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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-3/2020-12 
Datum: 29. 9. 2020 

  
Z A P I S N I K  

 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 29. 9. 2020, ob 16. uri, v Knjižnici 

in čitalnici Razkrižje, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19. 

 

Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

• Denis BAUMGARTNER, 

• Terezija NEMEC, 

• Damjan PERGAR,  

• Dejan ROB.  

 

Seji so prisostvovali še:  

• Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,  

• Cvetka MLINARIČ – svetovalka I Občine Razkrižje, 

• Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

• Anica ŠIMONKA, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 
 

Opravičeno odsoten:   

• Andrej NEMEC, 

• Anita NOVAK, 

• 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 

na letošnji tretji redni seji, ki je še vedno, kljub ukrepom omejitve zbiranja, sklicana klasično, s fizično 

prisotnostjo, saj prostorsko in splošno, lahko zagotovimo upoštevanje priporočil zdravstvene stroke oz. NIJZ 

(varnostna - socialna razdalja, zaščitne maske, razkuževanje rok) za preprečevanje širjenja okužb z novim 

koronavirusom. 

 

Ad 1. Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda 

Župan je v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12), 

ugotovil prisotnost štirih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje od skupno sedmih, trije člani so svojo 

odsotnost opravičili. Župan je podal ugotovitev, da je občinski svet sklepčen.   
 

S 4 od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da so na 11. redni seji prisotni 4 člani Občinskega sveta 

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

Župan je predlagal, da se iz dnevnega reda 11. redne seje, ki so ga članice in člani Občinskega sveta prejeli 

z gradivom, črtata 6. in 7. točka, ker ju zaradi objektivnih razlogov ni bilo možno pripraviti. Bosta pa točki 

uvrščeni na dnevni red naslednje seje občinskega sveta. 
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Na predlog spremembe dnevnega reda ni bilo pripomb.  
 

 

S 4 od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 11. 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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje in 

pregled realiziranih sklepov.  

3. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2020. 

4. Obravnava predloga za oblikovanje oddelkov, sistematizacije delovnih mest in ekonomsko 

ceno Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 2020/2021. 

5. Obravnava predloga financiranja oddelka jutranjega varstva in šolskih prevozov                     

v Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2020/2021. 

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

uprave. 

7. Razno 

 

 

AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje in pregled 

realiziranih sklepov 

ŽUPAN je uvodoma povedal, da ima na zapisnik eno pripombo ter poudaril: 

Kljub javnim opozorilom na sejah občinskega sveta zapisniki še vedno niso pravočasni. Sprejeta je 

zadolžitev, da predlog zapisnika mora biti zapisan v 24 urah po seji OS. Spretni pisci zapisnika ga pišejo 

sproti, na sami seji in je v nekaj urah končan. Praviloma še vedno dobiva zapisnike v pogled prepozno. Še 

zadnjič je župan izrekel opozorilo, da se zapisnik napiše v roku 24 ur, kajti to je pomemben dokument za 

usmeritve dela, tako župana, kot občinske uprave. 

 

Župan je nato povzel sprejete sklepe in poročal o njihovi realizaciji. Podrobneje pa bo o uresničevanju 

zastavljenih nalog poročal pod 6. točko dnevnega reda. 

 

Članice in člani občinskega sveta na zapisnik drugih pripomb niso imeli. 

 

S 4 od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje  

z upoštevano pripombo. 

 

 

Ad 3 Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2020. 

Uvodoma se je župan zahvalil sodelavki Cvetki MLINARIČ, da je v kratkem času po vseh težkih trenutkih, ki 

jih je morala prestati in jih še prestaja, uspela pripraviti rebalans proračuna.  

 

Župan je uvodoma poudaril, da je tista oseba, ki Cvetko MLINARIČ nadomešča pri tovrstnih računovodsko- 

knjigovodskih opravilih sodelavka Nataša SLAVIČ, torej tako v pripravi proračuna in rebalansa zaključnega 

računa, ni v zadostni meri pripravljena, kajti leta za uvajanje so minila. Cvetka MLINARIČ ji je za tovrstno 

uvajanje ves čas na razpolago. 
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V nadaljevanju je župan dal oceno, da je generalno gledano načrtovanje bilo kar v večini primerov dobro. V 

nekaterih manjših postavkah so razlike, ki pa se z rebalansom proračuna uskladijo. 

