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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032- 5/2019-14 
Datum: 10. 5. 2019 

  
 

Z A P I S N I K  
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v petek, 10. 5. 2019, ob 16. uri, v poročno - 
sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

• Klementina ŠAFAR, 

• Denis BAUMGARTNER, 

• Andrej NEMEC,  

• Terezija NEMEC, 

• Damjan PERGAR, 

• Dejan ROB. 
 

Seji so prisostvovali še:  

• Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,  

• Monika HOLC – Tajnica Občinske uprave Občine Razkrižje,  

• Cvetka MLINARIČ – svetovalka I Občine Razkrižje, 

• Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

• Anica ŠIMONKA -  ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, 

• Davorin KURBUS- direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o.  

• Olga LUKMAN -  inšpektorica in vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

• Bojan RAJK - novinar Radia Murski val. 
 

Opravičeno odsotna:  

-  Anita NOVAK  
 
Sejo je vodil župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. 
 
Župan je uvodoma pozdravil prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Razkrižje ter ostale vabljene 
in prisotne. 
 
Ad 1.  Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 
dnevnega reda 
Po pregledu dnevnega reda, je župan  najprej v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list 
RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12), ugotovil prisotnost šestih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje od 
skupno sedmih, ena članica je svojo odsotnost opravičila, zato je župan podal še ugotovitev, da je občinski 
svet sklepčen.  
 
S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 5. redni seji prisotnih šest članov Občinskega 
sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je tako sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.  

 

Na vsebino dnevnega reda s strani članic in članov občinskega sveta ni bilo pripomb, je pa predlog za 
spremembo dnevnega reda podal župan in sicer za dodatno točko obravnave Skupnega Elaborata  
2019/2017 Obvezne občinske gospodarske javne službe Oskrbe s pitno vodo v Sistemu C in ločenega 
Elaborata 2019/2017 obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Odvajanja in Čiščenja odpadne vode, 
kajti na seji ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki je je potekala v sredo, 8.5.2019, je bilo 
dogovorjeno, da morata oba elaborata biti sprejeta na občinskih svetih vseh osmih sodelujočih občin 
najpozneje do konca meseca maja 2019.  Župan je z namenom, da ne bi sklicevali posebne seje, predlagal, 
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da se že na tej seji z elaborati seznanijo članice in člani Občinskega sveta, oz. jih obravnavajo skupaj  s 
poročevalcem, direktorjem Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki so elaborate tudi pripravili.  
 
Članice in člani Občinskega sveta so se s predlogom dopolnjenega dnevnega reda strinjali. 
 
 

S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dopolnjeni dnevni red 5. redne seje 
Občinskega sveta  
 D N E V N I   R E D: 
1. Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.  
3. Obravnava in sprejem Letnega poročila Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za leto 2018. 
4. Podaja mnenja lokalne skupnosti k predlogu kandidatke za ravnateljico Osnovne šole Janeza 

Kuharja Razkrižje. 
5. Obravnava in sprejem Skupnega Elaborata 2019/2017 Obvezne občinske gospodarske javne 

službe Oskrbe s pitno vodo v Sistemu C in ločenega Elaborata 2019/2017 obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb Odvajanja in Čiščenja odpadne vode 

6. Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017 in 2018. 
7. Obravnava in sprejem poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Razkrižje za leto 2018 ter program dela v letu 2019. 
8. Postavitev bazne postaje telekomunikacijskega operaterja Telemach d.o.o..  
9. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 
10. Razno 

 
Župan je uvodoma izpostavil točko dnevnega reda, podaje mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole 
Janeza Kuharja Razkrižje za naslednje petletno mandatno obdobje. Povedal je, da je sedanja ravnateljica 
tudi edina kandidatka, ki izpolnjuje vse pogoje za ponovno zasedbo delovnega mesta ravnateljice Osnovne 
šole Janeza Kuharja Razkrižje za naslednje petletno obdobje. Župan je povzel kronologijo dogajanja od 
pričetka ravnateljevanja dosedanje ravnateljice in izpostavil dogajanje okrog preimenovanja osnovne šole, 
tudi disciplinski postopek ene od zaposlenih povezan s tem, kar se je občutilo tudi v slabšem sodelovanju 
med šolo in občino na začetku, kar pa se je proti koncu mandata spremenilo oz. zelo izboljšalo.  
 
Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.   

