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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-5/2017-1 

Datum: 6. 2. 2018   

 

Z A P I S N I K 

 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v petek, 22. 12. 2017, ob 15.30, v Knjižnici in 

čitalnici 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, 

- NEMEC Andrej, 

- ROB Dejan. 

 

Odsotni:  

- ŠAFAR Klementina, 

- RASPOR Antun. 

 
 

Seji so prisostvovali še:  

- KURBOS Davorin, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o., 

- VIHER JUREŠ Vesna, računovodkinja Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,  

- 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. 

17. 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 5, (ena članica in en član sta upravičeno odsotna) ter, da je občinski svet tako 

sklepčen.  
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Na seji je župan pozdravil tudi prisotna predstavnika Javnega podjetja Prlekija d.o.o., direktorja g. Davorina 

KURBOSA in njihovo računovodkinjo, go. Vesno VIHER JUREŠ ter sodelavke uprave občine.  

 

Župan je povzel obravnavane zadeve na zadnjih dveh sejah, to je na 16. redni in 9. izredni seji. Pri tem je 

župan še enkrat podaril, da že nekaj minulih sej opozarja upravo občine na uresničevanje pomembnih 

sklepov, eden od njih je tudi zahteva za spremembo Uredbe MEDO (Uredba o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja) in tudi druge pomembne sklepe, 

da ti ne bodo predolgo zaostajali. Zapisniki se pišejo zato, da se sklepi izvršujejo, nad čemer je potrebno 

nenehno bdeti in ne čakati do naslednjih sej.  

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

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe in odločitve. 

 

Župan Občine Razkrižje Stanko IVANUŠIČ, je članicam in članom občinskega sveta podal v obravnavo, s 

sklicem seje predlagani dnevni red 17. redne seje ter vprašal o predlogu za morebitno dopolnitev. Pri točki 

Razno, je župan dodal, da bo le-ta imela 6 krajših podtočk.  

 

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

 

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

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 17. 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 16. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb 

varstva okolja: 

- oskrba s pitno vodo za leto 2018, 

- odvajanje in čiščenje odpadne vode za leto 2018. 

4. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2018. 

5. Obravnava in potrditev ekonomske cene vzgojno varstvenih programov v Vrtcu Razkrižje. 

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

7. Razno.  
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Ker sta bila kot poročevalca pri obravnavi Elaboratov o oblikovanju cen obveznih občinskih javnih služb 

varstva okolja, na seji prisotna predstavnika Javnega podjetja Prlekija d.o.o., je bila 3. točka dnevnega reda 

obravnavana prednostno.  

 

 

 

Ad 3. Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb 

varstva okolja: 

- oskrba s pitno vodo za leto 2018, 

- odvajanje in čiščenje odpadne vode za leto 2018. 

Župan je uvodoma povedal, da so članice in člani občinskega sveta z vabilom prejeli gradivo za: 

- skupni Elaborat obvezne občinske gospodarske javne službe Oskrbe s pitno vodo v sistemu C za leto 

2018  

- in ločeni Elaborat obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Odvajanja in čiščenja odpadne vode za 

leto 2018.  

Pri tem je poudaril naslednje:  

- Občine so bile pri skupnem Elaboratu - Oskrba s pitno vodo v sistemu C, zavezane k enotnemu aktu. Ta 

odločitev je bila sprejeti že v osnovi, ko smo se vseh 8 občin Sistema C prijavljali na razpis za pridobitev 

evropskih kohezijskih sredstev. Pri tem sedaj ni prostora za nobeno samovoljo, če nam elaborat ustreza 

ali ne, občine smo se dolžne poenotiti. 

- Poenotenje traja skoraj že dve leti, pri čemer smo občine s sprejemom skupnega elaborata že v zamudi. 

Zadnje leto, posebej na zadnjih nekaj sejah Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (JPP 

d.o.o.), je bilo to usklajevanje dolgotrajno in mučno.  

- Na zadnji seji Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o., dne 4. 12. 2017, so se župani po 

dolgih usklajevanjih uskladili in znižali ceno vode iz 0,80 EUR/m3 na 0,70 EUR /m3, s čimer se sicer 

Javno podjetje Prlekija  d.o.o. ni strinjalo, ampak takšna je bila odločitev Sveta ustanoviteljic JPP d.o.o. 

- Kot župan Občine Razkrižje je na tej zadnji seji Sveta ustanoviteljic JPP d.o.o., v skladu z Odlokom o 

ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., od župana Občine Veržej, prevzel funkcijo predsednika 

Sveta ustanoviteljic JPP d.o.o., ki jo bo opravljal eno leto. 

- Po omenjeni redni seji, sta se na župana Občine Razkrižje, kot predsednika Sveta ustanoviteljic JPP 

d.o.o., obrnila župan Občine Gornja Radgona in županja Občine Ljutomer, ki sta predlagala, da skliče 

neformalni sestanek županov vseh 8-ih občin, ker so v razlagi gradiva bile nekatere navedbe, kot 

politični komentarji in da se le–ti naj iz gradiva črtajo, hkrati pa, da se elaborat dopolni tako, da bo v njem 

možno razbrati na katerih postavkah se odraža znižanje cene vode iz 0,80 EUR/m3 na 0,70 EUR /m3.  

