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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-6/2019-11 
Datum: 16. 12. 2019 

  
 

Z A P I S N I K  
 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo, 16. 10. 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, 

• Bojan RAJK, novinar Radia Murski val. 

• Martina MLAKER, zdravnica pediatrinja. 
 

 

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.  
 
Župan je povedal, da umika 7. točko dnevnega reda »Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja 
trajnostnega turizma v Občini Razkrižje«, ki bo obravnavana na naslednji seji občinskega sveta.  
 
S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 7. redni seji prisotnih šest članov Občinskega 
sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.  

 
 

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

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta s 
spremembo: 
 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 6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.  
3. Obravnava in sprejem Proračuna Občine Razkrižje za leto 2020: 

- Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020. 
- Splošni del proračuna za leto 2020. 
- Posebni del proračuna za leto 2020. 
- Obrazložitev proračuna za leto 2020. 
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023. 
- Kadrovski načrt za leto 2020. 
- Načrt ravnanja (pridobivanje in razpolaganje) s stvarnim premoženjem Občine 

Razkrižje za leto 2020. 
4. Obravnava  predloga za oblikovanje oddelkov in sistematizacije delovnih mest Vrtca pri 

Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 2019/2020. 
5. Sprememba Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje. 
6. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje. 
7. Dopolnitev programa razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja. 
8. Cepljenje dečkov proti HPV s podporo občin iz sredstev občinskega proračuna. 
9. Predlog sodne poravnave Sistem C; 
10. Aktualne zadeve – dopis Vladi RS in nekaterim ministrstvom 

 - obnova državnih cest na območju Občine Razkrižje, 
 - usklajevanje med posameznimi ministrstvi (Mejni prehod Gibina, obnova ceste), 
 - naloge cestnega programa povezane z interventno zakonodajo o implementaciji  
   razsodbe arbitražnega sodišča, 
 - informacija o poteku vzpostavitve služnostne pravice države na zemljiščih lastnikov  
   na Gibini. 

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

12. Razno. 
– seznanitev s postopki uresničitve projekta »Most«  
- obravnava metodologije določitve cen za odkupe zemljišč na območju občinskih javnih        
   poti in drugih občinskih nepremičnin,  
- prometna varnost - postavitev prometne signalizacije za umirjanje hitrosti iv večjo     
-  varnost na občinskih javnih poteh 

 

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.   

Župan je uvodoma povedal, da je v zapisnik dodal svoje kritične pripombe na zapisan predlog zapisnika. 
Prav tako je župan povedal, da ga moti tudi, da kritike gredo samo na njega kot župana in ne na upravo, ki bi 
morala izvajati svoje naloge tudi na terenu.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje  
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3. Obravnava in sprejem Proračuna Občine Razkrižje za leto 2020: 
- Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020. 
- Splošni del proračuna za leto 2020. 
-  Posebni del proračuna za leto 2020. 
- Obrazložitev proračuna za leto 2020. 
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023. 
- Kadrovski načrt za leto 2020. 
- Načrt ravnanja (pridobivanje in razpolaganje) s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 
2020. 
 
Uvodoma je župan povedal, da se mu je uresničila dolgoletna želja, da se proračun občine sprejema že 
predhodno, za koledarsko leto naprej, je pa še želel, da bi se proračuni za dve leti, na primer 2019 in 2020, 
sprejemali istočasno. Povedal je, da sodelavke časovno prej niso uspele pripraviti proračuna, saj so žal pri 
delu uprave večkrat upravni in drugi občinski postopki birokratski, s katerimi se uprava mora ukvarjati in 
terjajo veliko časa. Za proračun je župan zadolžil dve sodelavki in sicer Cvetko MLINARIČ in Natašo 
SLAVIČ, ki bi v odsotnosti sodelavke Cvetke MLINARIČ nadomeščala pri finančnih postopkih.  
 
Podrobnejšo pojasnilo proračuna za leto 2020 je podala sodelavka občine Cvetka MLINARIČ, ki je najprej 
povzela Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020 s poudarki na temeljnih podatkih in osnovah. 
 
