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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-5/2017-14 

Datum: 22. 12. 2017 

 

  

Z A P I S N I K 

 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo, 9. 8. 2017, ob 16. uri, v Poročno sejni 

sobi Občine Razkrižje. 

 

Redno 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/  Ugotovitev števila navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 

16. redno 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.  

 

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

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje je sklepčen in lahko veljavno sklepa. 
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Župan Občine Razkrižje, Stanko IVANUŠIČ, je podal članicam in članom občinskega sveta v obravnavo, s 

sklicem seje prejeti dnevni red 16. redne seje ter vprašal o predlogu za morebitno dopolnitev.  

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 16. redne seje Občinskega sveta 

 D N E V N I   R E D: 

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

dnevnega reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne in 7. in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2016. 

4. Obravnava predloga oddelkov in sistematizacije Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja 

Razkrižje za šolsko leto 2017/18. 

5. Obravnava in potrditev Letnega poročila Javnega  zavoda Osnovna šola Janeza Kuharja 

Razkrižje za leto 2016. 

6. Obravnava in potrditev Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2016. 

7. Obravnava in potrditev Letnega poročila Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom 

Ljutomer za leto 2016. 

8. Obravnava in potrditev Letnega poročila dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Razkrižje za leto 2016 ter plana dela za leto 2017.  

9. Obravnava in podaja mnenja k predlogu spremembe 2. člena Uredbe o določitvi mejnih 

prehodov  v  RS, (Mejni prehod za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Gibina) 

10. Obravnava in sprejem 3. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017. 

11. Obravnava in sprejem predloga /sklepa o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko 

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

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

13.  Razno. 

 

 

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne in 7. in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

Uvodoma je župan povedal, da bo sklepe iz zapisnika 15. redne seje povzela Monika HOLC, za 7. in 8. 

izredno sejo pa Nataša SLAVIČ.  
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Oba zapisnika je župan pregledal, po obravnavi zapisnikov bo tudi podal oceno.  

 

Monika HOLC je prebrala vse sklepe sprejete na 15. redni seji z dne, 30. 3. 2017, Nataša SLAVIČ pa sklepe 

7. izredne seje, ki je bila 18. 5. 2017 ter 8. izredne seje, ki je bila 22. 6. 2017. Komentarji k posameznim 

sklepom s pojasnili so bili podani pri 7. in 8. izredni seji. 
 

Župan je po obravnavi vseh zapisnikov podal oceno pisanja zapisnikov, in sicer, da bolj tekoče, jasno in 

razumljivo ter natančno zapisnik napiše Monika HOLC.  

 

Nadalje je župan članom občinskega sveta povedal, da uprave ne ocenjuje samo po zapisnikih, ampak tudi 

po: 

- uresničevanju sklepov iz zapisnikov, 

- izdelavi končnih izdelkov, ki služijo za posamezne projekte, tudi za pridobivanje sredstev, 

- sposobnost povezave med pisnimi dokumenti, uvedbo teh v realizacijo in skrb za uresničevanje na 

terenu, 

- takojšnje reagiranje na zaznana odprta vprašanja, 

- zavedanju, da služimo ljudem, pomemben je odnos do strank in uresničevanje tistega, kar stranke 

prosijo ali zahtevajo, če se zadeva ne da uresničiti ali ni v pristojnosti občine, je uprava dolžna to stranki 

pojasniti. 

 

Od uprave terja in pričakuje predvsem hitre rešitve in predloge za rešitev nekega odprtega problema. 

S tem ne želi reči, da uprava dela slabo, vendar pa mora težiti k temu, da je iz leta v leto v leto boljša, 

sposobnejša, učinkovitejša, z več znanji. 

 

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

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik in sprejete sklepe 15. redne seje Občinskega 

sveta Občine Razkrižje z dne, 30. 3. 2017 ter 7. izredne seje z dne, 18. 5. 2017 in  8. izredne seje 

z dne, 22. 6. 2017. 

 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje sklene, da v skladu s sklepom oblikovanja cen komunalnih 

storitev in krivičnosti Uredbe MEDO (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja), uprava občine pripravi gradivo v katerem 

bodo argumentirano navedeni predlogi za spremembo Uredbe MEDO. Zahteva se naslóvi na 

Združenja in Skupnost občin Slovenije ter vse slovenske občine. 

