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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-4/2017-1 

Datum: 22. 6. 2017   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

8. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 22. 6. 2017, ob 18. 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, 

- ROB Dejan, 

 

 

Odsotni:  

- ŠAFAR Klementina. 

 

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 

8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje je odprl 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, (ena članica je upravičeno odsotna) ter, da je občinski svet tako sklepčen.  

 

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 8. izredne seje ter vprašal o predlogu za morebitno dopolnitev. 

Povedal je, da je nujnost sklica izredne seje v čimprejšnji obravnavi in sprejemu sklepa za podelitev 

občinskih priznanj in ostalih predlaganih zadev.  

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 8. izredne seje Občinskega sveta 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

3. Obravnava predloga za najem prostorov Zdravstvene postaje Razkrižje za  izvajanje 

antikoagulantne terapije. 

4. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj ob 19. občinskem prazniku Občine 

Razkrižje. 

5. Imenovanje Uredniškega odbora za izdelavo in urejanje občinskega glasila. 

6. Razno  

 

 

Ad 3 Obravnava predloga za najem prostorov Zdravstvene postaje Razkrižje za  izvajanje 

antikoagulantne terapije. 

Župan je uvodoma članicam in članom občinskega sveta predstavil pisno vlogo Božidarja Nikolića, dr. med. 

spec. transfuzijske medicine, Medihem-specialistične zdravstvene storitve; ki bi v Zdravstveni postaji 

Razkrižje želel izvajati samoplačniške antikoagulantne ambulantne terapije. Glede terminov in uporabe 

prostorov, bi se dr. Nikolič dogovoril z zdravnikom in najemnikom, dr. Kolarićem. 

 

V razpravo se je vključil Antun RASPOR, ki je podrobneje pojasnil pomen izvajanja antikoagulantne  

ambulante oz. terapij in povedal, da podobne brezplačne terapije že izvajajo v ZD Ljutomer. 

 

ŽUPAN je v razpravi predlagal, da bi dr. Nikoliću najem in dejavnost v Zdravstveni postaji Razkrižje dovolili, 

če želi, četudi bi bilo izvajanje za paciente samoplačniško. Ob tem se je potrebno le dogovoriti, kolikšna bi 

bila najemnina. Koncesionar - zdravnik družinske medicine bo po preteku enoletnega obdobja imel 

najemnino 4 EUR /m2, podobnobi se dogovoril tudi za dr. Nikolića. 

 

V razpravi je bil podan predlog, da dovolimo najem in uporabo prostorov, poskusno s tri mesečno  

brezplačnim najemom, pozneje pa bi se dogovorili za ceno, v kolikor bo ambulanta zaživela.  
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S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3 : 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k vlogi Božidarja Nikolića, dr. med. spec. 

transfuzijske medicine, organizacijske oblike Medihem – specialistične zdravstvene storitve, 

Božidar Nikolić s.p., Prvomajska 6, 9000 Murska Sobota, za izvajanje antikoagulantne terapije v 

prostorih Zdravstvene postaje Razkrižje, Šafarsko 24 d, 9246 Razkrižje, v dogovoru s sedanjim 

najemnikom in koncesionarjem dr. Davorinom Kolarićem.  

 

Občina Razkrižje prve 3 mesece poskusno odda prostore Zdravstvene postaje Razkrižje v najem 

brezplačno, po poteku tega obdobja, pa se, v kolikor bo ambulanta zaživela, z najemnikom 

Božidarjem Nikolićem, dr. med. spec. transfuzijske medicine, dogovori o ceni najema. 

 

 

AD 4 Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj ob 19. občinskem prazniku Občine 

Razkrižje. 

Župan je uvodoma povedal, da se je na podlagi predhodnega soglasja Občinskega sveta Občine Razkrižje  

po telefonu pogovarjal z dr. Božidarjem Voljčem, ki je bil presenečen in hkrati počaščen nad predlogom za 

podelitev naziva častnega občana, ter povedal, da bi ga z veseljem sprejel.  

 

Župan je v nadaljevanju prebral predloge za podelitev priznanja oz. naziva častnega občana in občinska 

priznanja, ki jih je podal v obravnavo Komisiji za volitve in imenovanja Občine Razkrižje (KVIM). 

