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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-5 /2019-14 
Datum: 20. 6. 2019 

  
 

Z A P I S N I K  
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 20. 6. 2019, ob 16. uri, v poročno - 
sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

• Denis BAUMGARTNER, 

• Andrej NEMEC,  

• Terezija NEMEC, 

• Damjan PERGAR, 

• Anita NOVAK  

• Dejan ROB. 
 

Seji so prisostvovali še:  

• Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,  

• Monika HOLC – Tajnik Občinske uprave Občine Razkrižje,  

• Cvetka MLINARIČ – svetovalka I Občine Razkrižje, 

• Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

• Djordje ŠIŠKIN- direktor Zdravstvenega doma Ljutomer, 

• Aljoša LEŠTAN, vodja zbiranja odpadkov Komunalnega stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o. 

• Valentin ODAR,  energetski svetovalec ENSVET 
 

 

Opravičeno odsotna: 
 •  Klementina ŠAFAR 

 
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 6. redni seji prisotnih šest članov Občinskega 
sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je tako sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.  

 

Na vsebino predlaganega dnevnega reda ni bilo pripomb. 
 
S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 6. 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 
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dnevnega reda. 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.  
3. Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2018. 
4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje – 1. obravnava. 
5. Program dela in finančni načrt Javnega zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2019. 
6. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju 

občine Razkrižje za leto 2018. 
7. Soglasje k Poslovnemu načrtu družbe KSP Ljutomer d.o.o. za izvajanje OOGJS zbiranje in 

prevoz komunalnih odpadkov za leto 2019, vključno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019 v 
občinah Ljutomer, Križevci, Razkrižje. 

8. Poziv k podpori kratkoročnim rešitvam problematike lahke frakcije odpadkov. 
9. Podelitev občinskih priznanj za leto 2019. 
10. Predstavitev projekta ENSVET in pozivov Ekosklada.  
11. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 
12. Razno. 

 
 
Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.   

Župan je povedal, da ima na posredovan zapisnik nekatere pripombe, ki jih je tudi prebral ter povedal, da 
članice in člani občinskega sveta naknadno prejmejo čistopis zapisnika. 
 
Ob zapisovanju zapisnikov je župan poudaril, da je zapis sklepov in nato njihova realizacija zelo pomembna 
pri delu občine in v nadaljevanju izpostavil: 
- z realizacije sprejetih sklepov se  predolgo čaka, zapisnik se ne zaključi v 24 urah, posledično se 

predolgo odlaša z dopisi, ki izhajajo iz sprejetih sklepov OS;  
 
- v strokovnih vprašanjih iz posameznih področij župan pričakuje večjo angažiranost in pomoč strokovnih 

sodelavcev uprave, ker se prevečkrat mora sam prebijati skozi zahtevna gradiva; 
 
- župan je kritično opozoril pisno zadolžene sodelavke, da po prvem branju še vedno niso pripravile 

besedila proračuna za leto 2020, čeprav je za ta namen zadolžil dve sodelavki; 
 
- župan je za to, da opozarja na naloge, ki so nujne in jih je treba uresničiti, zato ne sprejema užaljenosti, 

ko zahteva uresničitev nujnih nalog in nesamokritičnost do tega, zakaj posamezna naloga ni uresničena.  
 
- župan ugotavlja, da se kritične navedbe župana iz zapisnika predloga zapisnika izpustijo. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje s 
pripombami. 

 
 