Glede kadrovskega načrta je Cvetka MLINARIČ povedala, da le-ta ostane tak, kot so ga članice in člani 
prejeli že ob proračunu za leto 2019. Investicije, ki so v Načrtu razvojnih programov (NRP-ju), je povzela 
Monika HOLC. Nataša SLAVIČ pa je povzela Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje v 
letu 2020.  
 
Razprava:  
Projekt MOST na Šafarskem; pojasnilo je podala Monika HOLC, ki je povedala, da je občina s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela negativno mnenje o upoštevanju vseh 
planiranih upravičenih stroškov, ker bi naj bil projekt samovoljno spremenjen, kar pa dejansko po pravni in 
gradbeni stroki ne drži, saj je v tem konkretnem primeru državna institucija podala pogoje za ureditev mostu 
čez državni vodotok, ki pa jih sedaj prav tako državna-ampak druga državna institucija, ne priznava. Na 
strani MGRT- ja je, da nam potrdi povečane stroške gradnje, kjer bi delež financiranja z njihove strani sicer 
ostal enak, v kolikor pa ne potrdijo spremembe, bi občina šla v investicijsko vzdrževalna dela, za kar pa prav 
tako potrebuje vodno soglasje.  
 
Projekt EKO-lokalna tržnica; Monika HOLC je povedala, da je to dveletni projekt, ki ga trenutno resorno 
ministrstvo še pregleduje, je pa v tem projektu planirana nabava večnamenskega traktorja za široko,  
vsestransko občinsko uporabo.  
 
Župan je povedal, da bi most na Šafarskem morali sanirati v vsakem primeru, vsaj kar je za normalno 
uporabo,  nujno potrebno urediti.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje  potrjuje, da je obnova »Salajkovega« mostu čez reko Ščavnico na 
Šafarskem nujno potrebna, minimalno vsaj v okviru  možnosti občine, da se uredi tako, da bo 
možen za uporabo. Most se obnovi kot vzdrževalna dela za vrednost vsaj 25.000 EUR  tako, da bo 
vozen in ker smatramo, da ne potrebujemo posebnih dovoljenj, saj most tukaj stoji že skoraj 70 let. 

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

SKLEP 5: 

Občinski Svet Občine Razkrižje sprejme proračun za leto 2020 z vsemi pripadajočimi prilogami. 
 
Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu RS. 
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Ad  4.  Obravnava predloga za oblikovanje oddelkov in sistematizacije delovnih mest Vrtca pri 

Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 2019/2020. 

Besedo za pojasnilo predloga Vrtca pri OŠ Razkrižje je podala Cvetka MLINARIČ. Povedala je, da oddelki  v 
vrtcu ostajajo organizirani enako, kot so bili do sedaj, vendar je potrebno za vsako šolsko leto sprejeti 
poseben sklep. Vodstvo vrtca je predlagalo, da pri oddelkih ostane možnost, da se v primeru povečanja 
otrok v vrtcu, za dva otroka dovoli povečan vpis. Tudi sistematizacija ostane takšna kot je bila do sedaj.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

1. Občinski svet daje soglasje k oblikovanju oddelkov v vrtcu od 1. 9. 2019 za šolsko leto 
2019/2020: 

- heterogen oddelek (1-3 let)  
- kombinirani  oddelek (2-4 let)  
- heterogen oddelek (4-6 let)  

 
2. Zgornja meja oblikovanja oddelkov se lahko poveča za 2 otroka v kolikor se med šolskim 

letom pojavi potreba. 
 

3. Preneha pa veljati sklep št.  032-0007/2018-2, z dne 3.10.2018 

 

 

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

SKLEP 7: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 
2019/2020  

 3 oddelki 

vzgojitelj 3 

pomočnik vzgojitelja 3,21 

svetovalna delavka 0,10 

pedagoški vodja 0,15 

Tajnik VIZ VI 0,25 

hišnik 0,17 

kuharica 0,90 

čistilka 0,71 

org. šolske prehrane 0,05 

računovodja 0,25 

perica 0,20 

                  Skupaj: 8,990 

2. Preneha pa veljati sklep številka: 032-0007/2018-3, z dne 3.10.2018. 

 
 
 
Ad 5 Sprememba Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje. 
 