 

ČASTNI OBČAN 

Doc.dr. Božidar Voljč je vodil strokovni del projekta Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v 

zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih z akronimom NAZDRAVJE, ki 

se je izvajal tudi v Občini Razkrižje. Skozi ta projekt je raziskal potrebe starejših občanov manjših krajev. Ob 

strokovni raziskavi stanja na področju odpravljanja zdravstvenih in socialnih neenakosti, s poudarkom na 

območju obmejne Občine Razkrižje, je skozi to raziskavo z neposrednim sodelovanjem z občani in tudi po 

njegovih dolgoletnih izkušnjah na področju zdravstva, prepoznal potrebo po stalnem družinskem zdravniku v 

tej obmejni občini. S tem se bodo tudi zdravstvene, posredno pa tudi socialne neenakosti tukajšn jih 

prebivalcev v pomembnem delu njihovega življenja, odpravile. Te njegove ugotovitve je pomagal prenašati 

pristojnim, ki so o tem odločali. Pri tem je njegova vloga, da je to okolje ponovno dobilo svojega stalnega 

zdravnika, bila neprecenljiva in za to se je predlog za podelitev naziva ČASTNIK OBČAN, rodil že na 7. 

izredni Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 18. 5. 2017, ki jo je soglasno podprl. 

 

Predsednik KVIMA, Dejan ROB je povedal, da so člani KVIM-a obravnavali predlog za častnega občana in 

odločili, da se občinskemu svetu predlaga, da naziv častnega občana podeli dr. Božidarju Voljču.  
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OBČINSKA PRIZNANJA 

Župan je v nadaljevanju predstavil predlog za občinsko priznanje in sicer Janezu Špringerju mag. farm. 

 

Mag. Janez Špringer je leta 2011, svojo zasebno lekarniško dejavnost iz Gornje Radgone, razširil tudi v 

obmejno Občino Razkrižje in sicer tako, da je leta 2011 ob zdravstveni postaji Razkrižje, zgradil lekarno. 

Lekarna od 3. 11. 2011 deluje s polnim delovnim časom. Tisto, kar pa je potrebno še posebej poudariti je to, 

da je lekarna delovala s polnim delovnim časom tudi od maja 2015, pa do prihoda novega zdravnika, 3. 4. 

2017. Njegova odločitev je v dobršni meri vplivala tudi na to, da so se postopki iskanja novega zdravnika, po 

smrti prejšnje zdravnice, uspešno zaključili. 

S tem, da v kraju lekarna deluje, je nesporno velik prispevek s področja oskrbe z zdravili in širše na področju 

zdravja.  

 

Predsednik Komisije za volitve in imenovanja Občine Razkrižje (KVIM), Dejan ROB, je povedal, da je bil 

predlog sprejet in se predlaga občinskemu svetu za sprejem. 

 

Predsednik KVIM-a je povedal, da je strani KUD-a Razkrižje bil podan predlog za občinsko priznanje Katji 

ŽIBRAT, za kar se prav tako predlaga občinskemu svetu, da občinsko priznanje podeli.  

Katja Žibrat je dejavna pri Folklorni skupini KUD Razkrižje že več kot deset let, kjer pleše in skrbi za učenje 

ter uglasitev pri petju članic in članov skupine. Sodeluje tudi v cerkvenem zboru kot pevovodja. Prav tako je 

aktivna članica dekliškega pevskega zbora Pole poje iz Razkrižja. 

 

 

PODELITEV ŽUPANOVEGA PRIZNANJA 

Župan je članicam in članom predstavil tudi predlog za županovo priznanje Timoteju Pukšiču. 

 

Timotej Pukšič je osvojil priznanja na tekmovanjih v znanju slovenskega jezika, nemškega jezika, 

matematike, fizike in v znanju o sladkorni bolezni. Prav tako je dobil zlati priznanji na regijskem in državnem 

srečanju mladih raziskovalcev. Že več let pa se aktivno vključuje v različne, kulturne, turistične in druge 

aktivnosti, s katerimi se promovira Občina Razkrižje. Že večkrat je povezoval kakšno od pomembnih 

občinskih prireditev. To priznanje mu naj bo spodbuda za njegovo nadaljnje delovanje, tako na šolskih, kot 

obšolskih dejavnostih. 

