3 parkirna mesta za dovoz in odvoz otrok, dodatno s prometnim znakom označijo med asfaltnim 

igriščem in zgradbo osnovne šole. 

- 1 parkirno mesto dodatno, za potrebe dovoza otrok označi severno za osnovno šolo ob označenem 

mestu za invalide, 

skupaj torej 5 parkirnih mest, ki so rezervirana samo za odlaganje in pobiranje otrok v in iz šole in vrtca. 

  

- zelenica pred igriščem ostane le možnost, če so vsa parkirišča zasedena in se ne označuje kot parkirno 

mesto, se pa na rob zelenice namesti 7 cvetličnih korit, ki bi preprečila podoben dogodek, kot se je 

zgodil 3. maja. 

 

K temu je župan še dodal, da nekateri ljudje še danes ne verjamejo, da se je nesreča zgodila slučajno, glede 

na to, da se je vozilo zapeljalo skozi zaščitno ograjo in pri tem ograja ni bilo poškodovana. Skupaj s policisti 

in pričami, je bil ta sum ovržen. Vse ostalo ni vredno večje pozornosti, razen tega, da občinski svet sprejeme 

odločitev v skladu s strokovnimi predlogi in našim občinskim prostorskim načrtom ustrezno odločitev, ki bo 

morala držati. 

Župan je za zaključek razprave povedal, da pred obnovo šole in gradnjo vrtca, nismo imeli urejenih nobenih 

parkirišč, pa ni bilo nobenega problema, ne za zdravnico, ne za vrtec, ne za osnovno šolo. Sedaj, ko smo se 

nadpovprečno potrudili, pa se dogaja s strani nekaterih staršev in tudi tistih, ki niso starši otrok v vrtcu in 

osnovni šoli, kritiziranje, kjer gre za nesprejemljivo obračunavanje.   

 

V širši razpravi so članice in člani občinskega sveta podprli predlog za ureditev parkirnega režima. Glede 

nesrečnega dogodka zahtevajo s strani ravnateljice pojasnilo, zakaj ni občine in policije o dogodku obvestila 

takoj, ter izražajo nestrinjanje, da se uporabljajo njihovi privatni elektronski naslovi, za katere niso dali 

dovoljenja za uporabo in posredovanje. 

 

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

SKLEP 3 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme študijo o določitvi parkirnih mest oz. elaborat začasne prometne 

ureditve in označitve parkirišča dovoza/odvoza otrok za potrebe Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in 

vrtca.  

 

Občinski svet Občine Razkrižje zahteva pojasnilo ravnateljice Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje  

zaradi neprimernega ravnanja, saj nesrečni dogodek  zdrsa avtomobila iz zelenice na šolsko igrišče  dne, 

3. 5. 2017 ni bil takoj ustrezno javljen na policijsko postajo in ustanovitelju Občini Razkrižje, kljub temu, da 
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se je že vodila korespondenca. 

 

Člani Občinskega sveta Občine Razkrižje opozarjajo, da nihče nima pravice brez njihove vednosti 

uporabljati in posredovati njihovih privatnih elektronskih naslovov.  

O vsaki zadevi, o kateri osnovna šola želi obvestiti članice in člane občinskega sveta, naj le-to pošlje  na 

občinsko upravo in župana, ki sta dolžna obveščati občinski svet, ne pa za vsako zadevo posebej pošiljati 

dopisov članicam in članom občinskega sveta. 

 

 

AD 4 Obravnava in sprejem 1. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017. 

Župan je uvodoma povedal, da je bistvo spremembe dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine, ustrezno evidentiranje pridobljenega premoženja po smrti  Branka Rusa 

za katerega je občina plačevala institucionalno varstvo in določitev najustreznejšega načina razpolaganja.  

Najpomembnejše pri tem je, da se občinski svet odloči, kako gospodariti s premoženjem, ki smo ga dedovali. 

Gre za dobrih pol hektarja vinograda, hiško s kletjo, ki ima priključitev na vodo in elektriko v dokaj dobrem 

stanju ter lopo, ki je za odstraniti.  