Sodelavka Občine Razkrižje, Nataša SLAVIČ je prisotne seznanila s sprejetimi sklepi na 4. redni seji 
Občinskega sveta Občine Razkrižje. Članice in člani občinskega sveta pripomb na zapisnik niso imeli.  
 
Župan je dodal, da mora občinska uprava pobude članic in članov Občinskega sveta jemati resno in jih tudi 
uresničevati. Pri tem pa je izpostavil še izvajanje tekočih zadev občinske uprave, ki bi morale potekati bolj 
ažurno.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

 
Seji občinskega sveta se je pridružila ravnateljica osnovne šole, ga. Anica ŠIMONKA 
 
Ad 3. Obravnava in sprejem Letnega poročila Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za leto 2018. 
Po županovem uvodu, je besedo prevzela ravnateljica šole, gospa Anica ŠIMONKA, kjer je podrobno 
povzela Poslovno poročilo šole za leto 2018, katerega je pripravila sama, finančni del letnega poročila pa 
računovodkinja šole. Povedala je, da so lanski zastavljeni cilji izvedeni, narejeno pa je bilo še marsikaj več. V 
letu 2017 je bilo v šoli beleženo negativno finančno stanje zaradi večje nabave materialnih sredstev, kar pa 
je bilo v letu 2018 tudi finančno pokrito in v letu 2018 doseženo pozitivno poslovanje. 
 
ŽUPAN je povedal, da je letno poslovno poročilo šole dobro berljivo in lepo razdeljeno v poglavja. Podal je 
vprašanje glede stanja nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) učencev, kjer rezultati niso ravno najboljši, na 
kar pa po njegovem mnenju vpliva tudi manjše število učencev na šoli. Župana je zanimalo mnenje šole o 
vzrokih takšnemu stanju.  
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Ravnateljica je odgovorila, da učenci primerov testov nimajo v naprej na vpogled, kot to nekateri prakticirajo 
drugod, potem pa je tukaj res še vpliv manjšega števila učencev. Glavni namen NPZ-jev je ugotoviti, kako je 
napredoval učenec od šestega do devetega razreda, ni pa namen primerjave med šolami, zato se tudi ne 
dovoljujejo objave rezultatov na spletnih straneh.  
Terezija NEMEC je povedala, da se rezultati iz NPZ in šolski uspehi iz osnovne šole upoštevajo pri vpisu v 
srednje šole, kjer je večji interes in premalo prostih vpisnih mest oz. so omejitve vpisov. To je sicer lahko 
razlog, da imajo učenci motivacijo, da se pri teh preverjanjih potrudijo pokazati svoje znanje. Drugače pa 
ugotavljajo, da se učenci posebej  na  ta preverjanja ne pripravljajo. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Janeza Kuharja 
Razkrižje za leto 2018 ter ga vzel na znanje.  

 

Ad  4. Podaja mnenja lokalne skupnosti k predlogu kandidatke za ravnateljico Osnovne šole Janeza 

Kuharja Razkrižje. 

ŽUPAN je uvodoma povedal, da posebne predstavitve kandidatke za ravnateljico osnove šole ni potrebno, je 
pa vseeno dobro, da članice in člani občinskega sveta slišijo začrtane cilje vodenja šole za v naprej.  
Gospa Anica ŠIMONKA, edina kandidatka, ki za naslednje petletno mandatno obdobju izpolnjuje pogoje za 
ravnateljico Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, je v svoji predstavitvi zastavljenih ciljev poudarila, da je 
pomembno, da je učenec, ki zaključuje osnovno šolo, samostojna in odgovorna oseba, opremljena z 
znanjem in motivirana, da si ustvari pogoje za dosego osebnih ciljev.  Nadaljevala je, da je ob osnovnem 
dobrem vzgojno izobraževalnem področju, za dobro šolo pomemben dober in usklajen kolektiv ter 
sodelovanje s starši, koristni projekti in nadstandardni programi, sodelovanje s krajem in širšim okoljem, 
sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in 
Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, sodelovanje z mediji ter dobro finančno poslovanje. Za zaključek je 
povedala, da je naloga ravnatelja skupaj s sodelavci sprejemati nove izzive in na tak način, kar najbolje 
pripraviti prihajajoče generacije na življenje. Želi si, da bogastvo kultur in običajev ter geografsko 
umeščenost občine vsi vzamemo kot našo prednost. 
 