 

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

SKLEP 4 : 

Občinski svet Občine Razkrižje podeli : 

P R I Z N A N J E    Č A S T N I    O B Č A N 

 dr. BOŽIDARJU VOLJČU - za nesebično, strokovno in vsestransko sodelovanje v projektu 

NAZDRAVJE ter aktivno pomoč pri prepoznavanju potrebe po stalnem zdravniku v Občini 

Razkrižje. 
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P R I Z N A N J E  O B Č I N E  R A Z K R I Ž J E 

JANEZU ŠPRINGERJU mag. farm., spec. - za zagotovitev lekarniške oskrbe prebivalcev v Občini 

Razkrižje in širše. 

 

P R I Z N A N J E  O B Č I N E  R A Z K R I Ž J E 

KATJI ŽIBRAT iz Razkrižja 33 - za večletno marljivo in vdano delo  Folklorni skupini KUD 

Razkrižje, aktivno delovanje v cerkvenem zboru ter v pevskem zboru Pole poje. 

 

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE RAZKRIŽJE 

TIMOTEJU PUKŠIČU iz Razkrižja 15, učencu 9. razreda Osnovne šole Janeza Kuharja 

Razkrižje, - za nadpovprečne rezultate v šolskih in obšolskih dejavnostih podeli 

 

 

Ad 5  Imenovanje Uredniškega odbora za izdelavo in urejanje občinskega glasila. 

Župan je uvodoma povedal, da občina zadnjih neka let ni izdajala klasičnega glasila Občine Razkrižje, ki se 

imenuje Razkriška križpotja, ker za ta namen niso bila odobrena potrebna finančna sredstva v proračunu, 

letos je k temu potrebno pristopiti. Za informiranje občanov je koristila druge načine, zlasti elektronske 

medije. Za starejše ljudi pa je še vedno klasična pisana beseda na papirju, najbolj sprejemljiva.  

 

Pri pregledu Odloka o javnem glasilu Občine Razkrižje, župan ugotavlja, da so trije, glavni urednik in dva 

člana; premalo za pripravo glasila, zato predlaga, da se odbor razširi s  predlagano sestavo članov. 

 

S takšnim predlogom je posledično potrebno spremeniti 9. člen Odloka o javnem glasilu Občine Razkrižje, 

tako, da bi se člen glasil:  

 

»Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, ki lahko ima več namestnikov in največ 

štirje člani uredniškega odbora. Odgovorni urednik ali njegovi namestniki ali pa kateri od članov uredniškega 

odbora so lahko tudi hkrati lektorji, če za to imajo ustrezno izobrazbo s področja slovenskega jezika« 

 

Uredniški odbor bi sestavljali; 

 glavni in odgovorni urednik in lektor - Jurij Završnik, novinar 

 namestnik glavnega in odgovornega urednika in lektorja - Matejka Pavličič Pukšič,  

 namestnik glavnega in odgovornega urednika in lektorja - Metka Ohman,  

 namestnik glavnega in odgovornega urednika in lektorja - Cvetka Mesarič 

 član uredniškega odbora – Stanko Ivanušič 

 član uredniškega odbora - Monika Holc,  

 član uredniškega odbora - Nataša Slavič, 

 oblikovanje in zbiranje gradiv  - Tadeja Ivanušič. 
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Predsednik KVIM-a, Dejan ROB je povedal, da je komisija obravnavala tudi ta predlog spremembe Odloka o 

javnem glasilu Občine Razkrižje Razkriška križpotja in sestavo razširitve Uredniškega odbora za pripravo in 

sestavo glasila, s katerim se strinja in predlaga Občinskemu svetu, da ga potrdi.  

 

V razpravi so se prisotni z utemeljitvijo predloga strinjali.  