Preveril je, če je vinograd v stanju obdelovati Turistično narodopisno društvo Razkrižje, ki ima za to ljudi, pa 

je odločitev bila soglasna, da je za prostovoljno delo dovolj obstoječi vinograd, v katerem se za potrebe 

občine pridela dovolj vina. 

 

Župan je predlagal, da se tako vinograd, kot parcela s hišo da v najem. Vinograd bi dali v najem najboljšemu 

najemniku, za kar sta trenutno zainteresirana dva, eden, ki je ta vinograd obdeloval do sedaj, drugi je 

domačin. Hišo z ohišnico in kletjo bi dali v upravljanje Turistično narodopisnemu društvu Razkrižje, ki že 

sedaj obdeluje vinograd in bi potrebovali še ustrezno vinsko klet, ki jo ta hiša nudi.  

Turistično narodopisno društvo Razkrižje je izrazilo interes glede pripravljenosti upravljanja z vinogradniško 

hišico s pripadajočo ohišnico ali jo pozneje odkupiti za potrebe kletarjenja. V kleti bi imelo društvo vino iz 

sedanjega vinograda, v hišici bi uredili bivalni prostor za turiste, ker ima prostor kopalnico z WC -jem in se ga 

da z nekaj stroškov lepo urediti.  

Hišica je posebej zanimiva kot prava eko hiša, ki seveda terja tudi redno vzdrževanje zelenja s katerim je 

obraščena, in ki ji daje poseben čar.  

TND Razkrižje je pripravljeno takoj iti v akcijo ureditve okolice, ki je trenutno zelo zanemarjena, zunanjosti ter 

notranjosti, najprej pa kleti, ki jo potrebuje. 

 

Župan je dodal, da obstaja zakonska podlaga, da občina lahko društvu, ki deluje v »javnem interesu » in mu 

je ta status dodeljen, da v brezplačno uporabo ali v najem občinsko nepremičnino. 
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Ostale podrobnosti glede vsebine 1. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017 je članicam in članom predstavila Nataša SLAVIČ.  

 

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

SKLEP 4 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 1. dopolnitev Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017. 

 

Vinograd se daje v najem do preklica in sicer se o tem na spletni strani občine predhodno objavi namera.  

Vinogradniška hišica z ohišnico se da v brezplačno uporabo Turistično narodopisnemu društvu Razkrižje z 

možnostjo poznejšega odkupa. 

Do izbora najugodnejšega ponudnika,  Drago Škrlec vinograd takoj poškropi. Z dosedanjim najemnikom, ki 

je najem vinograda imel od pokojnega Branka Rusa, se eventuelni novi najemnik dogovori o povračilu 

stroškov glede letošnje obdelave vinograda, reza, vezanja in škropljenja trave. 

 

 

 

Ad 5 Obravnava in sprejem predloga /sklepa o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko 

premoženje v splošni rabi za prenos lastninske pravice na Občino Razkrižje.  

Po županovi napovedi vsebine točke, je podrobnejšo razlago podala Nataša SLAVIČ. Povedala je, da je v 

občini še nekaj parcel, ki potekajo po zgrajenih javnih poteh in drugih javnih površinah in so  v zemljiški knjigi 

zavedeni kot Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, kar bi kot tovrstna javna površina morala imeti 

status grajenega javnega dobra, ter v zemljiški knjigi urejeno še lastninsko pravico, v tem primeru last 

Občine Razkrižje.  

Postopki z ureditvijo statusov in lastninsko pravico se bodo urejala postopoma, glede na potrebe upravljanja 

s temi nepremičninami. 

 

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

SKLEP 5 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme ugotovitveni sklep, da so parcelne št.  740/1,  740/4,  

740/2, 740/3, k.o. Šafarsko  in  738/0 , 737/0 , 733/0 , 735/0 , 736/0, 734/0 k.o. Razkrižje v uporabi in 

naravi  grajeno javno dobro ter daje soglasje k izdaji ugotovitvene odločbe s strani uprave občine in ureditvi 

lastninske pravice.  
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Ad 6 Razno :  

a) Tekoče informacije:  