Župan je po končani predstavitvi vprašal, ali so pri razpisu za ravnatelja pravilno preverili datume glede 
števila dni objave javnega poziva.  Povedal je še, da začetek prejšnjega mandata njenega ravnateljevanja 
ter sodelovanja občine in šole ni bil dober, se je pa mandat dobro zaključil in tudi sodelovanje je trenutno 
zelo dobro.  
Gospa Anica ŠIMONKA je povedala, da so glede potrebnega števila dni objave javnega razpisa preverili pri 
Uradnem Listu RS. Se pa tudi ona strinja, da pričetek sodelovanja prejšnjega mandata ravnateljevanja ni bil 
najboljši, si pa želi, da sedaj ostane sodelovanje dobro. 
 
Po predstavitvi je gospa Anica ŠIMONKA zapustila sejo.  
 
Sledila je razprava članic in članov občinskega sveta. 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje s soglasjem vseh navzočih članov Občinskega sveta daje 
pozitivno mnenje k imenovanju  za ravnateljico Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje 
kandidatki Anici ŠIMONKA, rojeni 05. 06. 1973 v Mariboru, profesorici matematike, s 
stalnim bivališčem na Razkrižju 20 d, 9246 Razkrižje. 
 
Hkrati občinski svet ugotavlja, da prvi dve leti vodenja šole v odnosu do ustanoviteljice in 
njenih organov, ni bilo primerno. Predvsem so to bila neprimerna ravnanja in dejanja v 
odnosu do imenovanja osnovne šole po Janezu Kuharju in v odnosu do najstarejših 
učiteljev na tej šoli, zlasti v disciplinskem postopku do učiteljice slovenskega jezika, ge. 
Cvetke Mesarič, ki je bil neupravičen, šoli pa je povzročil nepotrebne stroške. Ravnateljici 
se nalaga, da vzpostavi normalen odnos do vseh zaposlenih na šoli, tudi do obeh 
učiteljev Mesarič, ker sta si to s svojim dolgoletnim delom na osnovni šoli zaslužila.  

 

Seji se je pridružil gospod Davorin KURBUS, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o.  
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Ad 5 Mnenje Občinskega sveta Občine Razkrižje k Elaboratu 2019/2017 in sprejem sklepa o 

subvencioniranju cen oskrbe s pitno vodo in Elaborata za odvajanje in čiščenje za leto 2019.  

Uvod k točki je podal ŽUPAN, podrobnejšo obrazložitev Elaborata 2019/2017 obvezne občinske 

gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo v Sistemu C, pa je podal direktor Javnega podjetja Prlekija 

d.o.o., gospod Davorin KURBUS. 

Uvodoma je povedal, da je postopek sprejema Elaborata tak, da ga najprej pregleda in obravnava Svet 
ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o., nato pa je župan predlagatelj tega gradiva na seji občinskega 
sveta svoje občine.  
Odloča se o skupnem elaboratu vseh občin ustanoviteljic, ter o posameznem Elaboratu posebej, oziroma 
samo za občino Razkrižje, glede obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Odvajanja in čiščenja 
odpadne vode.   
Občine so se o ceni vode in skupnem delovanju dogovarjale in prepirale predolgo, pri tem pa je vmes že 
nastajalo velike škode, zato je skrajni čas, da so se občine dogovorile za način sodelovanja, s katerim se 
strinjajo vse.  Ker se s solidarnostnim načinom sodelovanja niso mogli uskladiti, je bilo sedaj dogovorjeno, da 
kolikor se amortizacije v posamezni občini  zbere,  tudi ostane v občini, ne glede na višino vrednosti 
investicije, oz. se ne preliva v druge občine. Ta predlog je bil dober, je pa res, da bo ena od občin z zbrano 
amortizacijo težje vzdrževala svojo infrastrukturo.  
 
Članice in člani občinskega sveta so z  direktorjem skupaj podrobneje pregledali tako imenovane projekcije 
košaric cene oskrbe z vode.  
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

1. Občinski svet se je seznanil s Skupnim elaboratom 2019/2017 o oblikovanju cen storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C.  

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 

varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C, ki ob 50% izkoriščenosti nove 

infrastrukture, za osnovni priključek DN-20 znaša 8,5274 EUR/mesec, 

• k predračunski enotni ceni vodarine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo 

varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C, ki znaša 0,6747 EUR za 1 m3 prodane pitne 

vode. 

3. Pristojni organ občine potrdi za vse nepridobitne uporabnike  javne službe varstva okolja 

oskrba s pitno vodo v Sistemu C 21 % subvencijo enotne cene omrežnine tako, da omrežnina 

za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek z upoštevanjem subvencije znaša 6,7366 

EUR. Subvencija enotne cene javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v Sistemu C, se 

uveljavi 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 varstva okolja, 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 
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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 hkrati 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. 
 