 
Ad 3. Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2018. 
Uvod je podal župan, kjer je iz predloženega Zaključnega računa proračuna občine Razkrižje za leto 2018 
izpostavil večje prihodke in stroške, pri čemer je posebej navedel, da PRIHODKI proračuna občine za leto 
2018 znašajo 1.053.205 EUR in ODHODKI 1.012.375 EUR. Največja bremena so bila namenjena poravnavi 
obveznosti za izvedo rekonstrukcije regionalne ceste Razkrižje – Gibina, dela so bila končana v letu 2018, 
nato glede oskrbe s pitno vodo Pomurskega vodovoda Sistem C, dodatna dela pri vrtcu, obnova starega 
dela vrtca (talne obloge, sanitarij), fekalna kanalizacije v Šprincu, del na Šafarskem. Nekaj stroškov je bilo 
vezano na začeti Projekt MOST, ki se izvaja v okviru LAS Prlekija. Za ta projekt je župan izrazil 
zaskrbljenost, ker se kljub odobrenemu projektu stvari v odnosu Občina pristojne državne službe, zapletajo, 
predvsem zaradi zavlačevanje postopka in različnih razlag o novogradnji ali obnovi mostu.  Vlaganja so bila 
še v širitev Zbirnega centra Ljutomer, v sanacijo odlagališče komunalnih odpadkov Ljutomer, investicijsko 
vzdrževanje OŠ itd. 
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Podrobnejše poročilo k zaključnemu računu je podala računovodkinja Cvetka MLINARIČ, ki je uvodoma 
povedala, da se je v sredo, 19. 6. 2019 sestal Nadzorni odbor Občine Razkrižje, ki je pripravil plan dela, s 
predvidenima dvema nadzoroma letno, ter obravnaval Zaključni račun Občine Razkrižje za leto 2018. Na 
zaključni račun ni bilo pripomb, pripravljen pa je bil pravočasno.  
Pri gradivu za sejo občinskega sveta je bil posredovan še predlog sklepa o sprejemu Odloka o zaključnem 
računu, sam Odlok se nato po sprejemu objavi v Uradnem listu. Bilanca stanja je na vpogled pri njej v upravi, 
v kolikor se želi kdo podrobneje seznaniti z njim.  
 
Cvetka MLINARIČ je še  povedala, da je gradivu priložila tudi primerjavo poslovanja občine med leti 2017 in 
2018.  Pripravljena je bila tudi pisna obrazložitev Zaključnega računa, ki ga je članicam in članom OS tudi 
povzela. Poudarek je bil na vsebini največjih prihodkov in odhodkov v letu 2018. Pojasnila je tudi primer 
spremembe proračunske postavke v Zaključnem računu, kadar so potrebne prerazporeditve, kjer se 
planirana sredstva prevzamejo iz druge postavke, ki ni dosegla svojega plana.  
 
Cvetka Mlinarič je povzela še Načrt razvojnih programov.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2018.  
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu RS.  

 

 

Ad  4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje 

V uvodu je župan povedal, da ima občina odlok  iz leta 2004, ker se je zakonodaja spremenila, je temu 
primerno je potrebno prilagoditi tudi Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje 
Bistvena novost, ki jo prinaša zakon je, da je se uvaja 24 urna dežurna služba. Ker gre za obvezno 
gospodarsko javno službo, se ta izvaja v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah. Ostala pogrebna 
dejavnost pa je storitev na trgu, ki jo lahko zagotavlja katerakoli pravna ali fizična oseba, ki za to izpolnjuje 
pogoje določene v omenjenem zakonu. 
 
Po županovem uvodu, ki je na kratko povzel bistvo novega Odloka o pokopališkem redu v Občini Razkrižje, 
je podrobnejše pojasnilo podala Nataša SLAVIČ. 
Povedala je, da ima občina Razkrižje izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnost urejeno v veljavnem 
Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v Občini Razkrižje iz leta 2004. Do 
sedaj je pogrebno dejavnost v celoti urejal, s strani občine izbrani koncesionar. Razlog za sprejem novega 
odloka, je sprememba področnega zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 
 
Občine bi morale sprejeti svoje Odloke o pokopališkem redu v skladu z zakonom, s katerim podrobneje 
določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
Bistvena novost je, da Zakon kot del pogrebne dejavnosti uvaja novo terminologijo 24-dežurno službo, ki je 
obvezna občinska gospodarska javna služba in se izvaja v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah 
in Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ostala pogrebna dejavnost pa je storitev na trgu, ki jo lahko 
zagotavlja katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z omenjenim zakonom in pridobi 
za te namene dovoljenje pristojnega ministrstva. To je za Občino Razkrižje novost, saj je občina do sedaj 
imela pogrebno dejavnost v celoti urejeno s podeljeno eno koncesijo.  
V Občini Razkrižje bi lahko glede na dosedanjo ureditev prihajajo do nejasnosti, saj bi za storitev, ki jo je do 
sedaj opravljal en izvajalec, lahko naročniki pogreba sedaj imeli dva. 
Prva storitev naročnika pogreba je obvezna pri izbranem občinskem koncesionarju, za drugi del pogrebne 
dejavnosti (upepelitev pokojnika, prevoz in pogrebna slovesnost ter pokop) pa bi naročnik lahko izbral 
drugega izvajalca in tako imel opravka z vsaj dvema subjektoma. 
 