Župan je članicam in članom povedal dobro novico, da je predaja pisne zahteve ministru za infrastrukturo, 

dr. Petru Gašperšiču ob priložnosti obiska na Gibini obrodila sadove, saj je vodja projekta  na Direkciji RS za 

infrastrukturo, 16. 5. 2017 obiskal občino Razkrižje in podal odgovore za vsako pobudo občine posebej, kjer 

je bilo dogovorjeno : 

- da se bo uredil režim odvodnjavanja zalednih voda, kjer bo to potrebno, 

- da se bo uredila preplastitev do mejnega prehoda Gibina, 

- da bodo preučili možnosti preureditve križišča na Razkrižju v krožišče, 

- da se predlagana mesta za prehode za pešce lahko uredijo, hkrati je bilo predlagano, da se za potrebe 

cerkve podaljšajo hodniki za pešce od Kmetovalca, do družine KOKL. 

- da DRSI ob rekonstrukcijah cest spodbuja kabliranje vseh elektro in TK vodov, 

- se strinjajo, da se v javno razsvetljavo namestijo čim bolj varčne sijalke (led), 

- glede pobude za bodočo ureditev cestišča s hodniki za pešce na Razkrižju v smeri Črenšovcev je 

potrebno podati pisno vlogo na direktorja DRSI. 

Ob tem je župan povedal, da se je dobro razvila tudi zadeva glede polaganja kablovoda električnega 

nizkonapetostnega omrežja po približno polovici trase rekonstrukcije ceste. To je bilo največ, kar je v danem 

trenutku na tej trasi bilo možno doseči z Elektrom Maribor d.d., kajti še to ni bilo lahko, ker smo najmanj 

dvakrat pisali dopise predsedniku uprave, mag. Borisu Soviču, večkrat pa tudi direktorju OE Gornja 

Radgona. S projektantom Elektra Maribor d.d. in predstavnice občine se je preveril celoten teren kabliranja, 

kjer so bile obiskane vse, v ta projekt vključene hiše. Sporazum je bil dosežen, pri čemer ima minimalen 

finančni strošek tudi Občina Razkrižje, zraven tega pa je občina uredila kontakte in podpise vseh potrebnih 

služnostnih pogodb ter  organizirala notarske storitve na občini. 

 

Je pa ta zadeva za sabo potegnila tudi druge pozitivne stvari, saj Elektro Maribor d.d. že pripravlja 

dokumentacijo za kabliranje nizkonapetostnega in visokonapetostnega omrežja trasi ob javni poti od 

transformatorja proti domačiji Novak Ernestine. Glede te trase je prav tako potekalo organizirano 

podpisovanje služnostnih pogodb z občani, preko katerih zemljišč bo potekal kablovod. 

 

Župan je pri tem poudaril, da kar se tiče aktivnosti okrog državne ceste, je bilo storjenega več, kot je bilo 

možno pričakovati, v tem pa je tudi kar precejšen finančni delež občine in je izvedba tega projekta, ki je v 

teku, v prioriteti. Tistega, kar pa nam nihče ne more pomagati, kjer rešitve moramo najti sami je, kako bomo 

zagotovili potrebnih 250.000 EUR.  Iščemo vse možne načine, kako bomo to rešili.  

 

Župan se je ob tem zahvalil članicam in članom, da so podprli zelo pomembne stvari, kot je pridobitev 

zdravnika, ureditev ceste,…; kajti brez odločne in soglasne podpore vseh članic in članov občinskega sveta, 

to ne bi bilo možno, hkrati jim je povedal, da naj bodo ponosni nase, kajti če v ključnih stvareh ne bi bili 

enotni, vsega tega, kar se je doseglo v tem mandatu, ne bi bilo.  

 



Stran 8 od 11 

 

b) Občinska priznanja 

Župan je povedal, da je potrebno pred občinskim praznikom objaviti javni poziv za zbiranje predlogov 

občinskih priznanj ob 19. občinskem prazniku Občine Razkrižje, ki bodo podeljene na  osrednji slovesnosti v 

soboto, 1. 7. 2017. 

 

Prejemnik županovega priznanja bo letos Timotej Pukšič za vsestransko nadarjenost in odlično 

udejstvovanje pri raziskovalni nalogi s področja zdravja.  