Predhodno pa se skuša navezati stik s predstavniki vlade oz. pristojnega ministrstva in ugotovi 

pripravljenost do predlaganih sprememb Uredbe MEDO. 
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Ad 3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 

2016. 

Uvod je podal župan, podrobnejše pojasnilo pa je podala sodelavka občinske uprave Cvetka MLINARIČ, ki 

je povedala, da se je Nadzorni odbor Občine Razkrižje sestal dne, 8. 8. 2017 in pregledal zaključni račun 

Občine Razkrižje za leto 2016, na katerega ni imel pripomb.  

Cvetka MLINARIČ je pojasnila realizacijo zaključnega računa ter izkaze bilance stanja, članicam in članom 

občinskega sveta pa je razdelila še Načrt razvojnih programov, ki mora biti priloga Zaključnega računa.  
 

Župan je pokomentiral posamezne postavke zaključnega računa, ki izstopajo in katerim je potrebno nameniti 

pozornost z dodatnimi pojasnili, saj imajo nekatera poimenovanja dotičnih postavk širši pomen in vsebino 

stroškov. 

Župan je pri tem izpostavil iskanje možnosti za razmejitev stroškov električne energije, ki je v proračunskih 

postavkah zavedena za vso stavbo Doma kulture - pod delovanje občinske uprave in laiku tako ne daje 

realne slike, kje so zajeti kateri stroški. Prav tako so bili izpostavljeni prevozni stroški in stroški za obrambo, 

oz. gasilsko delovanje, stroški za male živali, kjer so slednji zelo veliki, oz. previsoki in drugi.  

Gospodarstvo; s področja stroškov turizma so bila predvsem izpostavljena javna dela, kjer del stroškov 

občina sicer dobi sofinancirano s strani države, visoki stroški so tudi za javna podjetja - od Centra za 

ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., do Javnega podjetja Prlekija d.o.o.. Delovanje inšpekcijskih služb je še 

vedno sofinancirano po določenih odstotkih, kot je bilo do sedaj. 

 

Razprava je potekala še glede stroškov Knjižnice Ljutomer, ljubiteljske kulture, stroškov proslav, objektov za 

rekreacijo, izobraževanje - vrtec in osnovno šolo, glasbeno šolo, prevoze šolskih otrok, socialno varstvo, 

javna dela in  komunalni program, zadolževanje… 

 

 

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

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Razkrižje za leto 2016.  

 

Odlok o zaključnem računu Občine Razkrižje za leto 2016, se z analitičnimi prilogami posreduje 

Ministrstvu za finance in objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

4. Obravnava predloga oddelkov in sistematizacije Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 

za šolsko leto 2017/18. 

Uvodoma je župan pozdravil prisotno ravnateljico Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, go. Anico 

ŠIMONKA. Razlago k točki je uvodoma podala Cvetka MLINARIČ, ki je povedala, da je bil predlog števila 
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oddelkov za vrtec pripravljen za šolsko leto 2017/2018, za dva oddelka in pol, z možnostjo, da se ob potrebi 

po povečanju oddelka, še lahko poveča po dva otroka na oddelek.  

 

Ravnateljica, ga. Anica ŠIMONKA je povedala, da sta letos v vrtec vpisana dva otroka manj, usklajeno s 

strani šole in občine, pa so bili pripravljeni trije predlogi sestave oddelkov z namenom, da ostanejo oddelki 

fleksibilni. 

Župan je k temu dodal, da je fleksibilnost pri teh zadevah zelo pomembna, da se ne plačuje praznih 

rezervacij.  

 

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

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k oblikovanju oddelkov v vrtcu od 1. 9. 2017 za 

šolsko leto 2017/2018: 

- heterogen oddelek (1-3 let)  

- heterogen oddelek (3-5 let)  

- homogen oddelek (5-6 let)- polovični.   

 

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

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k  povečanju  najvišjega števila otrok v oddelkih 

vrtca:  

- homogen oddelek (5-6 let)- polovični, povečanje za enega otroka od 1. 9. 2017 

 

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

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 

2017/18 delovna mesta:  

 2,5 oddelka 

vzgojitelj 3 

pomočnik vzgojitelja 2,42 

svetovalna delavka 0,083 

pedagoški vodja 0,125 

poslovni sekretar 0,25 

hišnik 0,14 

kuharica 0,84 

čistilka 0,71 

org. šolske prehrane 0,04 
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računovodja 0,25 

perica 0,15 

Skupaj: 8,008 
 

 

 

5. Obravnava in potrditev Letnega poročila Javnega  zavoda Osnovna šola Janeza Kuharja 

Razkrižje za leto 2016. 