Rok je bil postavljen 24 ur.  JPP d.o.o.  je te zahteve v roku izpolnilo. 

- Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji 17. redni seji dne, 19. 12. 2017 sprejel sklep, da se od 

upravljavca JPP d.o.o., zaprosi za predlog novega Elaborata o Oskrbi s pitno vodo sistema C, ki bo 

obstoječi sistem razdelil na dva podsistema in sicer C1 in C2. To je novo dejstvo, ki odstopa od do sedaj 
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usklajenega Elaborata, kar tudi po županovem védenju in razumevanje zavez, ki so jih skupaj z drugimi 

župani sprejeli, pomeni: 

 Elaborat mora biti skupen za vseh 8 občin, ne more ga sprejeti samo ena občina.  

 Postavljanje pogojev, ki jih na eni strani ni mogoče uresničiti – do 31. 12. 2017 in delitev 

sistema zaenkrat ni dovoljena. 

 Gre za predlog, ki je v neskladju z do sedaj sprejetimi zavezami občin do države in kohezije, z 

medobčinskim sporazumom in z dogovori ter z že sprejetimi sklepi občin na skupnih organih. 

 

 

 Naslednja redna seja Sveta ustanoviteljic JPP d.o.o. je sklicana za četrtek, 28. 12. 2017, kjer bi morali 

formalno skupen elaborat potrditi, imeti pa predhodna soglasja oz. sklepe vseh osmih občinskih svetov. 

- Poraja se vprašanje, kaj če ena občina ne bo sprejela skupnega elaborata?. Svet ustanoviteljic JPP 

d.o.o., bo v tem primeru sprejemal sklepe o prevzemu odgovornosti, ker se lahko zgodi zahteva za 

vračanje sredstev.  

- Nesporno je, da je največ odgovornosti na občini, ki je bila nosilec projekta Oskrbe s pitno vodo C - 

sistema, to je bila Občina Ljutomer in bi ji moralo biti najbolj v interesu, da se postopki zagona nove 

investicije izpeljejo v celoti, vključno s sprejemom skupnega elaborata, ki določa ceno vode, iz katere se 

ustvarjajo pogoji za normalno funkcioniranje sistema. 

 Nekorektno je, da gredo s strani Občine Ljutomer v javnost informacije, kot, da samo občina Ljutomer 

skrbi za to, da bi cena vode bila čim nižja, ostale občine pa kot, da si za to ne prizadevajo. Zadeva je 

nekoliko prehuda, ker ne more biti, da je med osmimi župani, med upravami osmih občin, samo ena 

občina tista, ki ima prav. 

 Zamera gre vsem občinam, tako v Pomurju, kot v Sloveniji, da še do sedaj niso enotno nastopili o 

nujnem popravku Uredbe MEDO, ki določa osnove za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja in so res v ruralnih in redko poseljenih krajih, nenormalne in 

neživljenjske. Ne more pa se lomiti vse na nasprotovanju sprejetja elaborata, na tem ali katerem drugem 

slovenskem javnem podjetju. 

- Kot župana Občine Razkrižje in trenutno predsedujočega Svetu ustanoviteljic JPP d.o.o., ga skrbi to, da 

je županja Občine Ljutomer na zadnjem neformalnem sestanku med župani, odkrito povedala, da 

sedanjemu direktorju JPP d.o.o., Davorinu KURBOSU ne zaupa. Govora je bilo celo o njegovi razrešnici.  

Kot župan toliko mora biti pošten, korekten in lahko pove, da trenutno ni razlogov za razrešitev 

sedanjega direktorja. Da pa nezaupanje in izpostavljanja direktorjeve razrešitve ne bi tudi v prihodnje 

hromilo dela in medsebojnega zaupanja, resno razmišlja, da bo na dnevni red, že sklicane seje Sveta 

ustanoviteljic JPP d.o.o.  uvrstil točko »zaupnica direktorju JPP d.o.o.«. 

 

Župan je še povedal, da Občina Razkrižje ne more in ne sme solirati pri skupnem Elaboratu o oskrbi s pitno 

vodo sistema C. Povsem drugače pa je pri Elaboratu za odvajanje in čiščenje odpadne vode, torej 

kanalizaciji, ki je samo v lasti Občine Razkrižje, kjer se lahko odločimo sami, da bo cena za podjetnike in 

občane, čim bolj znosna.  
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V nadaljevanju je župan prosil predstavnika JPP d.o.o. le za strokovni del razlage gradiva, kajti ozadij, ki jih 

je predstavil že sam, ni potrebno ponavljati, razen, če ima direktor še kaj tehtnega za dodati.  