 
Pri Elaboratu obveznih gospodarskih javnih služb Odvajanja in čiščenja odpadne vode, je Javno podjetje 
Prlekija po Uredbi in metodologiji dolžno predlagati ceno.  
Glede odvajanja gošč iz greznic je direktor povedal, da so greznične gošče mrtvo blato, ki lahko poškodujejo 
našo čistino napravo. Predlagajo, da se o ceni odvajanja grezničnih goščah ne odloča, ker se ta sistem ne 
uporablja, zaradi trenutnih tehničnih ovir. Trenutno JPP izvaja prakso, da jih uporabniki pokličejo za odvoz 
greznične gošče, kar sicer ni skladno z Uredbo, ampak trenutno drugače tega ni možno izvajati.   
 

Članice in člani občinskega sveta so z  direktorjem skupaj podrobneje pregledali tako imenovane projekcije 

košaric cene Odvajanja in Čiščenja odpadne vode.  

 

S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 
 

1. Občinski Svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod v 

občini Razkrižje, za leto 2019.  

2. Občinski svet potrjuje predračunske cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja odvajanje odpadne vode, in sicer:  

• predračunsko ceno omrežnine na področju odvajanja odpadne vode v občini, ki upošteva 

zahtevano nižjo stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture tako, letna najemnina znaša 

41.288,00, cena za osnovni priključek na tej podlagi znaša  14,7600 EUR/mesec, 

• predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode v občini, ki znaša 0,6677 EUR za m3 

prodane pitne vode. 

3. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 60 % subvencijo omrežnine 

na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike z 

upoštevano subvencijo, za osnovni priključek znaša 5,9040 EUR.  Sredstva za subvencijo 

zagotavlja občina mesečno iz občinskega proračuna. 

4. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja čiščenja odpadne vode, in sicer:  

• predračunsko ceno omrežnine na področju čiščenja odpadne vode v občini, ki upošteva 

zahtevano nižjo stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture tako, letna najemnina znaša 

15.967,00 EUR, cena za osnovni priključek na tej podlagi znaša  5,0760 EUR/mesec, 

• predračunsko ceno čiščenja odpadne vode v občini, ki znaša 1,0269 EUR za m3 prodane 

pitne vode. 

5. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 50 % subvencijo omrežnine 

na področju čiščenja odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike 

z upoštevanjem subvencije za osnovni priključek znaša 2,5380 EUR.  Razliko do predračunske 
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cene občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna. 

6. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene javne službe 

odvajanje in čiščenje odpadne vode brez subvencije. 

7. Za uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode izven območja občine, praviloma 

veljajo cene omrežnine in storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so enake cenam 

posamezne javne službe. 

8. Nove cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz predhodnih točk 

tega sklepa, pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove 

potrditve.  

9. Z dnem uveljavitve novih cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode prenehajo 

veljati in se uporabljati cene, ki so veljale pred uveljavitvijo predmetnih novih cen. 
 

 

Andrej NEMEC je ob 18.40 zapustil sejo OS. 

 

Ad 6 Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017 in 

2018 

Uvodoma se je Olga LUKMAN, Inšpektorica in vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v 
nadaljevanju MIR) predstavila novim članicam in članom občinskega sveta, ki je še ne poznajo. V 
nadaljevanju je povzela naloge, ki jih opravlja tako ona kot vodja, kot tudi redarji, ki na terenu kontrolirajo 
upoštevanje različnih predpisov, predvsem cestnih, komunalnih,... V kolikor prekršek redar ugotovi na licu 
mesta, izda plačilni nalog, v kolikor pa se pri prekršku najdejo dokazi naknadno, izda MIR odločbo.  
Inšpektorica je podala celovito poročilo o delu v letu 2017 in posebej za leto 2018. 
 

Pri poročilu o opravljenih kontrolah hitrosti je še povedala, da je bila do sedaj toleranca nastavljena na 58 

km/h, v bodoče pa se predlaga 60 km/h. Število prekrškov je zelo različno in kljub analizam ni možno 

ugotoviti pravila ali vzorca, kaj, v katerih terminih vpliva na število prekrškov. Pri kontroli hitrosti je po novem 

specifika, da je potrebno tujcu obvestilo o prekršku poslati v njegovem jeziku, kar so ravno pred nedavnim 

tudi  programsko in tehnično uredili. 

