OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-4/2020-15
Datum: 15. 10. 2020

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 15. 10. 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:
- Andrej NEMEC,
- Klementina ŠAFAR,
- Denis BAUMGARTNER,
- Damjan PERGAR.
Seji so prisostvovali še:
- Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,
- Cvetka MLINARIČ – svetovalka I Občine Razkrižje,
- Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje,
- Vladimir IVANUŠIČ- član delovne skupine za statutarno pravne zadeve Občine Razkrižje,
- Boštjan PIHLAR, kandidat za direktorja Zdravstvenega doma Ljutomer,
- Miha FORTE, specialist za izgradnjo mobilnega omrežja pri podjetju Telemach d.o.o..
Opravičeno odsotni:
• Dejan ROB,
• Terezija NEMEC,
• Anita NOVAK.
Sejo je vodil župan Občine Razkrižje, Stanko IVANUŠIČ.
Župan je uvodoma pozdravil prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Razkrižje ter ostale vabljene
na letošnji četrti redni seji, ki je še vedno, kljub ukrepom omejitve zbiranja, sklicana klasično, s fizično
prisotnostjo, saj številčno, 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 občinskega sveta 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 12. redni seji prisotni 4 člani Občinskega sveta
Občine Razkrižje. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.
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Župan je predlagal, da se iz dnevnega reda 12. redne seje, ki so ga članice in člani Občinskega sveta prejeli
z gradivom, črta 8. točka, (Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Razkrižje, v prvi obravnavi) ker odloka zaradi objektivnih razlogov – bolniške
odsotnosti sodelavke, ni bilo možno pravočasno pripraviti. Točka bo uvrščena na dnevni red naslednje seje
občinskega sveta.
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 12. 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 11. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje in
pregled realiziranih sklepov.
3. Obravnava in sprejem predloga Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta
Občine Razkrižje v prvi obravnavi.
4. Obravnava in sprejem Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini
Razkrižje v prvi obravnavi.
5. Obravnava in sprejem soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Ljutomer.
6. Obravnava in sprejem Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini
Razkrižje v drugi obravnavi.
7. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v občini
Razkrižje v drugi obravnavi.
8. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje v
skrajšanem postopku.
9. Obravnava in sprejem Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v
Občini Razkrižje v prvi obravnavi.
10. Obravnava predloga vzpostavitve bazne postaje na Domu kulture, Šafarsko.
11. Obravnava in potrditev predloga kandidata za sodnika porotnika.
12. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske
uprave.
13. Razno.
AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje in pregled
realiziranih sklepov
Župan je povzel sprejete sklepe prejšnje, 11. redne seje in poročal o njihovi realizaciji.
Članice in člani občinskega sveta na zapisnik 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 11. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.
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Ad 3 Obravnava in sprejem predloga Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta
Občine Razkrižje v prvi obravnavi.
Uvodoma je župan članice in člane OS seznanil z zahtevo Ministrstva za javno upravo, da je občini bilo
naloženo, da Statut občine in Poslovnik občinskega sveta, na nekaterih točkah uskladi z veljavno
zakonodajo.
Za pomoč pri pregledu Statuta Občine Razkrižje (v nadaljevanju statuta) in Poslovnika Občinskega sveta
Občine Razkrižje (v nadaljevanju poslovnika), je za pravni pregled župan zaprosil Delovno skupino za
statutarno pravne zadeve Občine Razkrižje, v sestavi lokalnih pravnikov. Na sejo občinskega sveta je župan
povabil predsednika te delovne skupine, g. Vladimirja IVANUŠIČA, upokojenega sodnika, ki je občini
pomagal pripravljati statut in poslovnik že pri ustanovitvi Občine Razkrižje. G. IVANUŠIČ je članicam in
članom OS razložil to, kar zahteva Ministrstvo za javno upravo in hkrati zelo podroben predlog besedila
statuta in poslovnika, ki ga je predlagal Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (dr. Boštjan Brezovnik s
sodelavci), kateremu po strokovni plati, tudi nomotehnično ni kaj očitati. Na odločitvi občinskega sveta pa je,
ali želi imeti vse do potankosti normirano, tako v statutu kot v poslovniku, ali pa želi imeti kratek in jasen,
tako statut kot poslovnik. Gre namreč za to, da bo ob vsakokratni spremembi zakonodaje, potrebno tudi
statut in poslovnik dopolnjevati in spreminjati. Že od začetka delovanja občine, sta statut in poslovnik bila
naravnana tako, da sta napotila pri odločanju na vsakokrat veljavni zakon, ne pa, da bi vse do potankosti bilo
iz zakonov našteto in prepisano. Zato sta statut in poslovnik v preteklosti terjala relativno malo sprememb. V
nadaljevanju je g. Vladimir IVANUŠIČ podrobno razložil katere člene statuta in poslovnika, ki bi jih bilo
potrebno dopolniti in spremeniti, za kar je Delovna skupina za statutarno pravne zadeve Občine Razkrižje
pripravila tudi v pisni obliki. Delovna skupina se bolj nagiba h krajši verziji, torej k dopolnitvam in
spremembam obstoječega statuta občine in poslovnika OS.