Uvodoma je župan besedo predal ravnateljici osnovne šole, ge. Anici ŠIMONKA, ki je povzela glavne 

aktivnosti in projekte šole ter povedala, da so vse zadane cilje, tudi uresničili. Šolski zavod je ravnal 

racionalno, imeli so dva redna inšpekcijska nadzora, glede kadrov število ostaja enako, že dalj časa pa imajo 

dve bolniški odsotnosti. V letu 2016 je na področju poslovanja zavoda, bil ugotovljen presežek prihodkov nad 

odhodki.  

Ravnateljica še je poudarila, da je bil dobrodošel tudi finančni prihodek šoli, s strani Učbeniškega sklada, saj 

so šoli namenili dodatnih 3.000 EUR, ker se je šola pri upravljanju sklada držala navodil Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport.  

 

Župan je v nadaljevanju povedal, da je bilo lansko leto več pripomb na poročilo šole, saj je bilo finančno zelo 

težavno in zato šoli ni bilo možnosti dodatno veliko pomagati. Dejal je, da je bilo tokratno poročilo korektno 

pripravljeno, tu in tam se pojavljajo edino različna poimenovanja šole. 

Župan je vprašal, kako je stanje glede začetka pouka ob 8.20. Ravnateljica je povedala, da so se o tem 

pogovarjali na Svetu staršev in tudi na učiteljskem zboru, kjer je bilo dogovorjeno, da bi eno leto še ohranili 

pričetek pouka, tako kot lani.  

Župana je še zanimalo, kako je glede pojasnjevanja rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. Načeloma 

bi naj ti rezultati bili ocena o znanju učenca, kateri pa sedaj učencem načeloma ničesar ne pomeni, zato se 

na teh ocenjevanjih tudi ne potrudijo. Ga. Anica ŠIMONKA je povedala, da šola predlaga za naslednje leto, 

da se ocena iz tega preverjanja vpiše v redovalnico.  

 

Ob koncu razprave je župan sodelovanje šole in vrtca z občino ocenil kot pohvalno. Izpostavil je nekaj 

primerov dobrega sodelovanja: Posebej je bil to inovativen pristop vrtca, ki je lepo predstavil zgodovino kraja 

in znamenitosti Razkriškega kota, najprej v Ljutomeru in nato še celotnemu avditoriju županov slovenskih 

občin, povezanih v Združenju občin Slovenije, na srečanju, ki je bilo letos v Občini Razkrižje. Posebej je 

omenil pristop vzgojitelja Andreja SLAVIČA, zlasti za vsebinsko, scensko in dramaturško obdelavo te 

predstavitve, pa tudi vseh, ki so mu pri tem pomagali. 

 

Župan je izpostavil še sodelovanje z osnovno šolo ob obeleževanju Mednarodnega dneva maternega jezika 

in delo učiteljice Bojane STOLNIK PERGAR ter vseh sodelujočih s strani šole, ki ji pri tem pomagajo.  

Tudi na drugih prireditvah, zlasti ob različnih srečanjih s starejšimi, je čutiti dobro sodelovanje. 
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To so le ugotovitve, ki so zaznane v vključevanju sodelavcev šole in vrtca v lokalnim okolje. To ni ocena dela 

šole znotraj nje.  

 

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

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje  vzame na znanje Letno poročilo Javnega zavoda Osnovne šole 

Janeza Kuharja Razkrižje za leto 2016 in z njim soglaša. 

 

 

6. Obravnava in potrditev Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2016. 

Po županovem uvodu je inšpektorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Olga LUKMAN  povzela 

poročilo za leto 2016.  

Zraven podrobne obravnave vsebine letnega poročila, je bila tema razprave tudi problematika prevelikih 

hitrosti po regionalnih cestah in občinskih javnih poteh ter možnostih za umiritev prometa, tudi s postavitvijo 

mobilnega radarja za meritev hitrosti vozil. 