 

Uvodoma je župan povedal, da je bistvo spremembe pravilnika v tem, da bi bila sredstva vsako leto enake višine, da v 
posameznem letu ne bi prihajalo do različnih višin denarne pomoči. Monika HOLC je temu potrdila in povedala, da 
obstaja možnost, da se predlagani znesek tudi spremeni, npr. zaokroži. V razpravi so članice in člani občinskega sveta 
predlagali, da bi bil vsakoletni znesek za denarne pomoči za prvošolčke 200,00 EUR. 
 
 
 
 

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

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje. 
 

1. člen 
Spremeni se 6. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje (UL RS, 
št. 58/2018, tako da se po novem glasi:  
 » Višina enkratne denarne pomoči po tem Pravilniku znaša 200,00 EUR neto za prvošolčka. 
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O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloči Občinski svet s sklepom.  
 

2. člen 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

 
 
AD 6. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje. 
Uvodoma je  Monika HOLC povedala, da je Ministrstvo za kulturo pozvalo občino, da je objekt Doma kulture 
v preteklosti bil določen kot javna infrastruktura na področju kulture že dvakrat - z dvema sklepoma, pri 
čemer predlagajo, da se oba sklepa ukineta in sprejme novi sklep, ki nadomesti predhodna dva sklepa. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 
Občini Razkrižje. 

1. člen 
 

(1) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo nepremičnine, ki so v lasti Občine 
Razkrižje in so namenjene kulturi, in sicer v  

- katastrski občini 277 Šafarsko parcele 520/1 (ID 277-520/1-0) in  520/2 (ID 277-520/2-0) ter  
stavba 75, vse do celote (1/1), v naravi zemljišča in stavba Doma kulture Razkrižje na 
naslovu Šafarsko 42C, 9246 Razkrižje. 
 

(2) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi oprema v nepremičninah, 
navedenih v prejšnjem odstavku, ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti. 
 

2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v 
zemljiški knjigi. 
 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati: 

- Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v 
Občini Ljutomer, št. 611-6/96, z dne 20.11.1996, 

- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje, št. 032-
0010/2009/20, z dne 20.10.2009. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 
AD 7. Dopolnitev programa razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja. 
Uvodoma je Nataša SLAVIČ povedala, da ob pripravi osnovnega Programa pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem za leto 2019 ni bilo možno predvidevati vseh potreb v ravnanju s premoženjem 
občine, zato je ob nastanku le-teh občinska uprava pripravila predlog za 2. Dopolnitev načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem ter 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega stvarnega premoženja oz. 
pravice.  
Predlagana dopolnitev je potrebna zaradi izvedbe postopkov pridobivanja nepremičnine pri Zdravstveni 
postaji Razkrižje, pri postopku ureditve, oziroma izravnave parcelne meje v Šprincu, pri postopku menjave 
parcele na Gibini ter postopku razpolaganja z občinsko nepremičnino na Razkrižju, ki je občina ne potrebuje 
in je bil izražen interes za nakup s strani občanov. 
 
Posebne razprave ni bilo, zato so bili predlagani sklepi podani na glasovanje. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 2. dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim -
nepremičnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2019 v vsebini iz priloge 1. 
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Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 1. dopolnitev Načrta pridobivanja stvarnega 
(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2019 v vsebini iz Priloge 2. 
 
Spremembe pričnejo veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.   