Odlok predpisuje pokopališki red v katerem je podrobneje določen način izvajanja pogrebne in pokopališke 
dejavnosti v Občini Razkrižje, način izvajanja pogrebne slovesnosti, storitev pokopališko pogrebnega 
moštva, osnovni obseg pogreba, način in čas pogreba, način pogreba, če je občina plačnik pogreba, 
možnosti pogreba zunaj pokopališča, z določitvijo prostora, obratovanje mrliških vežic, obseg prve ureditve 
groba, vzdrževanje reda in čistoče na pokopališču, način oddaje grobov v najem, postavljanje, spreminjanje 
in odstranitev spomenikov, obnova spomenikov, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, 
mirovalno dobo za grobove, način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav, 
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pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba ter druga vprašanja pogrebne in 
pokopališke dejavnosti. 
 
Državni svet je podal na Ustavno sodišče zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti glede Pogrebne 
dejavnosti, ki se izvaja na trgu  in hkrati zahteval zadržanje izvrševanja določenih členov zakona.  
Ustavno sodišče RS do sedaj ni obravnavalo zadeve, prav tako pa ni zadržalo izvrševanja  zakona v delu, v 
katerem je sprožena presoja. Hkrati pa pristojno ministrstvo poziva občine k sprejemu občinskih predpisov, 
vezanih na izvajanje predmetnega zakona.  
 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da zakonodajni predlog izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti za našo 
občino ni ugoden, saj so naše krajevne navade popolnoma drugačne. Članica občinskega sveta Terezija 
NEMEC bo prevzela širšo obravnavo o novem odloku, javna obravnava odloka pa bo objavljena na spletni 
strani Občine Razkrižje 30 dni po objavi. 
Članice in člani občinskega sveta so predlagali, da pristojnim ministrstvom oziroma zakonodajalcem 
pošljemo sklepe Občinskega sveta Občine Razkrižje z mnenji o zakonskih predlogih.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje  v prvi obravnavi sprejeme Odlok o pokopališkem redu v Občini 
Razkrižje s pripombami in ugotovitvami:   
 
1. Da je zakonska osnova za slovensko podeželje izredno slaba in neživljenjska, ker bo porušila 

normalno, do sedaj utečeno pogrebno in pokopališko dejavnost enega izvajalca z utečenimi 
običaji in posebnostmi. 

2. Da se stori vse, da se zlasti prevzem žare, krste, izkop in zakop groba izvaja s stalnim in enim 
izvajalcem, bodisi koncesionarjem ali pogodbenim partnerjem. 

 
3. Slovensko podeželje funkcionira drugače kot pogrebne in pokopališke dejavnosti v velikih 

centrih, velik poudarek je na pieteti, upoštevanju želja sorodnikov, ne pa, da se žalujoče takrat 
obremenjuje z množico ponudnikov, ki naj bi se takrat, ko imajo druge skrbi, morali odločati, 
katerega ponudnika izbrati. 

 
Javna razprava Odloka o pokopališkem redu v Občini Razkrižje se daje v 30- dnevno javno 
obravnavo na krajevno običajen način.  

 

 

Ad 5 Program dela in finančni načrt Javnega zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2019. 
Po županovem uvodnem nagovoru je besedo prevzel direktor Zdravstvenega doma Ljutomer, Djordje 
ŠIŠKIN. 
 
Direktor ŠIŠKIN je povedal, da Zdravstveni dom Ljutomer deluje dobro, sodelujejo v preventivnih programih, 
CINDI, SVIT…. Planirane investicije so večinoma zaključene, želijo pa tudi vzpostaviti Mrežo prvih 
posredovalcev, kjer je cilj, da bi po 3-4 člane prostovoljnih gasilskih društev usposobili za nudenje nujne 
medicinske pomoči. 
Plan dela za leto 2019, v primerjavi z letom 2018 ostaja pretežno enak. Investicije so v zaključnih fazah, 
nabavil se bo EKG, dokončala nadstrešnica za tri vozila, nabavilo reševalno vozilo ter avdiometer. 
Opravljena še bo sanacija pralnice in garaže. Predvidena je še prenova in ureditev urgentnega centra, 
šivalnica, vozilo za izobraževanje, kar bi vse navedeno znašalo predvidoma 555.000 EUR. 
 
Pri kadrih imajo že vidne težave z zobozdravniki, ki jih je pričelo tudi v širši okolici primanjkovati, dobili pa so 
informatika, ki so ga nujno potrebovali. 
Župan je povedal, da je tudi naš interes, da bi obstoječa zobna ambulanta, ki je urejena in opremljena v 
Zdravstveni postaji Razkrižje, delovala, oziroma bi pridobili svojega zobozdravnika.  
Občinski svet občine Razkrižje se je seznanil s problematiko ob ureditvi mostu v Ljutomeru, ker bodo ljudje 
lahko ob življenje, v kolikor reševalno vozilo ne bo moglo takoj izvoziti, saj nastajajo zastoji ravno ob izvozu 
iz krožišča pri Zdravstvenem domu Ljutomer.  
 