 

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

SKLEP 5 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dopolnitev Odloka o javnem glasilu Občine Razkrižje, Razkriška 

Križpotja, tako, da se sprememba 9. člena glasi: 

»Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, ki lahko ima več namestnikov in največ 

štirje člani uredniškega odbora. Odgovorni urednik ali njegovi namestniki ali pa kateri od č lanov 

uredniškega odbora so lahko tudi hkrati lektorji, če za to imajo ustrezno izobrazbo s področja slovenskega 

jezika.« 

 

Sprememba člena odloka se objavi v Uradnem list RS.  

 

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

SKLEP 6 : 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi  imenovanje  Uredniškega odbora  za pripravo in sestavo Glasila 

Občine Razkrižje- Razkriška križpotja v sestavi :  

 glavni in odgovorni urednik in lektor - Jurij Završnik, novinar 

 namestnik glavnega in odgovornega urednika in lektorja - Matejka Pavličič Pukšič,  

 namestnik glavnega in odgovornega urednika in lektorja - Metka Ohman,  

 namestnik glavnega in odgovornega urednika in lektorja - Cvetka Mesarič 

 član uredniškega odbora – Stanko Ivanušič 

 član uredniškega odbora - Monika Holc,  

 član uredniškega odbora - Nataša Slavič, 

 oblikovanje in zbiranje gradiv  - Tadeja Ivanušič. 

 

Ad 6 Razno :  

 

A) Preselitev spominskega obeležja na Gibini 

Župan je članicam in članom občinskega sveta predstavil pobudo, da se spominsko obeležje 

osamosvojitvene vojne, ki je sedaj nameščeno na privatnem zemljišču na Gibini, preseli na javni prostor k 

Mejnemu prehodu Gibina. Razlog za to je prepoved lastnikov zemljišča, da se ob spominskem obeležju 

odvijajo slovesnosti, ki so obeleževale zaključek osamosvojitvene vojne v tem delu naše domovine v sklopu 

vsakoletnega občinskega praznika. 
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Dogovori o tem so že potekali s predstavniki veteranskih združenj, katerih predstavniki so si novo lokacijo 

ogledali na terenu in jo skupaj s predstavniki občine tudi določili; Ministrstvom za javno upravo, ki je 

pristojno, da se namestitev uredi tudi pravno-formalno s pridobljeno brezplačno služnostjo na zemljišču v 

lasti Republike Slovenije.  

Razlago k točki je podala tudi tajnica občinske uprave Monika HOLC, ki je članicam in članom razdelila tudi 

skico z natančno lokacijo predvidenega mesta za postavitev spominskega obeležja.  

 

Posledično s tem, je potrebno dopolniti Program pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe Občine 

Razkrižje za leto 2017, kamor se uvrsti pridobljena služnost.  

 

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

SKLEP 7 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja za potrebe Občine Razkrižje za leto 2017. 
 

V načrtu se za potrebe postavitve spominskega obeležja vključi sledeče zemljišče: 

Zap.  

št. 

Vrsta premoženja k.o. Parc.št. Plan. 

status 

Površina 

(m2) 

Orientacijska 

vrednost v 

EUR 

Način razpolaganja 

79. 
Mejni prehod 

Gibina  
Gibina 228/1   

 
  

brezplačna služnost 

za potrebe postavitve 

spominskega 

obeležja 
 

 

 

B) Sprememba trase Občinske javne poti na Veščici  

Župan je članice in člane občinskega sveta obvestil o pobudi občanov iz Veščice o spremembi trase 

kategorizirane javne poti JP 724764  Veščica –HŠ 44, s čimer bi naredili obvoz za kmete s kmetijskimi stroji, 

ki se tod mimo vozijo do dvojih kmetijskih površin. S tem bi se izognili vožnji mimo stanovanjskih hiš. 

Zemljišča na novo pot po delu parcelnih št. 227/14, 227/19, 227/3 in 227/4, k.o. Veščica, bi po besedah 

predlagateljev, lastniki oddali brezplačno. 

Župan je v razpravi predlagal, da bi se sčasoma, glede na finančne zmožnosti opravila geodetska odmera in 

cesta uvrstila v kategorizacijo občinskih cest, seveda pod pogojem, da zemljišča lastniki res oddajo 

brezplačno.  

S  predlagano pobudo in pogoji so se članice in člani občinskega sveta strinjali.  