Glede meritev hitrosti je ga. Olga LUKMAN povedala, da je testna meritev brezplačna, naslednje meritve pa 

plačljive. Meritve se lahko izvajajo samo v naseljih. Glede prekoračitev hitrosti v naseljih, so se članice in 

člani občinskega sveta strinjali, da so prevelike hitrosti na regionalni cesti problematične na relaciji Razkrižje 

– Srednja Bistrica ter tudi proti Ljutomeru in nekaterih občinskih cestah. V bodoče, ko bo zgrajena cesta 

Razkrižje-Mejni prehod Gibina, bodo meritve opravljene tudi tam. O meritvah bi bilo potrebno obvestiti 

javnost. 
 

Glede omejitve hitrosti na občinski cesti v Šprincu/Koprivi je bil podan predlog za dodaten znak prometni 

zank 40 km/h.  

Prav tako je razprava o prevelikih hitrostih po občinskih cestah potekala za občinsko javno pot po Gmajni, 

kjer je prav tako bil podan predlog, da se postavi znak omejitve hitrosti 40 km/h. 

 

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

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižjem, se glede na preveliko divjanje po regionalnih in občinskih 

cestah, na kar opozarjajo prebivalci v teh naseljih, strinja z izvedbo testnih meritev hitrosti in se 

strinja, da se javnost o tem obvešča in opozarja, da naj bodo glede hitrosti pri vožnji previdni. Gre 

izključno za varnost in preprečevanje hujših prometnih nesreč, ki so na teh cestah v preteklosti že 

bile, tudi s tragičnimi posledicami. 

 

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

SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva za leto 2016. 
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7. Obravnava in potrditev Letnega poročila Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom 

Ljutomer za leto 2016. 

Po uvodnem županovem pozdravu direktorja Zdravstvenega doma Ljutomer, je direktor g. Djordje ŠIŠKIN 

prevzel besedo za povzetek poročila za leto 2016. 

Povedal je, da je finančno poslovanje Zdravstvenega doma Ljutomer po revizijskem pregledu ocenjeno kot 

zelo dobro. Slabost Zdravstvenega doma Ljutomer je trenutno v tem, da nimajo svojega računalničarja, za 

kar so sedaj zadolženi zaposleni in za to tudi dodatno plačani.  

Vsi zaposleni se nenehno dodatno izobražujejo, vendar pa imajo težave pri zagotavljanju števila potrebnega 

kadra za optimalne delovne razmere. Trenutno je zaposlenih skupno 86 ljudi. V Zdravstvenem domu 

Ljutomer se trudijo, da vsakoletne plane tudi realizirajo.   

Največ sredstev Zavod pridobi iz naslova splošne medicine, kjer pa se predvidevajo spremembe, ki bi 

pomenile, da bi se jim sredstva zmanjševala. V letu 2016 je bilo za potrebe kakovostnega delovanja 

nabavljeno kar nekaj novega voznega parka. Njihov cilj je, da se vse investicije zaključijo v letu 2017 in 

2018. 

 

RAZPRAVA: 

Terezija NEMEC je vprašala direktorja, kdo vse lahko dežura na urgenci. G. Djordje ŠIŠKIN je povedal, da 

lahko dežura tudi specializant, če ima koga v ozadju, ki ga vsaj za hip lahko kaj vpraša. Samostojno lahko 

delajo samo specialisti. Za dežurstvo so posebni tečaji, katere morajo zdravniki opraviti, ker vsak zdravnik 

dežurstva  ne more izvajati.  

Ga. Terezija NEMEC je še vprašala, ali specializanta kaj zavezuje, da bi ostal nekje, kjer izvaja 

specializacijo. G. Djordje ŠIŠKIN je odgovoril, da ne.  

 

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

SKLEP 12: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Ljutomer 

za leto 2016 in ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 396.699,00 EUR. 

 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k predlogu, da se presežek prihodkov nad odhodki 

v višini 240.000,00 EUR  nameni za obnovo zobnih in specialističnih ambulant, 114.237,00 EUR 

se nameni za nenujno reševalno vozilo, 22.000,00 EUR se nameni za sanitetno vozilo, del 

presežka v znesku 20.462,00 EUR pa ostane nerazporejen. 
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8. Obravnava in potrditev Letnega poročila dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Razkrižje za leto 2016 ter plana dela za leto 2017.  