Inšpektorica je pojasnila, da je v letu 2018 na MIR-u delo oteževala kadrovska okrnjenost zaradi odhoda 
administratorja, letos pa je še dodatno ena sodelavka na daljši bolniški odsotnosti. Zaradi nove zakonodaje 
na gradbenem področju, so sedaj pristojni še za to, vendar pa tega področja zaenkrat ne bodo mogli izvajati 
v celoti, saj je zaradi administrativne okrnjenosti in potrebe po strokovnem kadru gradbene stroke, katerega 
pa nimajo, delo težko izvajati. 
 
Članice in člane Občinskega sveta je inšpektorica obvestila, da je v Občini Razkrižje ogromno zadev, več kot 
drugod, ki pa jih, glede na skupni obseg vseh nalog, ne morejo izvajati na račun drugih občin. Opravljanje 
kontrol hitrosti administracija povezana s tem, zavzame kar nekaj časa, zato razmišljajo, da bodo dotične 
administrativne naloge za Občino Razkrižje izvajali izven rednega delovnega časa. 
 
Župan je ob koncu poročila izpostavil nekaj dilem in tudi opažanj na terenu, predvsem glede obrezovanja 
vej, ki visijo na ceste, pri čemer je včasih stališče, da MIR ne opravlja svojega dela. Župan je izpostavil tudi 
problematiko Centra Zavirje, kjer ga zanima, kaj se da narediti, ker želi, da se tukaj vzpostavi javna pot za 
potrebe Centra Zavirje in splošno javno pot do Ivanovega izvira in kmetijskih površin. 
 
Inšpektorica je odgovorila, da je vsakoletno potrebno opraviti veliko razgovorov z istimi ljudmi zaradi 
obrezovanja vej, ki visijo na cesto. Iz prakse sledi, da ljudje – lastniki zemljišč ob cesti, kar čakajo, da jih 
redarji vedno znova obveščajo in opominjajo o njihovih obveznostih. Sami od sebe pa velika večina lastnikov 
vej ne poreže. 
Inšpektorica je še povedala, da so pred leti lahko izvajali nadzor nad javnimi potmi, ne glede na lastništvo 
ceste, ampak na potek ceste. Sodna praksa pa je sedaj ugotovila, da je lastnina ceste vseeno pomembna, 
zatorej, če občina ceste nima v lasti, si mora to lastništvo urediti. Ena od skrajnih rešitev je tudi razlastitev. 
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V razpravi je bil sklenjen dogovor, da se vsa gospodinjstva obvesti o obveznostih, ki jih imajo kot lastniki ob 
občinskih javnih poteh, glede vej, posegov v varovalni pas in podobno. 
 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva za leto 2017 in 2018. 

 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje naloži Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu ter 
upravi Občine Razkrižje, da v vsako gospodinjstvo in lastnikom vikendov v Občini 
Razkrižje pošlje obvestila s področja cestne zakonodaje, glede pravic in dolžnosti 
lastnikov ob občinskih javnih poteh-cestah. 

 

Ad 7. Obravnava in sprejem poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Razkrižje za leto 2018 ter program dela v letu 2019. 
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ( v nadaljevanju SPVCP) 
za leto 2018 ter program dela v letu 2019, je zaradi odsotnosti predsednika Sveta in člana Sveta SPVCP, (ki 
je hkrati tudi občinski svetnik), predstavila in povzela bistvene izvedene in planirane aktivnosti, 
koordinatorica SPVCP, Nataša Slavič. 
 
V razpravi o varni šolski poti je župan izpostavil, da se kljub izgradnji pločnikov, strošek prevozov šolskih 
otrok ni bistveno zmanjšal. Članice in člani občinskega sveta so se strinjali, da se pri šolskih prevozih naredi 
analiza upravičenosti ter da se strošek prevoza mora zmanjšati.  
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Razkrižje za leto 2018 ter sprejme program dela v letu 2019. 

 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Razkrižje nalaga Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Razkrižje, upravi Občine Razkrižje in osnovni šoli,  da opravi analizo 
upravičenosti prevozov šolskih otrok ter da se ob upoštevanju prometne varnosti, 
strošek prevozov mora zmanjšati.  