 

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

SKLEP 8 : 

Občinski svet Občine Razkrižje se strinja, da se glede na finančne možnosti sčasoma uredi nova 
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občinska pot po delu parcelnih št. 227/14, 227/19, 227/3 in 227/4, k.o. Veščica, čimer se 

razbremeni občinska javna pot JP 724764,  Veščica –HŠ 44. 

 

 

C) Obravnava predloga podajo soglasja k sklenitvi pravnega posla prodaje deleža zemljišča in izbrisnega 

dovoljenja- Kutnjak Ivan 

Uvodoma je župan pri obravnavani temi povedal, da želijo sorodniki Kutnjak Ivana prodati dve zemljišči, na 

katerih ima svoj delež Ivan Kutnjak, za katerega pa občina plačuje sorazmerno velik strošek 

institucionalnega varstva, cca 1000 EUR, že mnogo let, od samega nastanka samostojne občine Razkrižje, 

to je 19 let, pred tem je stroške plačevala, prej skupna Občina Ljutomer. Po preučitvi zadeve se je izkazalo, 

da občina od prodaje njegovega deleža ne bi dobila niti toliko, da bi lahko poravnala njegov enomesečni 

strošek bivanja v zavodu Hrastovec. Povedal je, da ni pošteno, da ima občina tolikšne stroške, nima pa 

veliko dobiti v zameno. Od varovanca za katerega plačuje stroške, je občina upravičena do 2/3 premoženja. 

V tem primeru g. Ivan KUTNJAK ni lastnik ničesar drugega, kakor deleža v dveh kmetijskih zemljiščih. Do 

tega je občina upravičena že sedaj- v primeru prodaje zemljišč, ali po smrti. 

 

Podrobnejšo pojasnilo je podala še Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je Občina Razkrižje dne, 31. 5. 2017 

prejela ustno prošnjo Marijana Kutnjaka, stan. Razkrižje 42, 9246 Razkrižje, ki je povedal, da želijo solastniki 

prodati nepremičnine parcelnih št. 168 in 169, k.o. Razkrižje, vendar je pri deležih do 1/6 celote obeh 

zemljišč, v lasti Ivana KUTNJAKA, s stalnim prebivališčem Razkrižje 7, za katerega plačuje občina 

institucionalno varstvo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, vknjižena pravica prepovedi odtujitve in 

obremenitve v korist Občine Razkrižje in je za prodajo potrebno soglasje občine.  

Zaznamba je bila določena na podlagi dopolnilne odločbe CSD Ljutomer št. 2/020-82-41/2003-7, z dne 

10.4.2012 in vpisana v zemljiško knjigo. Ne glede na vsa dosedanja plačila zanj, bi Občina Razkrižje lahko 

postala lastnik le njegovega solastniškega deleža, tj. 1/6 predmetnih nepremičnin- dveh kmetijskih zemljišč- 

njive in gozda.  

Na Centru za socialno delo (CSD) Ljutomer so povedali, da druge občine te postopke dovoljujejo - izvajajo, 

pri čemer pa mora občina podati soglasje k sklenitvi pravnega posla ter podati izbrisno dovoljenje za izbris 

prepovedi odtujitve in obremenitve. Izbrisno dovoljenje se daje po tem, ko je znesek od prodaje deleža za 

poplačilo stroškov nakazan na TRR občine. Občina nima pristojnosti podpisa ponudbe za prodajo zemljišča, 

to lahko storijo le lastniki. Praviloma mora občina najprej podati soglasje k prodaji in šele na to se lahko 

objavi ponudba za prodajo zemljišča na oglasni deski. V primeru Kutnjak Ivana je bila dilema še to, ali je sam 

opravilno sposoben sodelovati pri postopku prodaje, ali pa mu je potrebno priskrbeti skrbnika za poseben 

primer-prodaje deleža zemljišča. Preko CSD-Ljutomer smo dobili pisno obvestilo, da je kot skrbnik za 

posebni primer prodaje zemljišča bil določen brat Marijan KUTNJAK, ki bi ga zastopal na Upravni enoti in pri 

notarju, kateremu je v odločbi o skrbništvu za ta primer bilo naloženo, da je obvezan kupnino od deleža 

Ivana Kutnjaka nakazati na TRR občine, ki zanj plačuje institucionalno varstvo.  