 
Občinska uprava je pripravila tudi predlog za ukinitev statusa Splošno ljudsko premoženje na parceli, ki se 
nahaja na Gibini. Na osnovi delilne pogodbe, sklenjene med pravnimi naslednicami bivše Občine Ljutomer, 
so se pogodbene stranke dogovorile, da se nepremičnine delijo po principu lege nepremičnine, občina pa 
sedaj predlaga, da se lastništvo navedenih nepremičnin spremeni tako, da se ukine status splošno ljudsko 
premoženje v splošni rabi, ter status grajenega javnega dobra, ter zemljišče tudi uradno prenese v last 
Občine Razkrižje za nadaljnjo razpolaganje, saj se nepremičnina več ne uporablja v javno korist in bo 
izvedena menjava nepremičnin z občanom za uskladitev dejanskega stanja v naravi. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 11 : 

1. člen 
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme sklep, da na parceli št. 591/2 k.o. Gibina preneha status 
Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi ter grajeno javno dobro. 

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

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
AD 10. Predlog sodne poravnave Sistem C; 
Župan je članicam in članom občinskega sveta pojasnil, zakaj je po vseh dogajanjih sedaj pripravljena in 
parafirana Sodna poravnava glede Oskrbe s pitno vodo Pomurja, Sistem C, ter zakaj ne bi želeli iti v 
nadaljevanje tožb.  
Župan je moral predsedstvo Svetu ustanoviteljic Javnega podjetje Prlekija d.o.o, zaradi končanja njegovega 
enoletnega mandata predati Občini Ljutomer, kjer pa je potem v ospredju nastalo lobiranje za odstavitev 
direktorja Javnega podjetje Prlekija d.o.o. To se je v sestavi treh največjih občin tudi zgodilo in nastavili so 
drugega direktorja. Gre za spore, za katere je župan povedal, da še ne vedo, kako se bodo končali, vendar 
pa težijo k temu, da bi se sodno poravnali.  
Župan je članice in člane OS seznanil tudi z zadnjim dopisom začasnega direktorja JPP d.o.o., dr. Petra 
Kralja, ki obvešča partnerske občine, da odstopa od že danega parafa na osnutek besedila sodne 
poravnave, hkrati pa tudi s pravnim mnenjem JPP d.o.o., glede razmerja začasnega direktorja JPP, ki naj ne 
bi bila urejena v skladu z zakonodajo.  
Iz napisanega je razbrati določena nesoglasja, ki so nastala med novim začasnim direktorjem JPP in župani 
občin, ki so začasnega direktorja postavili. V to se Občin Razkrižje naj ne bi vključevala, ampak bi to bila 
dolžnost tistih občin oz. njihovih županov, ki so začasnega direktorja imenovali, da glede njegovega razmerja 
v JPP d.o.o. odprta vprašanja rešijo. 
 
V kolikor do sodne poravnave ne bi prišlo, je župan predlagal, da mu Občinski svet Občine poda pooblastilo, 
da v nasprotnem primeru presodi, da se naprej ne bi tožili in da se podpiše Pogodba o poslovnem najemu 
infrastrukture, ki je do sedaj ni bilo možno podpisati. 
 
Na vprašanje Dejana ROBA glede obveznosti stroškov poravnave, je župan povedal, da vsaka občina nosi 
svoje stroške sama.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 12: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje županu Občine Razkrižje pooblastilo, da podpiše Sodno 
poravnavo v zadevi Sistem C, z namenom, da se dokončno uredijo vsa medsebojna odprta 
razmerja. Daje se mu pooblastilo, da presodi ustreznost besedila sodne poravnave, v kolikor bi 
bila potrebna nadaljnja usklajevanja. O tem obvešča občinski svet. 
Občinski svet Občine Razkrižje prav tako daje županu Občine Razkrižje pooblastilo, da podpiše 
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Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje javne službe »Oskrba 
s pitno vodo« za sistem C. 

 
V pavzi se je pridružila fizioterapevtka Metka VLAJ, s katero občina sodeluje v projektu Zdrav način življenja 
za vse in je vsem prisotnim, članicam in članom občinskega sveta, županu in upravi z aktivnim sodelovanjem 
predstavila vadbo, ki bi jo morali izvajali ob dlje trajajočem sedečem položaju.  
 