 
V nadaljevanju je Nataša SLAVIČ povzela tudi sklepe zapisnika iz seje Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Razkrižje (v nadaljevanju SPVCP), ki je obravnaval tekočo problematiko glede 
prometne varnosti na občinskih javnih poteh, varnosti šolske poti, prijave na javni razpis Javne Agencije RS 
za varnost prometa, se seznanil z nabavo lastnega prikazovalnika hitrosti, pripravo poročila SPVPC za leto 
2018 in plana dela za leto 2019, ter se seznanil z analizo kontrol oziroma meritev hitrosti, ki jih je opravljal 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter policija. Pri obravnavi podatkov je bil sprejet sklep, da Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje, Občinskemu svetu Občine Razkrižje predlaga, da 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo nadaljuje s kontrolami hitrosti ter pri tem dvigne toleranco prekrška za 
sankcioniranje z globo, od vključno 60 km/h navzgor. 
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 12: 

Občinski svet Občine Razkrižje na podlagi priporočila Sveta za preventivo in vzgojo                    
v cestnem prometu odloči, da Medobčinski inšpektorat in redarstvo nadaljuje z 
opravljanjem kontrol hitrosti vozil ter pri tem poveča toleranco za sankcioniranje 
prekrškov z globo od vključno 60 km/h dalje.   
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Ad 8.  Postavitev bazne postaje telekomunikacijskega operaterja Telemach d.o.o.. 

Župan je predstavil predlog operaterja širokopasovnih omrežji Telemach d.o.o., ki zaradi slabšega signala 
planira na Razkrižju postaviti bazno postajo. Trenutno so najprej predlagali mesto na strehi Doma kulture 
Razkrižje.  
 
V razpravi so članice in člani Občinskega sveta povedali, da je najslabši signal na Gibini, Razkrižju in 
Veščici, zato jih zanima območje, ki ga bo bazna postaja pokrivala. Ker je v bližini tudi državna meja, je 
pogosto prisotna premoč hrvaškega signala, zato članice in člane OS zanima, kako bo operater to reševal. 
Prav tako pa jih zanima mnenje neodvisne institucije glede meritev sevanja. Članice in člani OS so 
predlagali, da operater Telemach d.o.o. najde tehnično rešitev za ojačenje signala mobilnega omrežja ter 
želijo, da skupaj najdemo potrebno in najprimernejšo mesto ter določimo mikrolokacijo namestitve bazne 
postaje.   
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 13: 

Občinski svet Občine Razkrižje nalaga podjetju Telemach, širokopasovne komunikacije, 
d.o.o.,  da skupaj s predstavniki občine poišče najboljšo mikrolokacijo bazne postaje ter 
najde tehnično rešitev za ojačenje mobilnega signala, da navede območje v občini, ki ga 
bo predmetna bazna postaja pokrivala ter, da predstavi načrt za zmanjšanje premoči 
hrvaškega signala na območje Republike Slovenije oziroma Občine Razkrižje.  
Občinski svet Občine Razkrižje zahteva tudi seznanitev z meritvami oz. mnenjem 
neodvisne inštitucije glede sevanja bazne postaje.  

 

 

 

Ad 9  Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 
1. Delovanje ambulante Razkrižje 

ŽUPAN je predstavil situacijo glede obtožb našemu zdravniku koncesionarju Zdravstvene ambulante 
Razkrižje. Povedal je, da se je oblikovala civilna iniciativa v občini, ki podpira delo zdravnika družinske 
medicine, dr. Davorina Kolarića, zato so se odločili, da na terenu zbirajo podpise v podporo nadaljnjemu 
delovanju v Ambulanti Razkrižje, ker mu zaupajo.  
 
Po razpravi je Občinski svet sprejel naslednje sklepe;  

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 14: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje zdravniku družinske medicine, dr. Davorinu Kolariću 
moralno podporo, da nadaljuje z delom v Zdravstveni ambulanti Razkrižje. 
OS se obrača na  Ministrstvo RS za zdravje, da zdravniku na obmejnem območju omogoči 
normalno delovanje, predvsem v smislu, da se mu ne zmanjša njegovo financiranje glede 
na trenutno nedoseganje števila vpisanih pacientov kot to določa normativ ZZZS.  
OS predlaga, da se zdravniku podaljša pavšalno obdobje financiranja iz naslova ZZZS za 
eno leto, da se mu omogoči normalno delo, ker je za prebivalstvo izrazito obmejnega in 
odročnega območja to življenjskega pomena. 