Razprava je potekala tudi glede podelitve naziva častnega občana, ki bi si ga zaslužil dr. Božidar Voljč 

zaradi izvajanje aktivnosti za starejše v programu NAZDRAVJE ter izjemnega prispevka pri posredovanju 

prepoznavnosti potreb po zdravstvenem varstvu v obrobnih krajih.  

 

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

SKLEP 6 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme odločitev  za objavo 15- dnevnega javnega poziva za podajo 

predlogov prejemnikov občinskih priznanj ob 19. Občinskem prazniku Občine Razkrižje na CATV Razkrižje 

in spletni strani. 

 

 

SKLEP 7 : 

Občinski svet Občine Razkrižje podaja predhodno soglasje k predlogu za podelitev naziv častnega občana 

Občine Razkrižje, dr. Božidarju Voljču, v kolikor bi naziv po predhodni informaciji sprejel.  

 

 

 

c) Pobuda in prošnja družine NOVAK iz Gibine. 

Župan je članicam in članom občinskega sveta posredoval pobudo Družine Novak iz Gibine 30, ki bi želeli 

urediti okolico vodotoka preko njihovega zemljišča, tako, da bi olajšalo vzdrževanje in košnjo trave, z  

ustreznim kanaliziranjem potoka ter izravnavo terena. Direkcija RS za vode je tovrstno prošnjo družine 

Novak zavrnila, vendar župan kljub temu daje v razpravo predlog na občinski svet, kot usmeritev Direkciji RS 

za vode in podporo družini Novak, saj glede na izkustveno poznavanje stanja tega vodotoka, v kanalizirani 

obliki ne bi ogrožal odtoka vode v primeru večjih količin vode. 

 

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

SKLEP 8 : 

Občinski svet Občine Razkrižje podpira prizadevanja družine NOVAK iz Gibine 30, 9246 Razkrižje, ki je 

pripravljena na svoje stroške ustrezno kanalizirati vodotok v lasti RS, v delu, ki poteka med njihovimi 

parcelami št. 451, 452, 453, 454 k.o. Gibina, s čimer bi dosegli lepši izgled in urejenost okolice ter 

predvsem olajšanje načina vzdrževanja okolice, ob pogoju, da se položijo betonske cevi najmanj 

enakega premera, kot so položeni prepusti skozi cestni priključek na občinsko javno pot št. 724774.   



Stran 9 od 11 

 

Obrazložitev:  

Z zaprošenim posegom se v ničemer ne bo poslabšal tok vode na vodotoku, ker že obstoječi prepust 

čez cesto omogoča zadosten pretok meteorne vode, ko je ta pri padavinah povečan.  

 

Občinski svet  je soglasnega mnenja, da je občanom potrebno omogočiti izboljšanje stanja, kot ti želijo 

izvesti poseg na svoje stroške in ne na stroške države in občine. 

 

Z birokratskimi zadržki jim tega ne smemo onemogočiti.  

 

Članice in člane je zanimal dogodek glede onesnaženja gibinskega potoka; pojasnilo glede tega je podal 

župan, ki je povedal, da je ob tej ekološki nesreči potekala resnično velika akcija, kjer so bili vključeni domači 

in ljutomerski gasilci ter koncesionar za čiščenje okolja pri tovrstnih primerih VGP Drava iz Ptuja. Potok je 

sedaj očiščen, potekajo pa še ostali postopki ugotavljanja kraja in vzroka povzročitve nesreče.  

 

Župan je podal informacijo glede plana ustanovitve Društva upokojencev Razkrižje. Povedal je, da je 

osnutek statuta že pripravljen in čaka le še na ustanovni občni zbor.   

 

Župan je povedal razveseljivo novico, da je stalna mešana komisija SOPS; decembra lani-(2016) 

obravnavala tematiko priključitve hrvaškega kanalizacijskega sistema na razkriško čistilno napravo, čemur 

dajejo pozitivno mnenje. »Stalna mešana komisija podpira sodelovanje slovenske občine Razkrižje in 

hrvaške občine Štrigova pri zagotavljanju pogojev potrebnih za izgradnjo kanalizacijskega sistema na 

področju hrvaške občine Štrigova in njene priključitve na obstoječi kanalizacijski sistem in čistilno napravo za 

čiščenje odpadnih vod, zgrajeno v slovenski občini Razkrižje." 