 

Direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o., g. Davorin KURBOS je povedal, da je županja Občine Ljutomer 

izigrala ostalih 7 županov zaradi njihovih odločitev in zahtev ljutomerskega občinskega sveta. Županja 

Občine Ljutomer je za javnost pripravila svojo izjavo, z njihovimi stališči. Na neformalnem sestanku pa je na 

to bila dogovorjena vsebina izjave 7 občin, ki bo prav tako, kot izjava županje Občine Ljutomer, šla v objavo, 

v medije.  

 

Glede Oskrbe s pitno vodo v sistemu C, je g. Davorin KURBOS poudaril naslednje:  

 Sistem C bi moral biti zaključen že v letu 2016, vendar še ni, ker Občina Ljutomer, kot vodilni partner, ni 

opravila svojega dela, tako kot bi morala. 

 Ta hip infrastruktura novega sistema, še vedno ni dana v najem, še vedno je le v poslovnih knjigah 

občin. 

 Jasno je, da 7 občin ve za kaj gre in spoštuje zaveze, ki so bile dane. Občina Ljutomer pa je najbolj 

odgovorna tudi za pomanjkljivosti, ki so na sistemu bile storjene. 

 Z nezmožnostjo uveljavitve novih cen se lahko zgodi, da jih še eno leto ne bo. Nihče ne ve, kaj se bo 

zgodilo. 

 Na sejah Občinskih svetov občin Gornja Radgona in Radenci so bile naporne in burne razprave, 

predvsem glede medijske izjave županje Občine Ljutomer. Zadolžili so ga, da javno demantira navedbe 

županje. 

 Predlagane nove cene so nižje, kot je bilo v investicijskem elaboratu, kajti tudi župani so JPP d.o.o. 

prisilili, da se je cena vode znižala iz 0,80 EUR/m3 na 0,70 EUR /m3 . 

 

Javno podjetje Prlekija d.o.o. predlaga, da Občinski svet Občine Razkrižje na Elaborat poda pozitivno 

mnenje, tako kot ostalih 6 občinskih svetov, razen Občine Ljutomer. 

 

Glede Odvajanja in čiščenja odpadne vode je direktor g. Davorin KURBOS povedal naslednje :  

 Za zmanjševanje stroškov na čistilni napravi na Gibini je nekaj manevrskega prostora z dodatno 

možnostjo prevzemanja grezničnih gošč in blata iz območja občine. V bodoče bi bilo potrebno razmisliti 

tudi glede sprejemanja grezničnih gošč in blata na to čistilno napravo od drugod, vendar je potrebno pri 

tem biti previden. Tak sistem delovanja je namreč povezan z dodatnim vlaganjem v opremo čistilne 

naprave. 

 Dražji sistem čistilne naprave ima tudi Občina Apače, kjer so se iz razloga zmanjševanja stroškov 

odločili, da bodo izvajali še dodatno sprejemanje gošč iz greznic in malih čistilnih naprav. Pogodbeni 

izvajalec je tja vozil marsikaj in več, celo do te mere, da se je zaradi preobremenjenosti sistem delovanja 

čistilne naprave skoraj porušil. 

 Čeprav je sprejemanje gošč in blata iz greznic in malih čistilnih naprav predvideno tudi v Razkrižju, 

zaenkrat tega ne bo mogoče izvajati, zato predlaga, da tega trenutno ne sprejmemo. Po izračunih v 

Elaboratu so upoštevali, da bi tovrstne storitve opravljal zunanji izvajalec. 
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G. Davorin KURBOS je še povedal, da je k Elaboratom potrebno dati pozitivno mnenje, ker se s tem kaže, 

da se medsebojno sklenjeni sporazumi, spoštujejo. Ker infrastruktura še ni dana v upravljanje, upravljavec 

ne more plačevati najemnine, zato tudi občina nimajo vira financiranja. 

  

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je v težki situaciji, saj je Občina Ljutomer naročila, da bi v nekaj, tudi prazničnih 

dneh, naj pripravili nov Elaborat, ni pa bilo danih niti usmeritev, niti to ni bilo usklajeno z drugimi občinami.   

 

S strani direktorja in računovodkinje JPP d.o.o. so bile predstavljene še cene in košarice storitev odvajanja in 

čiščenja odpadne vode.  

 

Po direktorjevi predstavitvi, je svoje mnenje predstavil še župan, ki je povedal, da zagovarja stališče, da je 

nujno potrebno spremeniti Uredbo MEDO (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja), ker predlagane obremenitve podjetnikov v Občini 

Razkrižje niso dopustne, kajti Uredba MEDO ne upošteva istih okoliščin demografske in geografske 

različnosti. Predlaga, da bi ceno za vodo sprejeli, za odvajanje in čiščenje odpadnih vod pa, kot take, ne 

moremo sprejeti, zato za slednje predlaga omejitveni sklep. 