 

Po županovem uvodu je Cvetka MLINARIČ podala podrobnejše pojasnilo k posameznim proračunskim 

postavkam iz Splošnega dela rebalansa, ki so se pri realizaciji proračuna za leto 2020 najbolj spremenile oz. 

se še bodo. 

 

Rebalans proračuna Občine Razkrižje za leto 2020 je potreben zaradi dviga povprečnine občinam, zaradi 

zahtevkov po izvedenih projektih, prav tako pa je bilo tudi nekaj drugih nepredvidenih situacij, ki imajo za 

sabo finančne posledice, tako v povečanje obveznosti za občino, kot tudi druge priložnosti, ki pomenijo 

povečanje sredstev za občino.   

Obravnavan je bil tudi Načrt razvojnih programov, ki je ažuriran najbolj potreben pri izvedbah investicij in 

projektih.  

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Rebalans proračuna Občine Razkrižje za leto 2020. 

 

Odlok o spremembi Odloka proračunu Občine Razkrižje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu RS.  

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme noveliran Načrt razvojnih programov Občine Razkrižje za 

leta 2020-2023. 

 

 

Ad 4 Obravnava predloga za oblikovanje oddelkov, sistematizacije delovnih mest in ekonomsko ceno 

Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 2020/2021. 

Pojasnilo k točki je podala Cvetka MLINARIČ. V predlogu Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 

ostajajo trije oddelki, tudi sistematizacija delovnih mest ostaja enaka, vendar je potrebno formalno obnoviti 

sklep.  

 

Pri obravnavi ekonomske cene je Cvetka MLINARIČ povedala, da je predlog Vrtca pri Osnovni šoli Janeza 

Kuharja Razkrižje, povečanje cene iz 440 na 455 EUR. Rok veljavnosti sklepa bi bil od 1.10.2020. Dodatno 

in podrobnejšo pojasnilo je podala še tudi ravnateljica Anica ŠIMONKA.  

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 6: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k oblikovanju  oddelkov v vrtcu od 1.9.2020 za 

šolsko leto 2020/2021: 

- heterogen oddelek (1-3 let)  

- kombinirani oddelek (2-5 let)  

- heterogeni 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. . 032-0006/2019-2, z dne 17.10.2019. 

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 7: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje  k sistematizaciji  delovnim mest  za šolsko leto 

2020/2021 delovna mesta:  
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 3 oddelki 

vzgojitelji 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 št. 032-0006/2019-3,  z dne 17.10.2019 

 

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme naslednji sklep. 
 

1. člen 
Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje znaša 
455,00 EUR.   
Cene veljajo od  1.10.2020. 
   
2. člen 
Stroški živil znotraj cene programa znašajo 33,33 EUR mesečno. Plačilo staršev se za vsak dan 
odsotnosti otroka zniža za stroške neporabljenih živil.  

 
 

3. člen 
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem 
odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.  
 
 
4. člen 
V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni) se na osnovi vloge staršev ob predložitvi 
ustreznih zdravniških potrdil zaračuna 50% z odločbo določenega prispevka (zmanjšano za 
stroške neporabljenih živil). 

 
 

5. člen 
Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja oddelka se vrtcu s strani Občine Razkrižje 
zagotovijo finančna sredstva v višini cene programa brez stroškov živil.   
 
 
6. člen 
Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) 
želijo rezervirati mesto, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 25% višine njihovega plačilnega 
razreda določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca zmanjšanega za stroške živil kot 
rezervacijo. V kolikor imajo starši v vrtec vključenih več kot enega otroka, velja to določilo samo za 
otroka za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.  
Določilo pod to točko velja samo za starše za katere je po zakonu Občina Razkrižje zavezanka za 
plačilo razlike do ekonomske cene. 
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7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep OS Občine Razkrižje št.: 032-0008/2017-3 z 
dne 22.12.2017 

      
8. člen 
Ta sklep se v posreduje Vrtcu  in objavi v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po 
objavi, uporablja pa se od 1.10.2020. 