 
AD 9. Cepljenje dečkov proti HPV s podporo občin iz sredstev občinskega proračuna. 
Uvodoma je župan povedal, da je Zdravstveni dom Ljutomer podal pobudo, da bi pričeli s cepljenjem dečkov 
proti virusu HPV, kot je to že praksa za deklice, pri čemer naprošajo, da se del sredstev za to nameni iz 
občinskih proračunov. Župan je z namenom, da bi podala podrobnejšo pojasnilo o virusu in cepljenju, na 
sejo občinskega sveta povabil zdravnico pediatrinjo Martina MLAKER, ki se s tem ukvarja in promovira.  
 
Zdravnica MLAKERJEVA je predstavila pomen cepljenja proti virusu HPV (humani papiloma virus), ki je 
najpogostejša spolno prenosljiva bolezen, katere vrh okužb je med 20. in 25. letom, več kot 80 % ljudi se 
vsaj enkrat v življenju z njim tudi okuži. V 90 % simptomi izzvenijo, v 10 % je okužba trajna, pogost je rak 
zadnjika. Zdravljenje genitalnih bradavic ter predrakavih sprememb, povezanih s HPV je zahtevno, veliko 
finančno in psihično breme, posledica je tudi okvarjena funkcija organa. Prenos okužbe poteka preko kože in 
sluznice, saj je virus tako na koži, kot na sluznici. Okužba pri moških vztraja, pri ženskah z leti izzveni. 
Najpogostejše okužbe nastanejo z britjem, depilacijo, vneto in nadraženo kožo analne regije, spontan prenos 
zaradi bližine analnih in spolnih organov, samookužba ob umivanju, dotikanju, itd. Zdravila zaenkrat še ni, za 
ženske so preventiva redni ginekološki pregledi, za moške drugačni pregledi.  
Preprečevanje okužbe z virusom je možno s cepljenjem. Cepljenje ne more povzročiti bolezni, telo pa tako 
dobi protitelesa, ki se bori proti virusom. Zaščita po cepljenju je dolgotrajna.  
Cepivo je ekstremno varno, visoko učinkovito, premalo uporabljeno. Cepivo se nenehno spremlja.  
Zakaj cepiti fante?, Zato ker so s tem rakom pogosto povezani rak zadnjika, spolovil, ustnega dela žrela, 
genitalne bradavice, s cepljenjem pa dosegamo kolektivno imunost. 
 
V razpravi je zdravnica MLAKERJEVA predstavljala še druga cepljenja.   
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 13: 

Občinski svet Občine Razkrižje se strinja  in potrdi cepljenje dečkov  iz  Občine Razkrižje proti HPV 
s podporo občin iz sredstev občinskega proračuna. 

 
 
AD 11. Aktualne zadeve – dopis Vladi RS in nekaterim ministrstvom 

- obnova državnih cest na območju Občine Razkrižje, 
- usklajevanje med posameznimi ministrstvi (Mejni prehod Gibina, obnova ceste), 
- naloge cestnega programa povezane z interventno zakonodajo o implementaciji razsodbe 

arbitražnega sodišča, 
- informacija o poteku vzpostavitve služnostne pravice države na zemljiščih lastnikov na 

Gibini. 
 
