OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-7/2019-10
Datum: 20. 12. 2019

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v petek, 20. 12. 2019, ob 16. uri, v poročno sejni sobi Doma kulture Razkrižje.
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:
• Denis BAUMGARTNER,
• 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.
Opravičeno odsotna:
• Klementina ŠAFAR.
• Andrej NEMEC.
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 na letošnji zadnji redni seji. Povzel je datume, kdaj vse so v tem letu bile seje občinskega sveta,
kjer pa ni bilo nobene izredne seje, saj so vse bile redne razmeroma dobro razporejene.
Župan je članice in člane obvestil, da je Monika HOLC pred kratkim uspešno opravila in prestala natečaj ter
ustni zagovor pred komisijo za imenovanje v funkcijo Tajnika občinske uprave Občine Razkrižje.
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 petih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje od
skupno sedmih, ena članica in član sta svojo odsotnost opravičila, zato je župan podal še ugotovitev, da je
občinski svet sklepčen.
S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 8. redni seji prisotnih pet članov Občinskega
sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.
Župan je pri dnevnem redu predlagal naslednjo dopolnitev pod točko Razno.
Postavitev kapelice domačega investitorja v bližini pokopališča,
Ocena za delo zdravnika koncesionarja družinske medicine,
Obravnava zadeve sodne poravnave v zadevi Oskrbe s pitno vodo- Sistema C.
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Na vsebino predlaganega dnevnega reda s strani članov in članic občinskega sveta, ni bilo pripomb, prisotni
so se strinjali z dopolnitvijo s strani župana.
S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 2 :
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 8. 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 7. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.
2. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v
Občini Razkrižje.
3. Sklep o soglasju k Programu zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto
2020.
5. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2019.
6. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Razkrižje – prva
obravnava.
7. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske
uprave.
8. Razno.
Postavitev kapelice domačega investitorja v bližini pokopališča,
Ocena za delo zdravnika koncesionarja družinske medicine,
Obravnava zadeve sodne poravnave v zadevi Oskrbe s pitno vodo- Sistema C.

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.
Župan je uvodoma povedal, da na zapisnik ni imel posebnih pripomb; kjer je bilo potrebno, je bil zapisnik že
predhodno usklajen. Članice in člani na zapisnik niso imeli pripomb. Nataša SLAVIČ je prebrala sklepe iz
zapisnika in podala pojasnilo glede realizacij.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 3:
Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.

Ad 3 Sklep o potrditvi Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v
Občini Razkrižje.
Župan je uvodoma povedal, da ima po pregledu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja
trajnostnega turizma v Občini Razkrižje prvo dilemo to, da je v naši manjši občini težje organizirati posebno
pravno organizacijo, ki bi se ukvarjala samo s turizmom. Področje turizma, predvsem praktično izvajanje
nalog, ima občina Razkrižje organizirano tako, da to pokrivajo, ob svojem rednem delu, dve sodelavki v
občinski upravi.
Drugi komentar je župan imel k Strategiji turizma v Občini Razkrižje, ki jo je za občino pripravila institucija
proti plačilu, da je taka, kot je zapisana, težje izvedljiva. Povedal je, da je sam že pred leti pripravil posebno
strategijo turizma za našo občino, kjer pa je razlika med njegovo in to očitna, saj so v njegovi strategiji
zastavljeni bolj realni cilji.
Tretji komentar, podan s strani župana je bil ta, da je Akcijski načrt napisan na predolgo ter, da bo verjetno
težje realizirati vse, kar si želimo in bi bilo, v zvezi s turizmom povezano, potrebno izvesti.
Naslednji komentar župana je bil, da je deležnike turizma potrebno povabiti na operativne sestanke z
zadolžitvijo nalog, saj je brez ljudi, ki imajo voljo, težko uresničiti, kar se zada. Župan je tudi povedal, da delo
v turizmu ni enostavno, pretežno vse, kar je v povezavi s turizmom, je zasnoval sam z njegovimi idejami.
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Župan je besedo podal Moniki HOLC, ki je povedala, da se akcijskega načrta ne da skrajšati, saj je
pripravljen po posebnih določilih, Akcijski načrt pa je potrebno realizirati v treh letih.
Povzela je vse dosedanje potrebne napore, ki so bili izvedeni za samo prijavo Slovenia Green, kar je
vsebovalo več kot 100 različnih kazalnikov, prijavo pa so izpolnjevale 4 članice zelene ekipe. Vizija mora biti
vezana na trajnostni turizem.
Monika HOLC je povedala, da bo zelena ekipa spremljala in spodbujala turistični napredek in za to tudi
izvajala poročila. Trenutno se strmi k temu, da ne bi povzročali večjih stroškov in ne bi zapisovali
neuresničljivih nalog.
Župan je predlagal, da se potrdi predlagani sklep Akcijskega načrta.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 4:
1.
Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z aktivnostmi v sklopu Zelene sheme
slovenskega turizma ter o pridobitvi bronastega znaka Slovenia Green Destination.
2.