 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 15: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z dejstvom, da zdravnik dr. Davorin Kolarić 
prejema množično podporo občanov Občine Razkrižje, ki ga v nadaljnjem delovanju 
ambulante podpirajo, kar dokazujejo z množičnim in pozitivnim odzivom pisnih podpor. 

 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 16: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da zdravnik, dr. Davorin Kolarić dela za splošno 
dobro vseh ljudi in se za njihov dobrobit tudi  osebno zelo trudi, zato Ministrstvu za 
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zdravje poudarja, da je zdravnik za te obmejne kraje izjemnega pomena, s čemer ima 
lokalno prebivalstvo lahko normalno zdravstveno oskrbo, ki jo potrebuje. 

 

V nadaljevanju je bila obravnavana prošnja dr. Davorina Kolariča za odpis stroškov najemnine še za eno 
leto, ter tudi za obratovalne mesečne stroške, saj zaradi finančnega vložka v referenčno ambulanto, ter 
zaradi ukinitve pavšalnega obdobja, ki je zdravniku zmanjšalo sredstva za delovanje ambulante, finančno 
težje shaja. 
 
Članice in člani občinskega sveta so sklenili, da se zdravnik trudi za dobrobit vseh ljudi na tem območju, kar 
je za prebivalstvo ob državni meji zelo pomembno, predvsem zaradi večkrat nezavidljivih situacij in omejitev 
bivanja na tem območju.  
 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 17: 

Občinski svet Občine Razkrižje apelira na Zdravniško zbornico Slovenije, da nikakor ne 
sprejema nobenih odločitev, dokler sodba do zdravnika Davorina Kolarića ni 
pravnomočna. 

 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 18: 

Občinski svet Občine Razkrižje zdravniku dr. Davorinu Kolariću odobri prošnjo ter še za 
dodatno eno leto odpiše letno najemnino in na izrecno prošnjo zdravnika ter priloženih 
dokazil o finančnem vložku v zdravniško opremo, odpiše za eno leto tudi obratovalne 
stroške delovanja zdravnika v Zdravstveni ambulanti Razkrižje. 

 

2. Javna pot do Centra Zavirje 

ŽUPAN je članicam in članom občinskega sveta pojasnil trenutno situacijo glede dogajanj na področju 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje. 
Povedal je, da je občina pridobila kupca za Rusovo domačijo in sicer je kupka iz Gorenjske. Trenutno 
potekajo pravni postopki za prepis lastninske pravice.  
Na parceli, ki jo je Občina Razkrižje kupila v Šprincu pred kratkim, se bodo pričela ureditvena dela za 
razširitev večnamenskega prostora, katerega bi urejalo Turistično narodopisno društvo Razkrižje. Ker občina 
trenutno vsega ne potrebuje, predlaga objavo Namere za sklenitev neposredne pogodbe brezplačnega 
najema, kjer se lahko prijavijo društva v javnem interesu. Ta interes je že izkazalo Turistično narodopisno 
društvo Razkrižje, ki je pripravljeno vložiti finančna sredstva v te nepremičnine, vendar si želijo, da bi to bilo 
tudi uradno notarsko evidentirano.  
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 19: 

Občinski svet Občine Razkrižje se strinja, da se nove nepremičnine v Šprincu, 
»Bedekovičevo«, ki jih je Občina kupila pred kratkim, ob sočasni priložnosti izkazanega 
interesa prodaje  »Rusove domačije«, oddajo v brezplačno uporabo občinskim društvom 
v javnem interesu zaradi ureditve večnamenskega prostora širše javne uporabe. Za ta 
namen bo Občina Razkrižje objavila na svoji spletni strani Namero za sklenitev 
neposredne pogodbe brezplačne uporabe vseh parcel in objekta.  Zadeva se dopolni v 
programu z ravnanjem s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje. 

 

Župan je prav tako omenil trenutno dogajanje z Domačijo, kjer je interes za brezplačni najem izkazalo 
zaposlitveno podjetje iz Ljutomera, vendar ker nima striktno statusa socialno podjetje so.p., je Občina 
Razkrižje objavila Namero o sklenitvi neposredne pogodbe rednega najemnega razmerja.  
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 20: 

Občinski svet Občine Razkrižje se seznani s trenutnim stanjem ravnanja s stvarnim 
premoženjem  »Rumičeve domačije« in se strinja, da občina poišče primernega 
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vzdrževalca posestva, zato je Občina Razkrižje objavila na svoji spletni strani objavila 
Namero za sklenitev neposredne pogodbe rednega najemnega razmerja za vse 
nepremičnine in objekte.  Zadeva se dopolni v programu z ravnanjem s stvarnim 
premoženjem Občine Razkrižje. 