Članice in člani OS so se strinjali, da je potrebo urgirati in posredovati dopis na pristojno Direkcijo za 
infrastrukturo.  
 

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

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega 
zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2019, s popravki.  

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

SKLEP 7 : 

Občinski svet Občine Razkrižje v zvezi z izvajanjem obnovitvenih del  na javni prometni 
infrastrukturi v Ljutomeru za potrebe interventnega delovanja Zdravstvenega doma Ljutomer 
zahteva rešitve pristojnih organov, da bo v vsakem primeru omogočeno nemoteno reševanje 
življenj.  

 

Ker naslednjega poročevalca še ni bilo, je bila obravnavana točka glede imenovanja direktorice Splošne 

knjižnice Ljutomer. 

 

AD 12. Razno 

Župan je članicam in članom občinskega sveta povedal, da se letos izteče 5-letni mandat direktorice Splošne 
knjižnice Ljutomer, ge. Vesni Laissani. Objavljen je bil javni razpis, na katerem je bila kot najprimernejša 
kandidatka s strani Sveta zavoda ponovno izbrana ga. Laissani. Ob tem je še poudaril, da predlaga, da 
občinski svet Občine Razkrižje da pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Splošne 
knjižnice Ljutomer, vendar z določenimi pogoji, ki se nanašajo na sodelovanje in spodbujanje prisotnosti 
knjižnične dejavnosti v Občini Razkrižje.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje pozitivno mnenje k imenovanju  za direktorico Javnega 
zavoda Splošna knjižnica Ljutomer izbrani kandidatki Vesni Laissani, s pogojnim soglasjem z 
zahtevo, da se odnos do knjižnične dejavnosti v Občini Razkrižje pozitivno spremeni, kajti tega 
sodelovanja je v minulem obdobju bilo znatno premalo. 

 

 
Ad 6  Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju 
občine Razkrižje za leto 2018. 

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Razkrižje 
za leto 2018, je podal vodja ravnanja z odpadki g. Aljoša LEŠTAN. 

 
Podano je bilo poročilo o vrstah in količinah zbranih odpadkov. V občini Razkrižje se zbere najmanj 
odpadkov, potrebnih za odlaganje v celem koncesijskem območju. Po frakcijah je največ zbrane plastične 
embalaže, najmanj je bioloških odpadkov. 
Zmanjšujejo se količine odpadkov za odlaganje, se pa povečujejo količine ločeno zbranih odpadkov.  
Tudi v letu 2018 je bilo izvedeno zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov, zbralo se je veliko nagrobnih sveč, 
kar  pa bi bilo potrebno zmanjšati.  
Rezultat javne službe je v lanskem letu bil negativen, kritje pa so črpali iz tržne dejavnosti podjetja.  
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9 : 

Občinski svet občine Razkrižje se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje za leto 2018, izvajalca Komunalno 
stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. , z dne 22.3.2019. 

 

 

Ad 7 Soglasje k Poslovnemu načrtu družbe KSP Ljutomer d.o.o. za izvajanje OOGJS zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov za leto 2019, vključno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne 
gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019 v občinah Ljutomer, 
Križevci, Razkrižje. 
 
g.  Aljoša LEŠTAN je pojasnil, da je Elaborat o oblikovanju cen storitev javne gospodarske službe zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019 sestavljen na podlagi določil Uredbe MEDO (Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja). 
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Pomembnejši del Elaborata je tokrat na strani 7 predloženega gradiva, kjer je navedena predračunska 
količina in cena za prihodnje obračunsko obdobje. Cena je planirana višja pri bioloških odpadkih. Razlog za 
dvig cene zbiranja teh odpadkov je v povečanju stroškov zaradi podaljšanja delovnega časa v Zbirnem 
centru v Ljutomeru, ki se podaljšuje vsak dan do 17. ure, ob sobotah pa bo Zbirni center odprt kar dvakrat na 
mesec.  
Odvoz bioloških odpadkov se mora po novem  izvajati v 14 dnevni dinamiki. Podaljšanje delovnega časa pa 
narekuje ravno Uredba MEDO. Novost je tudi ta, da se bodo Ekološki otoki praznili  na 14 dni. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 10: 

Občinski svet občine Razkrižje soglaša  s Poslovnim načrtom družbe Komunalno stanovanjsko 
podjetje Ljutomer d.o.o. za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov za leto 2019, vključno z usklajenim Elaboratom o oblikovanju cen 
storitev javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019 v 
občini  Ljutomer, Križevci, Razkrižje, maj 2019. 