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja
trajnostnega turizma v destinaciji Razkriški kot, s predlaganimi dopolnitvami.

Ad 4. Sklep o soglasju k Programu zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2020.
Župan je uvodoma pozdravil vodjo zbiranja in prevoza odpadkov v Komunalno stanovanjskem podjetju
Ljutomer d.o.o., gospoda Aljoša LEŠTANA.
G. LEŠTAN je podal krajše poročilo Programa komunalnih odpadkov za leto 2020, kjer je poudaril, da se
večino nalog, ki so se izvajala do sedaj, nadaljujejo tudi v naslednjem letu. Drugače ni izpostavil posebnosti,
razen, da se količina odpadkov rahlo povečuje. Več podrobnosti o izvedenih aktivnostih v tekočem letu, bo
podanih pri poročilu za leto 2019.
Župan je v razpravi izpostavil problematiko gradbenih odpadkov, ki se znajdejo v naravi ob reki Muri in
gozdovih, kljub temu, da je zbiranje odpadkov zelo dobro organizirano. Meni, da ozaveščenost še ni na
dovolj visoki ravni.
Aljoša LEŠTAN je povedal, da se je možno dogovoriti z njihovo organizacijo, da se ta najdišča odpadkov v
prihodnjem letu na terenu evidentirajo in sanirajo.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 5:
Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k Programu zbiranja komunalnih odpadkov v Občini
Razkrižje za leto 2020, ki ga je pripravil izvajalec Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., 28.10.2019.

Ad 5 Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2019.
Uvodoma je župan povedal, da je bistvo rebalansa proračuna evidentiranje dejanske porabe in
uresničevanje proračunskih postavk, saj se pri realizaciji med letom dogaja, da je potrebno vrednosti
prerazporejati, glede na dejansko stanje v primerjavi s plani.
Podrobnejšo pojasnilo k odstopanjih pri proračunskih postavkah je podala Cvetka MLINARIČ, ki je povedala,
da je ena večjih sprememb bila pri črpanju dodatnih sredstev države za investicije občin, saj so sredstva bila
najprej planirana za črpanje projekta ureditve mostu na Šafarskem, kar pa ni bilo možno izvesti, zato so se
sredstva črpala za drugi projekt in sicer za pripravo projektne dokumentacije ureditve občinskih cest po
interventnem zakonu po razsodbi arbitražnega sodišča. Večje spremembe so bile tudi še pri nekaterih drugih
postavkah, zaradi pokrivanja obveznosti iz prejšnjih let. Spremembe s povišanjem postavke so še pri
vzdrževanju poslovnih prostorov, medijskih aktivnostih, investicijskih stroških šole, geodetskih odmerah,
stroških cenilcev in notarjev, tržne najemnine, pokroviteljstvo župana, elektro vzdrževanje pri mrliški vežici in
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gasilskem domu, ureditev prireditvenega prostora v Šprincu… Pri več postavkah pa so bili planirani
premajhni zneski, pretežno pa je vzrok povečanja postavk poravnava obveznosti iz prejšnjih obdobij.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 6:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Rebalans proračuna Občine Razkrižje za leto 2019.
2. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu
RS.