Uvodni nagovor točke je podal župan in med drugim povedal, da je poročilo temeljito prebral in povedal, da 

se je tu sodelavka Nataša SLAVIČ potrudila in kaže, da ima do dela na tem področju, veselje.  Važno je, da 

se nekaj dogaja in da se v kraju vsaj malo čuti, da nekdo na varnosti v cestnem prometu kaj dela. 

  

Županu se zdi največji minus na račun urejenosti mostov ob regionalni cesti čez reko Ščavnico, da državni 

birokrati ne dovolijo, da bi teh ograjah mostov bila nameščena cvetlična korita z rožami,  česar naj ne bi 

dovolili zaradi varnosti. Ljudje sprašujejo zakaj tega več nimamo in jim je to težko razložiti. V Avstriji npr. je to 

mogoče, pri nas pa ne. To je eden od ukrepov s katerim se kot župan, ne strinja. Na Veščici je ostala grda, s 

korozijo načeta ograja, na Razkrižju je sicer nova, a pusta in prazna. 

 

Nato je povzetek poročila za leto 2016 in planov za leto 2017 povzela Nataša SLAVIČ, ki je administrativna 

pomoč pri delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Glede aktivnosti Občine Razkrižje na 

področju prometne aktivnosti je povedala sledeče; 

- V letu 2016 je bila imenovana nova sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Razkrižje,  

- Občina je bila vključena v večino nacionalnih preventivnih akcij na lokalnem nivoju, 

- S strani Agencije za varnost prometa, je občina bila povabljena k predstavitvi dobre prakse na posvetu 

Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Ljubljani,  

- S sponzorskimi sredstvi Zavarovalnice Triglav je nabavila prometni znak za omejitev hitrosti in cestno 

prometno ogledalo v Šprincu 

- Organizirala je dogodek na temo varnosti starejših v prometu in domačem okolju.  

 

Plani v letu 2017 so nadaljevati izvajanje preventivnih akcij, prijavljanje na razpise Javne agencije RS za 

varnost prometa, skrbeti za izvajanje izboljšanja prometne varnosti pešcev, kar se bo zagotovilo z izgradnjo 

hodnikov za pešce ter skrbeti za umirjanje prometa po Šprincu in Koprivi.  

Posebne razprave ni bilo.  

 

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

SKLEP 13: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi letno poročilo dela Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Razkrižje za leto 2016. 

Občinski svet Občine Razkrižje  sprejme  plan dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Razkrižje za leto 2017. 
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9. Obravnava in podaja mnenja k predlogu spremembe 2. člena Uredbe o določitvi mejnih 

prehodov  v  RS, (Mejni prehod za mednarodni cestni potniški in tovorni promet Gibina) 

Župan je uvodoma povedal, da je bistvo predloga spremembe 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov v 

RS in s tem določitve najvišje dovoljene teže tovornih vozil preko mejnega prehoda v tem, ker so nekateri 

kmetje prosili za dovoljenje, da bi tovorni promet lahko izvajali po tukajšnji bližnji cesti do svojih objektov v 

Republiki Hrvaški. Mnenje Ministrstva za notranje zadeve oz. policije je, da ne bi spreminjali Uredbe in 

povečevali dovoljeno težo tovornih vozil, saj bi s tem povečali tudi tovorni promet skozi te kraje.  

V razpravi je Občinski svet Občine Razkrižje predlagal takšno ureditev, da se naj preko Mejnega prehoda 

Gibina, prevozi obravnavajo individualno in si prevozniki oz. naročniki uredijo po SOPS-u dovoljenja za 

prevoze v posameznih sezonah.  

 

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

SKLEP 14: 

Občinski svet Občine Razkrižje predlaga, da se 2. člen Uredbe o določitvi mejnih prehodov v  

RS zaenkrat ne spreminja, temveč si vsak, ki potrebuje prevoze z večjimi tovornimi vozili preko 

Mejnega prehoda Gibina, za posamezno sezono dovoljenje uredi individualno. Za obmejno 

prebivalstvo, zlasti dvolastnike naj se uporabijo določila SOPS- a. 