 

Direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o., g. Davorin KURBOS je povedal, da rešitve za zmanjšanje cene vidi 

v reguliranju stopnje izkoriščenosti infrastrukture, kar pomeni, da bi glede tega lahko pripravili nov predlog, 

katerega bi lahko čim prej potrdili na korespondenčni ali izredni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

 

G. Davorin KURBOS je glede cene vode še povedal, da so stroški upravljanja vodne infrastrukture npr. v 

Občini Ljutomer zelo veliki, sprejete cene pa so prenizke, kar sedaj Javno podjetje Prlekija d.o.o. rešuje na 

račun drugih občin, pri tem pa še vseeno nastajajo izgube.   

 

Župan je prebral predlagane sklepe, s poudarkom, da se potrdijo sklepi glede Oskrbe s pitno vodo Sistema 

C v predlagani vsebini, sklepi glede Odvajanja in čiščenja odpadne vode, pa se sprejmejo s prilagojeno 

vsebino oz. pogojno.   

 

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

SKLEP 3 : 

I. OSKRBA S PITNO VODO  

 

1. Občinski svet se je seznanil s Skupnim elaboratom na področju obvezne občinske 

gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo v Sistemu C za leto 2018.   

2. Občinski svet daje pozitivno mnenje k predlaganim enotnim cenam obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Sistemu C, in sicer:   

 K predračunski enotni ceni omrežnine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo 
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varstva okolja Oskrba s pitno vodo v Sistemu C za leto 2018, ki za osnovni priključek 

znaša 9,9550 EUR/mesec,  

 K predračunski enotni ceni vodarine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo 

varstva okolja Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, ki znaša 0,7000 EUR za 1 m3 prodane 

pitne vode.  

3. Pristojni organ občine potrdi za vse nepridobitne uporabnike  javne službe Oskrba s pitno 

vodo v Sistemu C, 30 % subvencijo enotne cene omrežnine tako, da omrežnina za 

nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,9685 EUR.  Subvencija 

enotne cene javne službe oskrba s pitno vodo v Sistemu C se prične izvajati sočasno z 

uveljavitvijo novih enotnih cen omrežnine in vodarine in velja do preklica subvencije, oziroma 

do spremembe sklepa o subvencioniranju. Sredstva za subvencioniranje enotnih cen javne 

službe oskrba s pitno vodo v Sistemu C občina zagotavlja mesečno za svoje občane iz 

občinskega proračuna.   

4. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini veljajo enotne cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Sistemu C, brez subvencije.  

5. Enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo 

v Sistemu C veljajo tudi za vse uporabnike predmetne javne službe na območju občin 

Sistema C, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz drugih vodovodnih sistemov.  

6. Enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo 

v Sistemu C, veljajo tudi za prodajo pitne vode drugim izvajalcem javne službe oskrba s pitno 

vodo v drugih občinah, katerih uporabniki javne službe se oskrbujejo s pitno vodo iz 

vodovodnega Sistema C.  

7. Nove enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, Oskrba s 

pitno vodo v Sistemu C iz predhodnih sklepov, pričnejo veljati in se uporabljati v vseh 

občinah sistema C s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve.   

8. Z dnem uveljavitve novih enotnih cen obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja, Oskrba s pitno vodo v Sistemu C iz predhodnih sklepov, več ne veljajo in se ne 

uporabljajo cene, ki so veljale pred uveljavitvijo predmetnih novih enotnih cen.  
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S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4 : 

II. ODVAJANJE ODPADNIH VOD 

 

1. Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Elaboratom na področju odvajanja in 

čiščenja odpadnih vod za leto 2018, vendar predlaganih cen ni potrdil.  

 

2. Občinski  svet bo potrdil predračunske cene obvezne občinske gospodarske javne službe 

varstva okolja Odvajanje  in čiščenja odpadne vode po ponovni preučitvi stanja in 

alternativnem predlogu s strani upravljavca Javnega podjetja Prlekija d.o.o. z novimi izračuni,  

na podlagi reguliranja stopnje izkoriščenja infrastrukture. 

 

 

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje. 

Uvodoma je župan povedal, da ima na oba zapisnika nekatere pripombe, za kar predlaga, da se le-te skupaj 

pregledajo in podajo popravki. Dopolnjena zapisnika se članicam in članom občinskega sveta predata kot 

čistopisa.  

 

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

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 16. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta 

Občine Razkrižje s spremembami in dopolnitvami.  

 

 

Ad 4 Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2018. 

Po uvodnem nagovoru župana, je sodelavka občinske uprave Cvetka MLINARIČ povzela pojasnila k tej 

točki, prav tako tudi glede uskladitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, o spremembah 

katerega je v zadnjem času veliko razprave. Povedala je, da bo Občina Razkrižje pristopila k uskladitvi 

Odloka in pri tem tudi sprejela ponujeno pomoč, za to resornega Ministrstva za okolje in prostor.  

 

Terezija NEMEC je vprašala, ali je kdo upravičen do oprostitve plačil nadomestila za stavbno zemljišče. 