Nataša SLAVIČ je povedala, da je pri tovrstnih primerih pomembno, da občina glede izkupička deleža od 

prodaje za delno poplačilo stroškov ravna kot dober gospodar, pri tem pa si sama ne sme nalagati dodatnih 
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stroškov glede notarskih ali davčnih stroškov, kar se mora obvezno navesti v soglasju. Priporočljivo je, da je 

občina sopodpisnik pri prodajni pogodbi, kjer je obvezno potrebno navesti, da se kupnina od prodaje deleža 

Ivana Kutnjaka obvezno nakaže na transakcijski račun občine. Verodostojna in obvezujoča javna je tudi 

notarska listina Pisma o nameri, kjer se določijo pogoji ob podaji soglasja k prodaji zemljišča, vendar pa 

povzroči stroške občini. Obstaja tudi možnost, da se zemljišče proda po deležih, kajti na obeh predmetnih 

zemljiščih, je razmeroma veliko solastnikov. 
 

V postopku podaje soglasja, je pomembno, da se pravilno določi način ovrednotenja nepremičnega 

premoženja. Možnost je vrednotenje zemljišča po GURS-u, vendar ker so tržne vrednosti večje, se predlaga 

skrbniku  Ivana Kutnjaka, da bi cena prodaje zemljišča bila ocenjena na podlagi trenutnega gibanja cen na 

trgu. Članicam in članom občinskega sveta je bila predstavljena projekcija primera vrednosti deleža od 

prodaje, ki bi pripadal občini; po GURS-u (cca 574 EUR) in po tržni vrednosti, kot je bil podan predlog (max 

830 EUR). 

Članicam in članom je na vpogled bil dan dopis CSD Ljutomer z opisanimi postopki za te primere ter druga 

dotična dokumentacija tega primera. 
 

V razpravi so članice in člani izrazili nestrinjanje z višino poplačila za dolgoletno plačevanje oskrbnine za 

Ivana Kutnjaka in so bili mnenja, da bi bilo pravično in odgovorno od sorodnikov, da se odpovejo znesku 

prodaje v korist občini, ki zanj plačuje vse stroške in v bistvu zanj tako skrbi. S prodajo zemljišč, ki bi za obe 

skupaj naneslo max. cca 4.800 EUR, bi občina imela za poplačilo nekajmesečnih stroškov. 
 

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

SKLEP 9 : 

Občinski svet občine Razkrižje ne daje soglasja k sklenitvi pravnega posla prodaje zemljišča do 

1/6 solastniškega deleža Ivana Kutnjaka in izbrisnega dovoljenja za izbris vknjižene pravice 

prepovedi obremenitve in odtujitve na parc. št. 168 in 169, oboje k.o. Razkrižje, ker Občina 

Razkrižje za Ivana Kutnjaka plačuje storitev institucionalnega varstva v Socialno varstvenem 

zavodu Hrastovec že 19 let, v zadnjih letih mesečno cca 1.000 EUR, pred tem pa je storitev 

plačevala že Občina Ljutomer. 

Občinski svet Občine Razkrižje zato meni, da bi se nepremičnini – parc. št. 168 in 169, oboje 

k.o. Razkrižje, kot celota prenesli v last Občine Razkrižje, da se stroški institucionalnega varstva, 

ki jih občina ima z Ivanom Kutnjakom, krijejo vsaj za nekaj mesecev. 

Občinski svet Občine Razkrižje je to odločitev sprejel po temeljiti razpravi in soglasno, ker je 

prepričan, da je tako prav. 

 

D) Cena omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za zasebnike 

Župan je uvodoma povedal, da so se nanj obrnili zasebniki iz občine, ki so po sprejetju cen za odvajanje in 

čiščenje odpadne vode, marca 2017 na Občinskem svetu Občine Razkrižje, za obračunski mesec april že 

prejeli večje položnice, saj občina več nima možnosti subvencionirati stroškov omrežnine, kot je to bilo do 
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sedaj in kot jo subvencionira gospodinjstvom, ki ne čutijo povečanja cen, ker je občina zanje povišala stopnjo 

subvencije iz 50 na 75 %, za namen ohranjanja cen.  