 

 

 

Ad 5 Obravnava predloga financiranja oddelka jutranjega varstva in šolskih prevozov v Osnovno 

šolo Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2020/2021. 

Po županovem uvodu je Cvetka MLINARIČ podala podrobnejšo pojasnilo glede predloga financiranja  

oddelka jutranjega varstva. Dopolnitev je podala še ravnateljica OŠ Razkrižje, Anica ŠIMONKA. Ker je v 

prvem razredu 9 otrok, en otrok manj kot je merilo (10 otrok), da jutranje varstvo v celoti financira Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport, je šola zaprosila občino doplačilo  za izvajanje storitve.  

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje je podala predlog za plačilo treh (3) ur tedensko jutranjega varstva s 

strani Občine Razkrižje, kar po oceni znaša cca 300 EUR mesečno. Potreba po doplačilu je do konca pouka, 

oz. do izboljšanja situacije, s povečanim vpisom otrok v prvem razredu. 

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje odloči, da bo Občina Razkrižje v šolskem letu 2020/2021 financirala 

tri (3) ure tedensko jutranjega varstva.  

 

 

Pri obravnavni drugega dela točke, je ŽUPAN povedal, da je vsako leto enak problem glede organiziranega 

šolskega prevoza. Občina je letos na javnem roditeljskem sestanku, dne 15.9.2020, ki je bil v Domu kulture 

Razkrižje, podala dva predloga in sicer, da se starši, katerih otroci so po zakonu upravičeni do brezplačnega 

šolskega prevoza odločijo, ali želijo prejeti povračilo potnih stroškov ali pa organiziran šolski prevoz. 

Prvošolčki naše šole do sedaj niso uporabljali organiziranega šolskega prevoza, ker je pri tem potrebno 

zagotoviti spremstvo otrok. Vprašalnik so zato prejeli samo starši otrok, ki imajo ogroženo varnost na poti v 

šolo. Večina staršev, ki so ankete prejeli,  je odgovorila, da želijo organiziran šolski prevoz. 

 

Uvodoma je stanje glede šolskih prevozov povzela Nataša SLAVIČ. Povedala je, da je gradivu bil priložen 

dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki opisuje stanje in odgovarja na vprašanja občine 

glede možnosti ureditve področja šolskih prevozov. Opisala je dogodke glede pričetka tega šolskega leta, 

vezane na šolske prevoze, opravljanje izbora ponudnika šolskih prevozov, kjer je najugodnejšo ponudbo 

podalo podjetje Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Članicam in članom občinskega sveta je prebrala tudi 

pojasnilo ponudbe domačega ponudnika, naslovljeno na občino, šolo in občinske svetnike, ki je navedel, da 

za višjo ceno lahko opravlja tudi več prevozov. Iz prakse drugih občin in šol je zaslediti, da imajo za to 

področje urejene pravilnike o organizaciji brezplačnih šolskih prevozov, saj Zakon o osnovni šoli ne vsebuje 

podrobnih določil teh ureditev. 

 

ŽUPAN je izpostavil, da zaradi dolžine šolskih poti otrok, trenutno ni upravičeno brezplačno voziti otroke v 

šolo organizirano, je pa varnost bolj ogrožena na glavnem razkriškem križišču, pogojno tudi Šprinc in 

Kopriva. Podal je predlog, da se pri potrebah za prevoz, ki bi šle nad kvoto organiziranega prevoza, staršem 

povrnejo stroški prevoza. Povzel je mnenje stroke s področja prometne preventive, da absolutne varnosti na 

splošno v prometu ni. Vedno je potrebno v prometu biti  zelo pazljiv. 

 

Ravnateljica Anica ŠIMONKA je povedala, da se strinja z županom. Prav tako je povedala, da Zakon  o 

osnovni šoli zavezuje šolo in občino, da skrbi za šolske prevoze, ki pa je lahko organizirano na različne 
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načine. Se strinja s pripravo pravilnika o organiziranih šolskih prevozov in povračila stroškov prevoza v 

Občini Razkrižje.  Povedala je še, da je jutranje varstvo zagotovljeno. 