Cvetka MLINARIČ je odgovorila, da so oprostitve možne zaradi socialnih stisk, postopek pa se obravnava 

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

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2018. 

      1. 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 

Razkrižje znaša  0,0106 EUR. 

      2. 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01. 

januarja 2018. 

 

 

Ad 5 Obravnava in potrditev ekonomske cene vzgojno varstvenih programov v Vrtcu Razkrižje. 

Razlago k tej točki je podala Cvetka MLINARIČ, ki je pri povzemanju obravnavane zadeve poudarila, da je 

glavni razlog za povišanje cene, sprememba uvrstitve delavcev v plačne razrede in delne sprostitve 

napredovanj zaposlenih v vrtcu. Prejšnja cena je veljala od 1. 1. 2013. Predlogi novih cen so usklajeni z 

Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje. Pripravljene so bile tri variante cene: en predlog z upoštevano 

odpravnino pri upokojitvi, drugi brez upoštevanja tega, tretji predlog pa je vključeval ceno za prvo in drugo 

starostno obdobje z variantama z in brez odpravnine.  Zaradi majhnega števila otrok v prvem starostnem 

obdobju je bil tretji predlog izvzet iz razprave, saj je v oddelek 1. starostnega obdobja vključenih le 12 otrok. 

Enotno ekonomsko ceno pa imajo tudi drugi primerljivi vrtci. 

Sredstva za plačilo vrtcu se v naslednjem letu povečajo tudi zaradi plačila odpravnine pri odhodu delavke iz 

vrtca v pokoj. Dogovorjeno je, da se le – to ne bo upoštevalo pri ekonomski ceni vrtca in bremenilo staršev, 

temveč se bo odpravnina izplačala v enkratnem znesku iz proračuna Občine Razkrižje, kot to delajo tudi 

druge občine.  

 

Razprava se je odprla glede upoštevanja stanovanjskega kredita kot dodatne ugodnosti znižanega plačila 

staršem za vrtec, ali bi se naredila sprememba glede višine vseh mesečnih anuitet, ki bi se upoštevala kot 

olajšava in bi ostala, ali bi to ugodnost ukinili in bi sredstva namenili za novorojence, za kar je v preteklosti 

bilo več pobud s strani staršev in drugih. V razpravi so se članice in člani občinskega sveta nagibali k ukinitvi 

dosedanje ugodnosti, kajti med drugim tudi drugi starši, ki so si urejali stanovanjske zadeve s privarčevanimi 

sredstvi, pri tej ugodnosti niso bili v enakopravnem položaju.   

Cvetka MLINARIČ je še povedala, da je delež občine pri plačilu cene vrtca v povprečju 73,1%, staršev 22% 

in ministrstva 4,9%; ob tem pa zagotavlja občina še sredstva za otroke v drugih vrtcih. V letu 2017 je bilo za 

vrtec Razkrižje namenjenih 155.822 EUR za ostale vrtce pa 24.870 EUR. 
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Občinski svet se je po daljši razpravi in razmisleku odločil, da bo sprejel spremembo in bodo namesto 

sredstev namenjenih ugodnostim staršem otrok v vrtcu zaradi upoštevanju stanovanjskega kredita, namenili 

za starše novorojencev.  

 

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

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme ekonomsko ceno vzgojno varstvenih programov v Vrtcu 

Razkrižje 

1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Razkrižje znaša 440,76 EUR.   

Cene veljajo od  1.1.2018. 

2. Stroški živil znotraj cene programa  znaša 33,33 EUR mesečno. Plačilo staršev se za vsak 

dan odsotnosti otroka zniža za stroške neporabljenih živil.  

3. Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem 

odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.  

4. V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni) se na osnovi vloge staršev ob 

predložitvi ustreznih zdravniških potrdil zaračuna 50% z odločbo določenega prispevka 

(zmanjšano za stroške neporabljenih živil). 

5. Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja oddelka se vrtcu s strani Občine 

Razkrižje zagotovijo finančna sredstva v višini cene programa brez stroškov živil.   

6. Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, 

avgust) želijo rezervirati mesto, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 25% višine njihovega 

plačilnega razreda določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca zmanjšanega za 

stroške živil kot rezervacijo. V kolikor imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to 

določilo samo za najstarejšega  otroka, za vse druge  otroke, pa ne.  

Določilo pod to točko velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini  Razkrižje. 

7. Stanovanjski kredit kot dodatna ugodnost znižanega plačila za vrtec se staršem več ne 

upošteva. Sredstva predvidena za ta namen, se uporabijo za novorojence. 

8. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi OS Občine Razkrižje št.: 032-   

0013/2012-14 z dne 21.12.2012, 032-0008/2013-1  z dne 12.07.2013, 032-0012/2013-5 z dne 

29.11.2013     

9. Sklepi se v posredujejo vrtcu, CSD Ljutomer in objavijo v Uradnem listu RS. 
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6. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave  

Župan je članicam in članom občinskega sveta predstavil pomembne aktualne informacije, ki so se odvijale v 

času od prejšnje seje občinskega sveta.  