Povedal je, da ni namen obremenjevati malih zasebnikov ter, da so zaradi višjih cen položnic upravičeno 

jezni, da je cena previsoka, vendar je za to kriva izključno in na žalost takšna zakonodaja na podlagi Uredbe 

o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

(Uredba MEDO), za katero je trdno odločen, da je nepravična in jo je potrebno čim prej spremeniti. Poskus 

sprememb glede te Uredbe je že imeli skupaj z drugimi občinami, vendar ni enostavno doseči sprememb kar 

čez noč in še posebej ne posamezno. 

Po Uredbi na ceno omrežnine vpliva redka poseljenost občine in velika vrednost investicije, za katero so 

določena nerazumna in nepraktična določila glede obračunavanja amortizacije investicij.  
 

V razpravi so članice in člani prvotno razmišljali od zadržanju vseh zadnjih sprejetih sklepih, vendar je 

razprava doprinesla k odločnemu predlogu, da je potrebno predlagati spremembo v državni uredbi MEDO, 

ker ni pravična do manjših občin, ki imajo po konfiguracijah težje terene za komunalne investicije, kar je 

vzvod za večjo vrednost investicije ter manj ugodnosti za občino in občane. 

 

V razpravi je Monika HOLC predlagala, da bi višino subvencije zasebnikom določali glede na višino letnega 

prometa in poslovnega uspeha posameznega poslovnega subjekta, hkrati pa bi se naj preučila možnost, da 

se določijo drugačni odstotki obračunavanja amortizacije, tako, da bi nekaj začetnih let imeli manjši odstotek 

in ga postopoma povečevali. Občina Razkrižje je trenutno v fazi velikih investicij, kjer možnosti za prevzeme 

večjih finančnih obveznosti nima. 

Župan je predlagal, da se sprejme sklep, ki se ga pošlje na vlado RS in vsem občinam v vednost, z rokom 

prvih rešitev do 30. 9. 2017. V kolikor ne bi mogli doseči ničesar, bi pristopili k razveljavitvi cen omrežnine, ki 

so bile na občinskem svetu sprejete marca lotos. 
 

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

SKLEP 10 : 

Občinski svet občine Razkrižje zahteva, da se  

- Spremeni Uredba MEDO v členih, ki določa načine obračunavanja omrežnin 

- Zmanjša subvencijo občin pri pokrivanju omrežnin 

-    Zahteva z argumenti se pošlje na obe združenji občin na ZOS in SOS in vse slovenske   

    občine.   

-   argumentacijo za spremembo Uredbe MEDO pripravi uprava občine. 

 

Pri tej točki je Terezija NEMEC povedala, da so se nanjo obrnili občani z zahtevo za priključitev vseh hiše na 

fekalno kanalizacijo, omenjene so bile družine Žabot, Đuran in Belovič iz Veščice, kjer po njihovem mnenju 

pri tem več ne bi smelo biti nobenega izgovarjanja, za vse morajo veljati enaki pogoji. 

Odgovor je podal župan, kjer je povedal, da je pri omenjenih specifika in težava višinska razlika med 

revizijskim jaški in hišnimi iztoki, kar pa je potrebno ustrezno rešiti.  
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E) Parkirni režim in drogovi pred občinsko stavbo. 

Župan je povedal, da ob priložnosti rekonstrukcije ceste razmišljamo o spremenjenem parkirnem režimu 

okrog občinske stavbe, kjer so tudi trgovina, pošta in zavarovalnice. Glede na projektno dokumentacijo, so 

pred trgovino predvideni pločniki, kar pomeni, da način dosedanjega parkiranja ne bo več možen. Zaradi 

tega bi dovolili parkiranje ob sami stavbi, stranke pa bi lahko uporabljale parkirni prostor pred Domom kulture 

Razkrižje, s čimer se članice in člani občinskega sveta strinjajo in seznanjajo.  