 

 

10. Obravnava in sprejem 3. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017. 

Po županovem uvodu je podrobnejše pojasnilo podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je predlagana 

dopolnitev potrebna zaradi evidentiranja uradnega pridobivanja nepremičnega premoženja občine ter 

posledično izvedbo postopkov pridobitve nepremičnin iz Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi v 

uradno lastništvo Občine Razkrižje. Naknadno se s tem pridobi možnost razpolaganja premoženja oz. 

obremenitve premoženja s služnostnimi pravicami v javno korist.  

 

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

SKLEP 15: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 3. dopolnitev Načrta pridobivanja stvarnega  

(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2017 v vsebini iz Priloge 1. 

2. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 3. dopolnitev Načrta razpolaganja stvarnega  

(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2017 v vsebini iz Priloge 2 
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11. Obravnava in sprejem predloga /sklepa o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko 

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

Po županovem uvodu je podrobnejšo razlago podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je zaradi 

premoženjsko pravnih poslov ravnanja z nepremičninami v upravljanju Občine Razkrižje, potrebno status 

Splošnega ljudskega premoženja spremeniti v zemljiškoknjižno lastnino Občine Razkrižje in urediti 

zaznambo Grajenega javnega dobra. Tako se lahko predmetne nepremičnine upravljajo za svojo osnovno 

funkcijo (javne poti in javne površine) in potrebe pravnih poslov razpolaganja z zemljišči za potrebe služnosti  

v javno korist ali drugo razpolaganje z nepremičninami.  

 

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

SKLEP 16: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme ugotovitveni sklep, da so parcelne št. 694/1, k.o. 

Šafarsko, 694/2,  k.o. Šafarsko, 696/2, k.o. Šafarsko in 696/1, k.o. Šafarsko v uporabi in naravi  

Grajeno javno dobro ter daje soglasje k izdaji ugotovitvene odločbe s strani uprave občine in 

ureditvi lastninske pravice. 

 

 

 

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

Uvodoma je župan podal najpomembnejše informacije o dogajanjih, ki so bile v občini od zadnje seje 

občinskega sveta.  

 

12.1 Potek prenove državne ceste 

Župan je povzel dogajanja ob rekonstrukciji regionalne ceste Razkrižje - MP Gibina, kjer je povedal, da so se 

ob pričetku izvajanja investicije ugotovile določene pomanjkljivosti, na kar smo opozorili investitorja, Direkcijo 

Republike Slovenije za infrastrukturo in projektanta. S prošnjo in argumenti smo uspeli na teren povabiti 

projektanta, kjer je na zadnjem sestanku bilo dogovorjeno, da se uredi dodatno odvodnjavanje zalednih oz. 

meteornih voda na levi strani, v smeri stacionaže (gledano iz smeri Gibine proti Razkrižju). 

Dela na elektro omrežju - kabliranje nizkonapetostnega omrežja potekajo v redu in tekoče, prav tako pa tudi 

položitev optičnega telekomunikacijskega omrežja.  

 

 

12.2 Arbitražna razsodba 

V  nadaljevanju je župan članicam in članom občinskega sveta pojasnil podrobnejše dogajanje ob razglasitvi  

sodbe arbitražnega sodišča o poteku meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Povedal je, da so 

dnevi po razglasitvi sodbe bili zelo naporni, saj je bil medijski pritisk neverjeten, kajti za izjave so ga klicali iz 

vseh strani. Za izjavo so ga prosili tudi na tiskovni konferenci vlade. V tistih dneh je dal veliko skozi, kar ni 

bilo lahko, pri tem pa je izpostavil, da ne želi, da bi kdorkoli podvomil, da v času zbiranja gradiv in informacij 
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za arbitražno sodišče ni naredil vsega, kar bi lahko. Namreč, ko se je večina medijskega navala po 

razglasitvi polegla, so ga oblegali nekateri novinarji, ki so mu očitali ravno to, da ni naredil vsega, kar bi 

lahko. Pri tem je članicam in članom občinskega sveta odločno poudaril še enkrat, da mi kot Občina 

Razkrižje nismo izgubili niti enega kvadratnega metra ozemlja, kajti vseh 10 hiš je od zadnje razmejitve, tudi 

po stanju na dan 25. 6. 1991, bilo nesporno na teritoriju Republike Hrvaške.  