 

6.1. Potek prenove državne ceste R1-231/1325 Razkrižje - MP Gibina, od km 0+570 do km 2+826  

Župan je pri aktualnostih glede izvajanja del rekonstrukcije ceste poudaril naslednje: 

 Cesta je v celoti asfaltirana tudi z gornjo, fino asfaltno prevleko. 

 Asfaltiranih je večina pločnikov, nadaljevanje bo 3. 1. 2018, po novoletnih praznikih, 

 Trenutno je v teku izvajanje hišnih priključkov. 

 Javna razsvetljava je urejena in v funkciji tudi po Gibini. 

 Zahteve ima do nekaj popravkov, npr. v priključku proti trgovini Slavič, kjer je potrebno povečati vtočni 

jašek za odvodnjavanje zalednih voda, ker se drugače lahko zgodi, da bo Mlinaričevo dvorišče ogrožalo 

s poplavljanjem. To je bilo večkrat opozorjeno, pa se ni izvedlo. 

 Odprta zadeva je še tudi glede razsvetljave v okolici cerkve, kjer je trenutno brez osvetlitve. Poskrbeli 

bomo, da bo osvetljeno vsaj stopnišče pri cerkvi (čeprav je sedaj lepa možnost uporabljati pločnike, ker 

je zelo lepo osvetljen), za osvetlitev same cerkve pa se je potrebno dogovoriti, ker razsvetljevanje v 

nebo, zaradi svetlobnega onesnaževanja, več ni dovoljeno. 

 Sodelavki Nataši je naročil, da je treba iz obračuna stroškov za občino, izvzeti vse tiste posege, ki so v 

privatni domeni, tam, kjer je morda izvajalec ali nadzorni bil popustljiv. Zaenkrat občina ni ničesar 

plačala, kar ne bi bilo upravičeno. 

  

6. 2. Arbitraža; 

Župan je povedal, da je bilo za razreševanje problematike po razsodbi arbitražnega sporazuma v Občini 

Razkrižje že več srečanj družin na tem območju s predstavniki Vlade RS. Nazadnje je Vladna skupina za 

implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča bila na Razkrižju v decembru 2017, ko je ljudem predstavila 

sprejeto interventno zakonodajo. Najave so, da se bo 5 od 10 družin preselilo iz Republike Hrvaške v 

Republiko Slovenijo.  

 

6.3. Predstava  Božična noč in dogodki ob zaključku leta;  

Župan je povedal, da ima trenutno veliko obveznosti glede izvedbe predstave Božična noč, ki bo letos 

odigrana že 20. leto. Skorajda nemogoče je opisati, koliko organizacijskih stvari je potrebno za to urediti, tudi 

osebno kontaktirati z vsemi sodelujočimi. Ve, da se tega nihče ali pa malokdo zaveda. Zaradi predstave je 

veliko snemanj radijskih oddaj, reportaž…  

Prav tako bi bil hvaležen, če bi ga članice in člani občinskega sveta vzeli v bran, da si ni on izmisli l merjenja 

hitrosti po regionalni cesti, s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ampak, da je to zahteva iz 

terena in da je občinski svet k temu dal soglasje, z namenom, da se zagotovi varnost zaradi pretiranega 

divjanja z avtomobili po cesti, ne da za to obsojajo župana. 
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6.4 Vprašanja, pobude: 

Član Občinskega sveta, Izidor NOVAK je podal vprašanje glede urejanja občinskega prostorskega načrta, v 

povezavi s plani družine Smolkovič, ki si želijo pri njihovi obstoječi gostilni na Razkrižju zgraditi večji 

gostinski objekt.  

Župan je v odgovoru na to vprašanje povedal, da je postopek spremembe namembnosti zemljišča res 

kompliciran in traja že kar nekaj časa, vendar smo žal pri tem odvisni od mnenj in zahtev soglasodajalcev in 

pristojnih ministrstev, ki imajo stroge pogoje in zahteve, ki so povezane tudi s stroški in izdelavo dodatne 

dokumentacije, saj mora občina še upoštevati npr. študije za poplavno varnost. Glede tega tudi sam 

tedensko opozarja upravo, da za to skrbijo.  

 

Članica Občinskega sveta Vera BENCEK je posredovala pobudo občanov, ki bi glede ureditve regionalne 

ceste s pločniki, želeli vedeti, kdo od občanov je kril koliko stroškov za dela, ki so se pri posameznikih  

izvajala. 

 

 

 

Ad 7. Razno 

7.1 Predstavitev alternativ hidroelektrarnam na reki Muri 

Župan je predstavil pobudo g. Tineta MLINARIČA, vodje skupine pri Zavodu ZTK Občine Beltinci, ki 

predlaga, da Občina Razkrižje podpre stališče iz Elaborata omenjene skupine kot alternativni pristop zoper 

državno načrtovanje HE Hrastje Mota in zoper akcijski načrt OVE Ministrstva za infrastrukturo – ob vključitvi 

verige osmih hidroelektrarn na reki Muri v obdobju 2014 – 2020; na podlagi predstavitve predlogov o 

možnostih izkoriščanja kinetične energije toka reke Mure.  