Župan je članicam in članom občinskega podal pojasnilo zakaj je bil ponovno pripravljen dopis več 
ministrstvom in Vladi RS. Ob obisku ministra za infrastrukturo, dr. Petra Gašperšiča na Gibini, ob pričetku del 
rekonstrukcije regionalne ceste v letu 2017, mu je s strani župana namreč osebno bila podana pobuda, da 
se na Gibini uredi še nadaljevanje državne ceste, ob tem, da se uredi tudi mejni prehod Gibina. Odziv se 
odvija v smeri, da je Ministrstvo za javno upravo naročilo predračun za preplastitev neposrednega območja 
Mejnega prehoda.  
V dopisu so bile poudarjene še preostale naloge, kot je ureditev glavnega razkriškega križišča in ureditev 
nadaljevanja ceste v dolžini 600 v smeri proti Prekmurju ter arbitražna problematika, kjer mora občina 
pripraviti podlage za ureditev cest, ki vodijo do družin, katere so po razsodbi arbitražnega sodišča ostala v 
nezavidljivih življenjskih okoliščinah.  
Prav tako pa je župan v dopisu omenil težave občanov glede vzpostavitve služnostne pravice s strani 
Ministrstva za javno upravo na zemljiščih, kjer potega ograja za varovanje državne meje pred ilegalnimi 
prebežniki, kajti za njihovo oteženo rabo zemljišč, kmetom država ponuja zelo skromno in nerazumno 
odškodnino.  
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Zaključil je z mislijo, da je pri vseh problemih potrebno diplomatsko nastopati, da se potem vendarle problemi 
tako lažje rešujejo.  
 
Glede preostalih dobrih praks, je župan omenil še izvedbo participativnega proračuna, kjer je bila izvedena 
večja investicija v ureditev Ulice muzejev na Šafarskem z učinkovitejšim odvodnjavanjem in varčnejšo javno 
razsvetljavo ter varčno in z zakonodajo skladno osvetlitvijo razkriške cerkve. 
 
 
AD 12. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 
 
Andrej NEMEC je podal vprašanje glede onesnaženja ceste na Gmajni, kjer opažajo, da kmetje ne očistijo 
kmetijskih strojev, preden zapeljejo iz njiv na cesto. Župan je podal odgovor, da ima nadzor nad tem 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki tudi sprejema prijave. 
13. Razno. 

- seznanitev s postopki uresničitve projekta »Most«  
- obravnava metodologije določitve cen za odkupe zemljišč na območju občinskih javnih        
- poti in drugih občinskih nepremičnin,  
- prometna varnost - postavitev prometne signalizacije za umirjanje hitrosti iv večjo varnost na 

občinskih javnih poteh 
 
Seznanitev s postopki uresničitve projekta »MOST« je bila podana že pri točki sprejema proračuna za leto 
2020. 
 
Glede točke obravnave metodologije za določitev cen za odkupe zemljišč na območju občinskih javnih poti je 
Nataša SLAVIČ pojasnila, da se pri postopkih pridobivanja zemljišč s strani občine, pojavljajo različne 
situacije pri pogajanjih glede cene in možnosti vrednotenja ter izplačila odškodnin. Nekateri občani zemljišča, 
kjer se nahajajo občinske javne poti, ki po zakonodaji sedaj morajo biti v lasti občine, podarijo brezplačno, 
drugi se želijo pogajati za nekoliko večjo ceno, kot je bila praksa do sedaj, ko je občina lahko odkupila 
zemljišče za 3 EUR/m2. 
 
V razpravi so članice in člani Občinskega sveta predlagali, da se s prodajalci pogajamo individualno in 
gospodarno, kjer pa je cena za zemljišče, kjer že poteka občinska javna pot, predlagana do največ 5 EUR 
m2  ali manj.  Za tovrstne primere se predlaga ceno 4 EUR na m2  ter prevzem vseh stroškov s strani občine. 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 14: 

Občinski svet Občine Razkrižje glede metodologije določitve cen za odkupe zemljišč na območju 
občinskih javnih poti in drugih občinskih nepremičnin, občinski upravi daje usmeritev, da se 
pogaja  individualno in gospodarno ter v skladu z usmeritvami pristojnega ministrstva.  
 
Občinski svet Občine Razkrižje daje občinski upravi usmeritve za pogajanja v primerih odkupa 
zemljišč s strani Občine Razkrižje, kjer že poteka občinska javna pot  za 4 EUR/m2 ob čemer občina 
prevzame vse stroške vezane na prenos lastništva in kupoprodajno pogodbo, oziroma na splošno 
za ceno do največ 5 EUR/ m2  pri čemer se razdelitev stroškov opravi v skladu s zadevno 
zakonodajo. 