 

 

Ad 8. Poziv k podpori kratkoročnim rešitvam problematike lahke frakcije odpadkov. 

Po županovi napovedi je besedo s podrobnejšo razlago prevzela tajnica občinske uprave, Monika HOLC, ki 
je podala pojasnilo o odprti razpravi glede planov za gradnjo sežigalnice oziroma toplotni obdelavi določenih 
odpadkov. S sežigalnico  bi tako reševali problematiko odpadkov, ki  jih ne morejo klasificirati.  
Ministrstvo za okolje in prostor je pred časom občine  povpraševalo o mnenju glede sežigalnice, sedaj pa je 
Skupnost občin Slovenije poslala dopis glede možnih kratkoročnih rešitev glede tega, kako bi uredili 
sežigalnice lahkih frakcij odpadkov. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 11: 

Občinski svet občine Razkrižje se je seznanil s problematiko kopičenja lahke frakcije odpadkov na 
regionalnih centrih za ravnanje z odpadki  (CERO) in podpira predloge  za možne kratkoročne 
rešitve.  
 
Občinski svet Občine Razkrižje pooblašča župana, Stanka Ivanušiča, za podpis Pisma podpore 
predlogom rešitve za problematiko kopičenja lahke frakcije odpadkov.  
 
Ta sklep velja takoj.  

 

 

AD 9 Podelitev občinskih priznanj za leto 2019. 

Župan je povedal, da je bil za občinska priznanja podan en predlog,  prav tako en predlog za zahvalno listino 
občine Razkrižje, bo pa tudi sam, kot župan, podelil svoja županova priznanja.  
Predsednik KVIMA-a, Dejan ROB je prebral zapisnik obravnave Komisije za volitve, imenovanja in mandatna 
vprašanja glede obravnave predloga za občinsko priznanje in zahvalne listine. Po obravnavi podanih 
predlogih, so bili sprejeti naslednji sklepi. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 12 : 

Občinski svet občine Razkrižje ob 21. občinskem prazniku  podeli eno zahvalno listino ter eno 
občinsko priznanje. 
 
Zahvalna listina ob 21. Občinskem prazniku se podeli Folklorni skupini KUD Razkrižje za 40. letno 
aktivno delovanje. 
 
Občinsko priznanje ob 21. občinskem prazniku Občine Razkrižje prejme Paul Terence Wadkin iz 
Razkrižja za obnovitev Slomškovega mlina in popestritev turistične ponudbe v občini. 
 
Župan Občine Razkrižje  podeli še tri županova priznanja, ki jih prejmejo Eva Mulec iz Koprive, za 
doseženo prvo mesto na državnem ekipnem šolskem tekmovanju v krosu; David Mulec iz Koprive 
za nadpovprečne rezultate na državnih ekipnih šolskih tekmovanjih v krosu ter Nikola Novak iz 
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Gibine, kot perspektivni mlad nogometaš. 
 

Ad 10 Predstavitev projekta ENSVET in pozivov Ekosklada. 
Predstavitev projekta ENSVET ter aktualnih pozivov Eko sklada, aktualnih tako za občane, podjetje in 
občino, je podal gospod Valentin ODAR, energetski svetovalec, ki ima svojo pisarno v Ljutomeru.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 13 : 

Občinski svet občine Razkrižje se je seznanil s predstavitvijo projekta ENSVET ter aktualnih 
pozivov Eko sklada. 

 

 

Ad 11. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 

 

a) Župan je članicam in članom občinskega sveta povzel dogajanje glede Oskrbe s pitno vodo Pomurja - 
Sistem C, kjer so največje občine tega sistema, z največjim številom glasov na seji Ustanoviteljic 
Javnega podjetja d.o.o., odstavili direktorja Davorina Kurbosa. 

 
b) Pravilnik o koriščenju prostorov in opreme v lasti Občine Razkrižje. Župan je  predstavil predlagano 

spremembo Pravilnika o koriščenju prostorov in opreme v lasti Občine Razkrižje.  Za primer, če  najame 
šotor npr. 50 ljudi, si mora vsak organizator sam urediti  odvoz odpadkov in večje število (dva ali več) 
prenosnih WC-jev . Glede odpadkov se predlaga ločeno zbiranje odpadkov ter s strani organizatorja 
organiziran odvoz smeti na Zbirni center v Ljutomer. 