 

V nadaljevanju je župan predstavil problematiko z javno potjo do Centa Zavirje. Bližnji lastnik je namreč 
izjavil nezadovoljstvo in zahteva, da zaradi občasno množičnejše uporabe javne poti obiskovalcev Centra 
Zavirje in Ivanovega izvira, občina uredi protiprašno zaščito, omeji hitrost vozil ali celo, da se cesta zapre 
cesta za javni promet in dovoli uporabo le dostavnim vozilom. Prebivalci na tem območju pa izpostavljajo še 
skrb zaradi morebitnih obsežnejših poplav, saj se je gor vodno od tega območja pred kratkim čistilo korito 
reke Ščavnice, ravno na tem delu pa več ne.  
ŽUPAN je izpostavil, da javna pot do Ivanovega izvira mora biti, zato se moramo truditi, da z Ministrstvom za 
okolje, Direkcijo RS za vode,  sklenemo dogovor ali za prenos lastninske pravice ali stavbno pravico, ker je 
od te poti odvisno veliko projektov, kjer smo jih nekaj, v preteklosti žal že izgubili. Hkrati pa moramo delovati 
v smeri, da se bližnjim stanovalcem ne dela škoda z dostopanjem do Centra Zavirje.  Za potrebe protiprašne 
zaščite je občina na javno pot navozila mleti asfalt, postavila pa bo tudi prometni znak za omejitev hitrosti 20 
km/h, saj se ob sušnem vremenu tudi iz te podlage dviguje prah.  
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 21: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s problematiko javne kategorizirane poti št. 
724862 do Centra Zavirje, Ivanovega izvira in kmetijskih površin poti. Trenutno 
vzpostavljena javna pot po parcelni št. 742/1 k.o. Razkrižje do Centra Zavirje je nujno 
potrebna in v javnem interesu, zato je potrebno čim prej urediti vse postopke, da bo s 
potjo pravno-formalno upravljala občina Razkrižje, skladno s cestno zakonodajo.  

 

Članice in člani občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko visokovodnih protipoplavnih nasipov na 
reki Muri, ki za obsežnejše poplave niso dovolj visoki. Nujno potrebno je, da država pristopi k novelaciji 
protipoplavnega načrta.  
 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 22: 

Občinski svet Občine Razkrižje je ponovno obravnaval problematiko visokovodnih 
protipoplavnih nasipov na reki Muri, ki trenutno niso zadostno urejeni za učinkovito poplavno 
varnost ob večjih vodostajih rek.  Občinski svet  predlaga povišanje  visokovodnih nasipov, kjer jih 
še ni oziroma niso dovolj visoki. Stanje je potrebno preveriti celovito dol vodno od Veržeja do 
Gibine. 
 
Občinski svet Občine Razkrižje poziva Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, da 
pristopi k novelaciji protipoplavnega načrta za reki Muro in Ščavnico.  

 

 

3. Občinska priznanja ob 21. občinskem prazniku Občine Razkrižje 

Župan je članicam in članom občinskega sveta podal predlog, da občinska uprava objavi javni poziv za 

zbiranje predlogov za občinska priznanja, ki bodo podeljena ob letošnjem, 21. Občinskem prazniku Občine 

Razkrižje. 

V razpravi je bil podan predlog, da se prijave zbirajo do konca meseca maja, poziv se objavi na krajevno 

običajen način.  

 

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 23: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme odločitev, da se na krajevno običajen način 
objavi poziv za zbiranje predlogov za občinska priznanja ob obeležitvi 21. občinskega 
praznika Občine Razkrižje. Zbiranje traja do konca meseca maja 2019. 

 



11 

 

4. Skupna prireditev srečanja starejših občanov občine in Karitasa 

Terezija NEMEC postavila vprašanje ali bi se tudi letos izvedla skupna prireditev srečanja starejših občanov 

občine Razkrižje s Karitasom Razkrižje, ki ima letno srečanje starejših in bolnikov. 

ŽUPAN je odgovoril, da je bila takšna skupna prireditev lani zelo dobro zamišljena in tudi dobro izpeljana, 

zato se tudi strinja, da bi tudi letos izvedli podobno.  

 

Ad 14. Razno. 

Pod točko Razno ni bilo razprave.  

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
 

Zapisala:         Župan: 
Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