Za razliko od Razkrižja, je na Mirišču stanje takšno, da je bilo ozemlje pod katastrom Republike Hrvaške, vse 

ostalo: osebna dokumentacija, hišne številke, volilno pravico itd. vse ostalo, pa so imeli povezano s 

Slovenijo.  

 

Župan je članicam in članom povedal podrobno stanje, kot je dejansko bilo, zato ker želi, da razumejo stanje 

in so z vsem tudi seznanjeni.  

 

Na koncu je občinski svet soglasno sprejel naslednji 

 

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

SKLEP 17: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je župan Občine Razkrižje v danih okoliščinah , 

glede postopkov do arbitraže opravil svoje naloge racionalno, preudarno in strpno. 

Župan je tudi do projektne skupine pri Ministrstvu za zunanje zadeve opravil veliko dela, več kot 

so mu nalagale njegove dolžnosti.  Občinski svet Občine Razkrižje je ves čas z županovo 

aktivnostjo bil seznanjen in ga je pri tem spremljal in podpiral. Večina članic in članov 

občinskega sveta, je na pomembnejših dogodkih bila tudi prisotna.   

 

SKLEP 18: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z gradivom, ki ga je župan predložil projektni 

skupini Ministrstva za zunanje zadeve, ki je pripravljala zagovor Slovenije pred arbitražnim 

sodiščem. 

 

Občinski svet  Občine Razkrižje zavrača kakršne koli, zlasti strankarske pomisleke, da župan 

glede skrbi do arbitraže, česa ne bi storil. 

 

 
12.3 Vprašanja, predlogi, pobude članic in članov   

Antun RASPOR je opozoril upravo in župana, da je v Šprincu pri vodohranu opaziti občasno teči vodo po 

cesti. Prosil je, da preverimo. Prav tako je opozoril, da so v Šprincu še vedno nesanirana območja na cesti, 

ki so tako ostala od popravila vodovoda. Župan je povedal, da se bo preverilo kako je s tem.  
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Terezija NEMEC je povedala, da se je na njo obrnil občan s ponudbo pomoči pri delovni akciji, kjer bi 

lastnikom drevja ob občinski javni poti proti Mejnemu prehodu Razkrižje z dvigalom pomagal pri obrezovanju 

vej. Župan je pobudo pohvalil in povedal, da je potrebno takšno pomoč z veseljem sprejeti.  

  

Terezija NEMEC je še povedala, da so se nekateri starši šolskih otrok obrnili nanjo glede slabe šolske 

prehrane, ker imajo v šoli hrano, katero otroci ne jedo in prihajajo domov lačni.  

Župan in sodelavke so povedale, da je naša šola vključena v projekt Zdrava šola, kar je tudi posledica temu 

primerna prehrana. Andrej NEMEC je temu dodal še to, da so za šolsko prehrano določene smernice, ki se 

jih šole morajo držati.  

 

Vera BENCEK je na podlagi odziva staršev povedala mnenje glede organizacije letošnje zaključne šolske 

proslave. Ne zdi se ji namreč prav, da so si učitelji pripravili proslavo tako, kot je ugajalo njim, saj je letošnja 

zaključna proslava bila v šolski avli zgodaj dopoldan. Dobro bi bilo, da bi se pri tem vendarle malo ozirali na 

starše in stare starše.  

S tem so se v razpravi strinjali tudi drugi člani občinskega, zato so predlagali, da se na šolo pošlje sklep s 

priporočilom.  

 

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

SKLEP 19 : 

Občinski svet Občine Razkrižje predlaga vodstvu Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, da na 

podlagi odziva staršev na letošnjo šolsko zaključno proslavo v dopoldanskem času, v bodoče 

organizira le-te v terminih, oziraje se na čim večjo možnost prisotnosti staršev in starih staršev. 

 

 

Andrej NEMEC je podal vprašanje, kako to, da so na lokalni cesti Razkrižje-Mota po območju Občine 

Ljutomer zarisane črte, ki ločujejo vozni pas, na območju Občine Razkrižje pa ne.  

Nataša SLAVIČ je povedala, da s strani vzdrževalca lokalne ceste o tem ni bila obveščena, bo pa se o 

izvedbi in stroških pozanimala.   

 

Seja je bila zaključena ob 20.10. 

 

 

Zapisala:          

Nataša SLAVIČ      

 

župan  

Stanko IVANUŠIČ 

 