 

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

SKLEP 14 : 

Občinski svet občine Razkrižje potrdi dopolnitev Pravilnika o koriščenju prostorov in opreme v 
lasti Občine Razkrižje in sicer, da si organizator mora urediti odvoz odpadkov in stroške nabave 
prenosnih sanitarij, kot jih potrebuje. 

 

 

c) Pravno formalna ureditev statusa nepremičnin Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi. 

Nataša SLAVIČ je povedala, da ima občina kljub že nekaterim dosedanjim sklepom za prenos pravno 
formalne ureditve Splošno premoženje v splošni rabi na Občino Razkrižje, še vedno kar nekaj nepremičnin, 
kjer je to formalno ureditev potrebno uskladiti z dejanskim stanjem. Obravnavane so bile še vse preostale 
nepremičnine, predvsem na območju javnih poti, oziroma cest po celotni občini in sicer po seznamu iz 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje ter po seznamu parcel za 11 odsekov občinskih 
javnih cest, pripravljene za realizacijo pridobitve zemljišč po Sporazumu o sofinanciranju št. 2431- 18-
001463/0 ureditve občinskih cest ob državni meji z Republiko Hrvaško na območju občine Razkrižje.   
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 15: 

Občinski svet občine Razkrižje potrdi predlog prenosa zemljišč kot prenos pravno formalne 
ureditve Splošno premoženje v splošni rabi na Občino Razkrižje za obravnavane nepremičnine. 

 
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, 

 v splošni rabi 
 

1. člen 
Na nepremičnini parc. št.,  

- 165 k.o. 275  Veščica,  
- 178 k.o. 275  Veščica,  
- 630/2 k.o. 275  Veščica, 
- 138/2 k.o. 275 Veščica, 

 
- 735 k.o. 276 Razkrižje, 
- 737 k.o.  276 Razkrižje, 
- 738 k.o. 276 Razkrižje, 
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- 740/1 k.o. 276 Razkrižje, 
- 740/2 k.o. 276 Razkrižje 
- 740/4, k.o. 276 Razkrižje, 
- 740/3, k.o. 276 Razkrižje, 

 
- 699/3 k.o. 277 Šafarsko,  
- 699/4 k.o. 277 Šafarsko,  
- 699/6 k.o. 277 Šafarsko, 
- 699/7 k.o. 277 Šafarsko, 
- 699/9 k.o. 277 Šafarsko, 
- 699/10 k.o. 277 Šafarsko. 

2. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega 
premoženja v splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, 
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta. 

 

d) Vabilo župana na prireditve občinskega praznovanja. 

Župan je članice in člane občinskega sveta povabil, da  se udeležujejo dogodkov ob občinskem prazniku. 

 

VPRAŠANJA  

 

a) Terezija NEMEC, vprašanje glede upravljanja Domačije v Šprincu. 

Župan je povedal, da je z novim predvidenim najemnikom pripravljena najemna pogodba tako, da le-ta 
prične takoj z vzdrževanjem posestva, ker bi bil to drugače za občino strošek, zato je pogodba v tej obliki, da 
nam vzdržujejo nepremičnine, oziroma vse potrebno uredijo namesto občine. Takrat, ko bodo pričeli delovati 
s prihodki, se bomo dogovorili za pravično najemnino. 
 
b) Terezija NEMEC, vprašanje glede košnje trave na brežinah reke Ščavnice 

Župan je povedal, da je glede tega urgiral v Ljubljani, na sestanku Direkcije RS za vode, kjer pa zaenkrat 
vztrajajo pri svojem režimu košnje.  
 

c) Terezija NEMEC, vprašanje glede signala televizije ter telefonije. 
Župan je povedal, da to zadevo rešuje v sodelovanju s Telemachom. 
 

V razpravi je Denis BAUMGARTNER predlagal, da se preko kabelske tv obvesti občane, da podjetje Teleing 
gradnje d.o.o. nima več nič s storitvami Telemacha, ker se še vedno veliko ljudi obrača na njih., Teleing 
gradnje d.o.o.  samo gradi omrežje za Telemach d.o.o. 

 
d) Terezija NEMEC, seznanitev z udeležbo na seji CSD Pomurje, kot predstavnice občine 

 

 

Pod točko Razno ni bilo razprave.  

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 

 

 

Zapisala:         Župan: 
Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