Ad 6 Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Razkrižje – prva obravnava
Župan je uvodoma povedal, da je sam ugotovil, da tega Odloka Občina Razkrižje nima, bi pa bil potreben,
predvsem zaradi tega, ker so po gozdovih, po območju občine speljane različne poti, ki so za občino
trajnostnega in strateškega pomena, za katere bi občina lahko imela prednostno pravico pri odkupu pa tudi
glede samega upravljanja. Poudarek je na tem, da se z Odlokom lastnikom ničesar ne jemlje, ampak si
občina pridružuje pravico, da v primeru prodaje določenih parcel gozdov, kot je na primer območje
Ivanovega izvira, kjer bi bila za naš kraj nepopravljiva škoda, če bi to izgubili, lahko tudi prednostno odkupi.
Župan je omenil tudi projekt Slovanski gaji, ki bi se v prihodnjih letih izvajal tudi v občini Razkrižje, zato je
tudi že to prvi primer, zakaj je dobro, da občina ima določena območja s posebnim namenom, da lahko tam
izvaja določene manjše aktivnosti. Konkretno bo občina do meseca marca evidentirala primerne loge, kjer bi
lahko umestili primerne lokacije za uresničevanja projekta iz naslova Slovanskih gajev, ki bi ga izvajalo več
občin po okriljem Foruma za slovansko kulturo.
Stroške, ki bi nastali pri ravnanju z gozdom s posebnim namenom, mora imeti občina v proračunu občine.
Monika HOLC je predlagala, da se evidentirajo gozdovi, ki bi se uporabljali za kaj potencialno strateškega.
Občina je zavezana, da v primeru prodaje gozda s tem statusom, le -tega tudi odkupi.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 7:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim
namenom v Občini Razkrižje – v prvi obravnavi.
2. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Razkrižje – prva obravnava o
se daje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.

Ad 7. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Terezija NEMEC je vprašala, kako je glede javne razsvetljave do Mejnega prehoda Razkrižje.
Nataša SLAVIČ je povedala, da je ureditev zadeve v okolici Mejnega prehoda Razkrižje v dogovoru z
izvajalcem, da jo uredi, prav tako pa je tudi dogovor za ureditev javne razsvetljave na Gmajni. Prav tako pa
se bodo iskale rešitve za tista območja občine, kjer bi bilo potrebno urediti JR, pa je zaradi stroškov in
fizičnih možnosti bolj smotrno namestiti razsvetljavo v obliki solarnih luči.
V razpravi je bilo dogovorjeno, da se glede ureditev potrebne javne razsvetljave določijo prioritete, kjer je
območje do Mejnega prehoda Razkrižje ob državni cesti zagotovo najvišja. Tem sledijo še območja ob
občinski cesti od Mejnega prehoda Razkrižje do križa v smeri pokopališča, v smeri družine Ohman na
Šafarskem, Gibina smer Srnec...
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 8 :
Občinski svet Občine Razkrižje zahteva, da se manjkajoča javna razsvetljava uredi na območjih po
občini, kot je planirano na podlagi podanih pobud in potreb s strani občanov ter, da se pri tem
določijo prioritete izvedb.
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8. Razno.
a) Postavitev kapelice domačega investitorja v bližini pokopališča,
Župan je predstavil pobudo rojaka iz Razkrižja, ki trenutno živi v Avstriji, da bi na svoje strošek financiral
kapelico v bližini pokopališča, katero bi postavil v spomin pokojni ženi. Prosi za dovoljenje k postavitvi ter
predlog za posredovanje ideje projektantu in izvajalcu del. Skico, kot bi želel, da kapelica izgleda, je rojak
predal županu.
V razpravi so se vsi prisotni strinjali s predlogom in ga potrdili.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 9 :
Občinski svet Občine Razkrižje dovoljuje postavitev spominske kapelice v bližini pokopališča na
Razkrižju. Župan se z upravo zavezuje, da bo investitorju pomagal pri izbiri projektanta in izvajalca
del.
b) Ocena dela zdravnika koncesionarja družinske medicine dr. Davorina KOLARIĆA
Župan je povedal, da ga je zdravnik koncesionar seznanil s pravnomočno odločbo sodišča, kjer je bila
ugotovljena postopkovna napaka zdravnika. Mediji so glede poročanja močno vztrajali, da poda izjavo tudi
občina, vendar se je župan po nekaj prvih izjavah medijskim hišam odločil, da ponovnih izjav več ne bo
podajal. Trenutno mediji pritiskajo na občino z vprašanji, ali bo občina, kot koncendent odvzela koncesijo.
Župan je mnenja, da občina ni kršila ničesar in nima podlage za odvzem koncesije. Župan je še povedal, da
zdravnik deluje še naprej, vpis pacientov pa se povečuje.
V razpravi je bila podana podpora članic in članov občinskega sveta nadaljnjemu delovanju zdravnika.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 10:
Občinski svet ugotavlja, da zdravnik Davorin Kolarić, specialist družinske medicine, kot
koncesionar, svoje naloge, ki so v skladu z veljavno zakonodajo, določeno tudi v koncesijski
pogodbi, izvaja v skladu s pogodbo. Glede na veliko večinsko podporo zdravniku, ki so jo občani
izrazili tudi pisno, prav tako pa glede na odločitev sodišča, ki zdravniku ni prepovedalo dela, še
naprej daje zdravniku – koncesionarju vso podporo. V medijska pisanja in mnenja se organi občine
ne bodo vključevali. S tem sklepom se seznami Ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico
Slovenije