 
 
Občinski svet je razpravljal tudi o primeru prodaje stavbnih zemljišč v novem stanovanjskem naselju na 
Gibini, kjer je občina imela že dva neuspela postopka javnega zbiranja ponudb, čeprav je v drugem poskusu 
znižala ceno z zakonskimi možnostmi, kar se najnižje da. Občinska uprava je za nadaljnje postopke 
zaprosila mnenje na pristojno Ministrstvo za javno upravo, ki predlaga ponovno cenitev ali ponovitev javnega 
zbiranja ponudb ponovno čez določen čas.  
Članice in člani so razpravljali in predlagali, da se zaprosi nova cenitev, kjer pa se ne bi vrednotila, na parceli 
že postavljena talna plošča, saj jo je postavil prejšnji lastnik, za kar je sicer bil zadolžen, da jo odstrani na 
svoje stroške, v kolikor ne najde kupca, kateremu bi temelji in projektna dokumentacija ustrezala.   
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 15: 

Občinski svet Občine Razkrižje predlaga, da se v zadevi prodaj dveh stavbnih zemljišč v novem 
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naselju na Gibini naroči nova cenitev zemljišč brez talne plošče in takrat ponovno opravi postopek 
javnega zbiranja ponudb prodaje stavbnih zemljišč. 

 
 

Glede prometne varnosti je Nataša SLAVIČ povedala, da je pripravljen načrt za postavitev prometne 

signalizacija za umirjanje hitrosti z omejitvami hitrosti  na 40 km/h in druga signalizacija za večjo preglednost 

in varnost na občinskih javnih poteh. To so zaenkrat občinske javne poti na območju spodnjega dela 

Veščice, v smeri Globoka, Šprinca in Koprive ter na območju javne poti na Gmajni.  

 

Obravnavane so bile tudi zadeve, ki jih je na zadnji seji obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, med drugim je bila podana prošnja za umiritev hitrosti na Veščici, pri širšem območju križišča pri 

družini Ivezič, kjer so članice in člani občinskega sveta predlagali, da se v prvi fazi hitrost najprej naj poskusi 

umiriti z postavitvijo vertikalne prometne signalizacije in ne takojšnjo postavitvijo hitrostnih ovir oz. grbin. 

 

V razpravi se članice in člani občinskega sveta prav tako niso strinjali s predlogom, da bi na občinski javni 

poti na Gmajni opravljali meritve z mobilnim radarjem, kot je bil sprejet sklep na Svetu za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu. Tudi za Gmajno so predlagali, da se izven že obstoječega območja cone 30 

km/h, najprej postavi vertikalna prometna signalizacija za omejitev hitrosti za 40 km/h. 

 

Nataša SLAVIČ je Občinski svet Občine Razkrižje seznanila z novim načinom za šolske prevoze, kjer je 

zjutraj organiziran en prevoz, na zgodnejšo uro, prav tako pa je bilo zaradi organizacije racionalnejših voženj 

šoli naročeno, da beležijo stanje otrok na šolskem kombiju.  

 

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

 

 

 
Seja je bila zaključena ob 21.10 
 

 

 

Zapisala:         Župan: 
Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        

SKLEP 16: 

Občinski svet Občine Razkrižje se seznani z načrtovanimi lokacijami za postavitev prometne 
signalizacije za umirjanje hitrosti z omejitvami hitrosti na 40 km/h in drugo signalizacijo za večjo 
preglednost ter varnost na občinskih javnih poteh, ki se nahajajo pretežno območju spodnjega 
dela Veščice, v smeri Globoka, Šprinca in Koprive ter na območju javne poti na Gmajni. 
 
Občinski svet Občine Razkrižje zaenkrat ne potrdi predloga za postavitev hitrostnih ovir na 
območju spodnjega dela Veščice in ne opravljanja meritev z mobilnim radarjem na občinski javni 
poti na Gmajni. 