 

Župan je predlagal, da se pravilnik za organizacijo šolskih prevozov pripravi za novo šolsko leto.  

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje odloči, da se zagotovi brezplačni prevoz za tiste otroke, ki so do 

tega zakonsko upravičeni. Predlog o tem pripravi Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje. Šolski 

prevoz se bo vršil enkrat zjutraj dovoz ob 7. uri v šolo in razvoz iz šole ob 14. uri.   

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Razkrižje odloči, da se vsem staršem prvošolčkov, kot obliko brezplačnega 

prevoza, ponudi možnost povračila prevoznih stroškov, kot je zakonska možnost. 

 

S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 12: 

Občinski svet Občine Razkrižje odloči, da se pravočasno, do konca pouka šolskega leta 2020/2021 

pripravi tudi Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini 

Razkrižje. 

 

Terezija NEMEC je vprašala ali se res nekateri otroci šolanje doma.  

Ravnateljica Anica ŠIMONKA je povedala, da je to zakonsko možno in da to nekateri starši izvajajo.  

 

 

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

ŽUPAN je temeljito predstavil projekte, ki so v tem trenutku v teku ali se nanje občina pripravlja.  

- MOST, (Ureditev lesene mostu na Šafarskem je zaključena), 

- EKO LOKALNA ZDRAVA TRŽNICA, (izvedba projekta je v teku), 

- ARBITRAŽNE CESTE, Za arbitražne ceste je že bilo opravljenih nekaj terenskih sestankov z občani. 

Najpomembnejša cesta je do pokopališča, kjer bi uredili še površine za pešce in javno razsvetljavo. 

Pomembna je tudi cesta preko Novakovega mosta, saj bi v sklopu tega uredili nov most čez reko 

Ščavnico. Na Gibini je v planu še ureditev ceste mimo Novakovih do Jalšovca, ki bi v bodoče lepo 

povezovala Hrvaško in Slovenijo.  

- SREDSTVA ZA OBČINE OB SCHENGENSKI MEJI, Občina je upravičena do nekaj sredstev za 

izboljšanje prometne infrastrukture, zaradi varovanja državne meje s strani policije. Župan je članice 

in člane OS podrobno seznanil s predvidenimi prenovami ceste iz tega naslova. Članice in člani OS 

so se s predstavljenim programom strinjali. 

- POGAJANJA ZA CESTO TIGELI, Glede na finančne možnosti občine Razkrižje in sodelovanja z 

občino Ljutomer se bomo odločili, na kakšne način se bo urejala celotna cesta.  

- KOLESARSKE POTI MED OBČINO RAZKRIŽJE IN LJUTOMER, V planu je, da občini skupaj 

poiščeta povezave za kolesarske poti, zato bo organizirano skupno kolesarjenje županov in uprav. 

- WI-FI 4EU, na več javnih točkah po občini je pred kratkim bil vzpostavljen brezžični internet.  

  

Terezija NEMEC je vprašala kako je z navozom gramoza na cesto na Gibini.  

Nataša SLAVIČ je odgovorila, da je bilo naročeno in da bo preverila, ali je bilo ustrezno izvedeno.  

 

Bilo je še podano vprašanje, kako je z gramoznimi jamami na Razkrižju, če so prodane oz. dane v 

upravljanje. Odgovor je podal ŽUPAN.  

 



7 

 

Nataša SLAVIČ je ob koncu seje predstavila še aktivnosti projekta Evropski teden mobilnosti 2020, saj 

občina letos pri tem sodeluje in je tudi bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo, kjer v 

sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor sodeluje v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 

IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada 

za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 

Nataša SLAVIČ je na kratko povzela še Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije 

nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Razkrižje, ki je izdelan in objavljen na spletni strani Občine Razkrižje.  
 

 

 

Ad 7 Razno 

Pod točko Razno ni bilo razprave. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 19.30 
 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