c) Obravnava zadeve sodne poravnave v zadevi Oskrbe s pitno vodo- Sistema C.
Župan je članice in člane občinskega sveta obvestil o dogajanjih glede sodne poravnave pri Oskrbi s pitno
vodo Sistem C, kjer je povedal, da je bil prisoten tudi na zadevni sodni obravnavi na sodišču, saj je želel, da
se vseeno sporazumejo v dobro vseh. Odnosi med občinami so zelo na nizki ravni in škoda, da ni večjega
sodelovanja. Škoda je tudi, kar se je zgodilo z Javnim podjetjem Prlekija d.o.o., glede odstavljenega
direktorja in posledic temu.
Župan prosi, če lahko še vedno ohrani pooblastilo s prejšnje seje, da se poravna, če se, da po mirni poti,
vendar ne na škodo občine Razkrižje.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 11 :
Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z aktualnim dogajanjem glede sodne poravnave za
Oskrbo s pitno vodo - Sistem C.
Županu občine Razkrižje velja še nadaljnje pooblastilo, da se, če se le da, poravna v sodni zadevi
glede Oskrbe s pitno vodo Pomurja, Sistem C, vendar ne na škodo občine Razkrižje.
d) Razglasitev in imenovanje podžupana Občine Razkrižje
Župan je uvodoma, pred uradnim imenovanjem podžupana Občine Razkrižje povedal, da je njegova
zakonska dolžnost in hkrati pooblastilo, da imenuje podžupana občine, pri tem pa ni hitel, saj je izbiral med
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članicami in člani občinskega sveta primernega kandidata; O tem govori 33.a člen Zakona o lokalni
samoupravi. Podžupan bi bil lahko vsak izmed članic in članov občinskega sveta, kajti vsak bi si to zaslužil.
Sam je pri odločitvi upošteval nekaj kriterijev in sicer:
najprej, da je kandidat ta izziv pripravljen sprejeti,
da mu nekoliko večje obremenitve ne bi povzročale prevelikih težav tudi zaradi svojih službenih
obveznosti
da pozna okolje,
da ga ljudje sprejemajo,
da je vezan na kulturo, šport, kraj in šolo,
da s tem imenovanjem razkriškim ljudem želi dati sporočilo kakšnega naslednika si želi nekoč, da je
spoštovan, nekonflikten, kulturen, izobražen, pripravljen delati povezovalno, se zaveda pomena o sobivanju
dveh sosednjih narodov, ima čut za sočloveka, itd).
Zato je po tehtnem premisleku župan Občine Razkrižje občinski svet seznanil z naslednjim sklepom:
SKLEP 12 :
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 23. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, štev.
12/99, 2/01, 38/04 IN 28/12) je župan Občine Razkrižje občinski svet seznanil z naslednjim sklepom o
imenovanju podžupana Občine Razkrižje.
1. Za podžupana Občine Razkrižje se imenuje Denis BAUMGARTNER, rojen 3.1.1980, stanujoč
Razkrižje 17d, 9246 Razkrižje, po poklicu je diplomirani elektronik, zaposlen pri podjetju Teleing
gradnje, d.o.o. pri katerem opravlja pomembne delovne dolžnosti. Vključuje se v različne aktivnosti
v kraju. Že vrsto let pomaga pri športnih aktivnostih mladih.
2. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
3. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti
župana, za katere ga župan pooblasti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz
pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana Občine Razkrižje
do nastopa mandata novoizvoljenega župana, podžupan.
5. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 20.12.2019 dalje.
Seja je bila zaključena ob 18.45
Zapisala:
Nataša SLAVIČ

Župan:
Stanko IVANUŠIČ
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