V razpravi je bil podan predlog, da bi se za potrebe večjega parkirnega mesta, prostor za le –to namenil na 

mestu za stavbo, do samega studenca, čez en del zelenice, pri čemer bi se odstranila tudi cvetlična greda. 

Po seji si članice in člani občinskega sveta skupaj z županom možno ureditev parkirnega prostora ogledali.  

 

Župan je ob tem povedal, da se ob rekonstrukciji ceste lahko odstranijo tudi kovinski drogovi pred občinsko 

stavbo, kjer so bile nameščene zastave, saj  jih tam več ne bi imeli. Po novem bi bile nameščene na Domu 

kulture. O tem je bilo govora tudi že s službami državnega protokola ob priložnosti obiska predsednika 

države letos v Domu kulture. 

 

 

F) Informacije in pobude članic in članov občinskega sveta 

Terezija NEMEC je povedala, da so jo klicali nekateri starši osnovnošolskih otrok kako to in zakaj ni 

zaključne šolske proslave v Domu kulture Razkrižje, kot prejšnja leta, kjer so temu dogodku lahko širše 

prisostvovali starši in drugi sorodniki. Starši so mnenja, da je to dogajanje absurdno in ji predlagali, da če je 

občina ustanovitelj osnovne šole, naj glede tega nekaj stori.  

Namreč za letošnji konec šolskega leta je zaključna prireditev predvidena v petek, 23.6.2017 ob 8.20 v avli 

osnovne šole. 

 

V razpravi so se članice in člani strinjali, da bi bilo boljše, da bi ta prireditev bila v Domu kulture Razkrižje. 

Glede na to, da so se devetošolci po navadi s plesi iz valete poslovili od vseh šolarjev in ostalih, tudi na 

zaključni proslavi, je bil podan predlog, da jih povabimo, da zaplešejo na prireditvi ob občinskem prazniku, ki 

bo v soboto, 2. 7. 2017 v šotoru  v Centru Zavirje.  

 

Terezija NEMEC je ponovno izpostavila problematiko odlaganje smeti pri ekoloških otokih na Veščici. Gre za 

nezaslišan nered, kajti nenehno so zraven ekoloških otokov nastavljene različne smeti, pogosto pa je tudi 

kontejner za katero od frakcij poln.  

V razpravi je Nataša Slavič povedala, da redno obvešča KSP Ljutomer, da odvažajo smeti, predvsem pa 

odstranjujejo odpadke zraven kontejnerjev obvezno vsak petek. Po urniku se ekološki otoki praznijo na 2-3 

tedne.  

Župan je podal predlog, da se koncesionarju KSP Ljutomer d.o.o pošlje resno opozorilo, da naj redno in po 

potrebi bolj pogosto praznijo ekološke otoke.  

 

S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 
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SKLEP 11 : 

Občinski svet Občine Razkrižje nalaga koncesionarju za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 

KSP Ljutomer d.o.o., da predvsem na Veščici redno preverja čistočo okolice ekološkega otoka, 

in odstranjuje odpadke, ki so odloženi zraven ekoloških otokov. KSP Ljutomer d.o.o. naj hkrati 

pazi na napolnjenost samih kontejnerjev posameznih frakcij in jih redno prazni.  

 

 

G) Informacija župana o namestitvi drugega defibrilatorja v Občini Razkrižje 

Župan je članice in člane občinskega sveta obvestil o izboru lokacije za namestitev že drugega defibrilatorja 

v Občini Razkrižje, ki nam ga zagotavlja Zdravstveni dom Ljutomer. Prvi je nameščen v Gasilskem domu na 

Šafarskem, za tega drugega pa smo planirali namestitev na drugem koncu občine, v vinorodnem predelu, na 

mestu, kjer bi bil hitro dostopen tako vaščanom Koprive, Šprinca in zgornjemu delu Veščice. Mesto je bilo 

dogovorjeno na stičišču cest Koprive in Šprinca, v bližini kapelice pri družini Erhatič, ki so bili takoj 

pripravljeni odstopiti prostor za namestitev omare z defibrilatorjem na cestno stran stanovanjske hiše, z 

možnostjo električnega napajanja.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.10 

 

 

 

Zapisala:         Župan: 
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