Skupina predlaga alternative planiranim hidroelektrarnam projekta z naslovom Energije reke Mure in drugi 

obnovljivi viri v Pomurju, ki slonijo na scenarijih kinetičnih energijah iz Mure brez postavljanja ovir in vplivanj 

na njen tok, kar bi v praksi pomenilo posodobitev etnološkega mlina na Muri v Ižakovcih, poznejša postavitev 

prototipa mlina-elektrarne ter koriščenje drugih obnovljivih virov v lokalne namene (geotermija, lesna 

biomasa). Predlagajo, da bi Dravske elektrarne Maribor vstopile v koncept lokalne energetske zgodbe.  

 

Potencial predlagateljev alternative je gradnja mini oz. plavajočih hidroelektrarn,  kot so posodobljena vodna 

(mlinska) kolesa, turbina tipa Darrieus in propelerski turbinski rotor, ki bi regiji in lokalnemu gospodarstvu 

omogočilo nadaljnji razvoj, s čimer bi se začelo bolj razvijati kmetijstvo kot osnovna gospodarska dejavnost 

lokalnega pomena, povečevati bi se naj začele tudi turistične storitve. Mini plavajoče hidroelektrarne ne bi 

povzročale nobenega posega, ki bi spreminjal obstoječe biološko življenje in naravni tok reke Mure. 

 

V razpravi je bilo dogovorjeno, da se podpira predlagana alternativna pobuda, vendar s konsenzom, oz. 

pogojno podporo tudi drugi, državni alternativi. 
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S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje podpira stališče Elaborata skupine Zavoda ZTK Občine Beltinci, 

glede gradnje plavajočih mini-hidroelektrarn kot alternativni pristop k načrtovanju 

hidroelektrarnam na reki Muri, vendar pa občinski svet hkrati ne nasprotuje hidroelektrarnam 

manjšega tipa na reki Muri, kot državne alternative in sicer pod pogoji, da se hkrati zagotovi 

protipoplavna varnost, oživi murske rokave, ohrani murske mrtvice in varuje naravo. 

 

7.2 Razglasitev objektov kulturne dediščine kot zaščitenega spomenika lokalnega pomena 

Razlago k tej točki je podala sodelavka občinske uprave Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je s strani 

lastnika Kovaškega muzeja na Razkrižju, g. Antona HORVATA in predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine iz Maribora dobila pobudo, da bi za Horvatovo kovačijo na Razkrižju in ob tem priložnostno še za 

preostale kulturne spomenike v občini, zaprosili Zavod za varstvo kulturne dediščine, za podajo strokovnih 

podlag glede možnosti, da postanejo z Odlokom razglašene nepremičnine kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov na območju Občine Razkrižje, oz zaščiteni spomeniki lokalnega pomena. Vlogo mora podati 

Občina Razkrižje. S tem kulturni spomeniki pridobijo še večjo veljavo, prav tako pa so lastniki zaščitenih 

kulturnih spomenikov in upravljavci s tem upravičeni do sredstev za sofinanciranje pri obnovah. Kulturni 

spomeniki, ki z Odlokom še niso zaščiteni so; Gibina Vaška kapela, Razkrižje - Župnišče, Razkrižje - 

Lesjakova kapela, Razkrižje - Horvatova kovačija, Veščica Mejni kamen št. 22 in Veščica-Mejni kamen št. 5.  

 

Članice in člani občinskega sveta so se s pobudo strinjali, predlagali pa so še, da zainteresirani privatni 

lastniki podajo svoje pisne izjave, da se z zaščito z Odlokom oz. uveljavitvijo objekta kot zaščitenega 

spomenika lokalnega pomena strinjajo. Prav tako so še predlagali, da se pri Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine preveri kakšen status, kot spomenik, ima križa na Veščici, pri brvi. 

 

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

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša, da Občina Razkrižje na pristojnem Zavodu za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije zaprosi za podajo strokovnih podlag za razglasitev objektov kulturne 

dediščine z občinskim odlokom zaščitenih spomenikov lokalnega pomena, ki tega statusa še 

nimajo in se s tem lastniki oz. upravljavci spomenikov strinjajo. 

 

Občinski svet Občine Razkrižje predlaga, da se pri pristojnem Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine preveri status križa na Veščici, postavljenem pri brvi čez reko Ščavnico.   
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7.3 Opozorilo Ministrstva za okolje in prostor občinam glede zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča.  

Župan je pri tej točki povedal, da je glede obravnave zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča pojasnilo že podala sodelavka Cvetka MLINARIČ, vendar pa še vseeno daje apel 

upravi občine, da Odlok pregleda in predlaga rešitve.   