 

Stalna mešana komisija je obravnavala tudi smiselnost preureditve mejnih režimov in predlagala analizo  

aktivnosti nekaterih mejnih prehodov z manjšim številom prehodov, kamor spada tudi mejni prehod 

Razkrižje. 

 

Župan je članice in člane obvestil, da bo 6. 6. 2017 občina Razkrižje gostila skupščino Združenja Občin 

Slovenije. V smislu promocije bi jim pripravili kulturni program, predstavili kulinarično posebnost  in ogled 

kraja.  

 

Potekala je razprava, da bi odstranili lopo pri Domu kulture Razkrižje, ki je nekoč služila za mrliški voziček, 

sedaj se pa več ne potrebuje in kazi izgled kraja. 

 

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

SKLEP 9 : 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje, da se pri domu kulture odstrani neurejena nekdanja garaža 

za mrliški voziček, ki kazi okolico doma kulture ima dotrajano salonitno streho. 



Stran 10 od 11 

 

Članice in člani so razpravljali  o problematiki kopičenja odpadkov pri ekoloških otokih na Veščici in sprejeli 

sklep. 

 

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

SKLEP 10 : 

Občinski svet Občine Razkrižje apelira na koncesionarja KSP Ljutomer d.o.o., da naj redno in sproti odvaža 

nakopičene odpadke v ekoloških otokih, ker so prehitro polni ter ob samih otokih, ki so pogosto obloženi z 

odpadki.  

 

Občinski svet je razširjeno razpravljal glede zapuščenih hiš v občini in njihov vpliv na izgled kraja.  Glede 

tega bo v bodoče potrebno ukrepati z občinskim odlokom, predhodno pa občane pozvati k ureditvi 

zapuščenih objektov, domačine preko CATV Razkrižje, ostale lastnike izven občine pa pisno.  

 

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

SKLEP 11 : 

Občinski svet Občine Razkrižje apelira na vse lastnike/oskrbnike zastarelih oz. zapuščenih objektov v 

Občini Razkrižje, da izvedejo vzdrževalna dela na objektih, zlasti fasadah in okolici tako, da ta ne kazijo 

izgleda posameznih naselij. Če pa objektov več ne potrebujejo pa jih odstranijo.  

 

Občina Razkrižje o tem pisno obvesti lastnike oz. oskrbnike. 

 

Hkrati uprava Občine Razkrižje pristopi k pripravi Odloka, v skladu s 6. členom Zakona o graditvi objektov. 

 

V nadaljnji razpravi je Antun RASPOR opozoril, da je javna pot mimo Domačije v slabem stanju. Župan je 

naročil upravi, da režijski obrat občine opravi ogled in cesto v okviru možnosti sanira.  

 

Izidor NOVAK je prosil, da občinska uprava obvesti izvajalca gradbenih del rekonstrukcije ceste, da naj 

cestišče polivajo pogosteje. Prav tako je posredoval prošnjo vaščanov Gibine, da bi ob asfaltiranju na Gibini, 

izvajalci uredili tudi območje vhoda pri Gibinski kapelici.  

 

Razprava je potekala še o občinski zastavi na zgradbi Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, saj jo imajo 

druge šole izobešeno. Glede na to, da je bila ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje na to  

opozorjena pred časom že s strani predstavnikov občine v Svetu šole, se ponovno opozarja, da bi na šolo 

obesili tudi občinsko zastavo.  

 

SKLEP 12 : 

Občinski svet Občine Razkrižje obvešča Ravnateljico Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, da naj na že 

podano opozorilo s strani predstavnikov občine  v Svetu Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, na 

stavbo šole izobesi tudi zastavo Občine Razkrižje. 



Stran 11 od 11 

 

Ob koncu seje sta župan Stanko IVANUŠIČ in sodelavka Cvetka MLINARIČ občinski svet seznanila z 

bistvenimi finančnimi načrti Zdravstvenega Doma Ljutomer, zapisanimi v Poslovnem načrtu za leto 2017, 

katerega potrjuje oz. nanj poda soglasje občinska uprava.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.10 

 

Zapisala:         Župan: 
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