 

7.4 Prodaja deleža nepremičnin Ivana Kutnjaka 

Obrazložitev k točki je podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da se je na občino in člana občinskega sveta 

obrnil potencialni kupec zemljišča v lasti sorodnikov, g. Ivana Kutnjaka, za katerega Občina Razkrižje plačuje 

že dolga leta oskrbnino v Socialno varstvenem domu v Hrastovcu. Kljub temu, da Občinski svet Občine 

Razkrižje na eni od prejšnjih sej občinskega sveta, ni podal soglasja k prodaji deleža kmetijskega zemljišča v 

lasti g. Ivana Kutnjaka, kateremu je bil za ta posebni primer dodeljen skrbnik, brat Marijan Kutnjak, so 

sorodniki – solastniki in solastnica zemljišča, oddali objavo za prodajo predmetnega kmetijskega zemljišča 

na Razkrižju. Za eno od dveh parcel se je našel kupec, ki naj ne bi bil seznanjen, da za nakup deleža Ivana 

Kutnjaka potrebuje soglasje Občine Razkrižje, ki ima zaradi plačevanja oskrbnine zaznambo v zemljiški 

knjigi za prepoved prodaje deleža, brez njenega soglasja. Potencialni kupec prosi občino za podajo soglasja 

k prodaji deleža, za kar kupnina mora biti nakazana na TRR Občine Razkrižje. V razpravi je Nataša SLAVIČ 

pojasnila znesek, ki predstavlja 1/6 zemljišča, kolikšna je višina zneska po Gurs-u in predviden znesek po 

morebitni tržni vrednosti. V razpravi članice in člani niso podali odločitve oz, zaključka, zato je bilo odločanje 

prestavljeno na eno izmed naslednjih sej.  

 

7.5 Sofinanciranje izgradnje brezžičnega omrežja na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 

Tajnik Občinske uprave, Monika HOLC, je pri tej točki predstavila prošnjo Osnovne šole Janeza Kuharja 

Razkrižje za sofinanciranje izgradnje brezžičnega omrežja v letu 2018, ki bi ga v šoli potrebovali za učne 

procese, za kar so kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnje brezžičnih omrežij« 

in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in 

izobraževanju. Namen projekta je učencem in učiteljem v domači osnovni šoli zagotoviti večjo uporabo IKT 

opreme (namiznih in tabličnih računalnikov, monitorjev ter projektorjev) in zagotoviti dostop do interneta z 

vzpostavitvijo  brezžičnih omrežij ter tako omogočili kvalitetnejši in izboljšan učni proces.  

Župan je po razlagi točke predlagal, da se sklep sprejme.  

 

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

SKLEP 10: 

I. Občinski svet Občine Razkrižje pristopa k sofinanciranju izgradnje brezžičnega omrežja 

na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje. 
 

II. Občina Razkrižje bo izgradnjo brezžičnega omrežja na Osnovni šoli Janeza Kuharja 

Razkrižje sofinancirala  v višini  3.205,02 EUR, kar predstavlja 37, 5 % od skupno 

8.546,72 EUR.  
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III. Sredstva za sofinanciranje projekta se zagotovijo v Proračunu Občine Razkrižje za leto 

2018 in vključi nov projekt  v Načrt razvojnih programov-investicije za obdobje 2018-2022. 
 

IV. Sklep velja z dnem sprejetja.  

 
 

 

7.6 Podpora Gimnaziji Franca Miklošiča, za pridobitev športnega gimnazijskega programa. 

Monika HOLC je predstavila prošnjo Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, da je na njihovi gimnaziji in 

širše, interes za uveljavitev športnega gimnazijskega programa. Gimnazija ima za izvajanje tega programa 

dovolj prostora in kadra, izvajanje pa nima neposrednih finančnih posledic na občinski proračun. V kolikor se 

občine strinjajo in program podpirajo, naprošajo, da jim podajo pismo podpore.  

Članice in člani Občinskega sveta so se v razpravi s predlogom strinjali in soglašali s pismom podpore.  

 

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

SKLEP 11: 

I. Občinski svet Občine Razkrižje soglaša s pobudo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, 

da začne aktivnosti za uvedbo programa ŠPORTNA GIMNAZIJA   
 

II. Sklep velja z dnem sprejetja. 

 

 

Nataša SLAVIČ je članice in člane občinskega sveta obvestila o postopkih in Odlokih, ki jih bo občina v 

povezavi s Pogrebno in pokopališko dejavnostjo, zaradi spremembe zakonodaje v prihodnje primorana 

novelirati in sprejeti. 

 

Ob zaključku leta in tik pred prazniki se je župan zahvalil članicam in članom občinskega sveta za tvorno in 

dobro sodelovanje ter jim zaželel sreče in zdravja v prihajajočem letu.  
 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

Zapisala: Nataša SLAVIČ           

 

 

Župan, Stanko IVANUŠIČ 