Po temeljiti razpravi je s 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 4:
1. Občinski svet Občine Razkrižje se opredeli za krajšo verzijo Statuta Občine Razkrižje in
Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki ga dopolni s potrebnimi dopolnitvami.
2. Predlog spremembe Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta Občine
Razkrižje se objavi v 15. dnevni javno razpravo.
3. Delovno skupina za statutarno pravne zadeve po koncu javne obravnave, do naslednje
obravnave na OS pripravi čistopis obeh aktov.

Ad 4 Obravnava in sprejem Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini
Razkrižje v prvi obravnavi.
Uvodoma je župan predstavil kandidata za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Ljutomer, g. Boštjana PIHLARJA in pojasnil zakaj ga je povabil tudi k tej točki dnevnega reda. Ta točka je
namreč za razvoj zdravstva v izjemnem interesu in je prav, da se kandidat za novega direktorja s tem že v
osnovi seznani. Članom in članicam ter prisotnemu kandidatu za direktorja ZD je župan pojasnil, da njegov
uvod k imenovanju direktorje predstavlja že pri tej točki in ga pri naslednji, ki se nanaša na sprejem sklepa o
soglasju k imenovanj direktorja, ne bo ponavljal. Pojasnil je še, da je Svet Javnega zdravstvenega zavoda
ZD Ljutomer g. Boštjana PIHLARJA imenoval že 24. septembra 2020, s tem, da imenovanje direktorja začne
veljati, ko k temu imenovanju podajo svoje soglasje vsi štirje občinski sveti iz območja UE Ljutomer, občin, ki
so ustanoviteljice zdravstvenega doma, Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.
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Župan je v nadaljevanju še enkrat poudaril, da je kandidata za novega direktorja ZD Ljutomer povabil k
obravnavi Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje, ker ima ta
odlok na področju zdravstva za to občino in njene ljudi pomembne posledice.
Določitev mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni je pravna podlaga za nadaljnje postopke, zato je
potrebno sprejeti ta odlok, kar je pravna podlaga za sprejem koncesijskega akta, slednji pa je podlaga za
javni razpis za podelitev koncesije.
Bistven je 9. člen odloka, ki v drugem odstavku govori o tem, kaj že imamo, to je:
- dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
- sanitetni prevozi (Križevci…Nedeljko…)
V tretjem odstavku besedilo odlok govori:
- da ima občina lekarniško dejavnost na podlagi koncesije.
V četrtem odstavku pa je določeno, kaj predvidevamo imeti po tem odloku v prihodnje:
- dejavnost splošne oziroma družinske medicine (kar torej že imamo),
- zobozdravstvo odraslih (kar bo na novo)
- sanitetni prevozi (kar imamo s Križevci – Nedeljko…)
Določilo petega odstavka:
- lekarniško dejavnost, (ki že obstaja).
Župan je povedal, da bomo med to prvo in drugo obravnavo zaprosili soglasje k temu odloku Javni
zdravstveni zavod ZD Ljutomer, kar pričakujemo od novega direktorja tega zavoda.
Kljub temu, da zobozdravnikov in posebej parodontologov ni v izobilju, pa ugotavljamo, da za naše obmejno
območje ostaja interes po zagotovitvi kadrov, tudi s področja zobozdravstva in bo koristno za celotno javno
zdravstveno mrežo, ki jo pokriva Javni zdravstveni zavod ZD Ljutomer. Zato mora biti kombinacija
zdravstvenega osebja v javnem zavodu, kot zasebnih zdravnikov koncesionarjev v enotno delujočem
javnem sistemu zdravstva.
Za Občino Razkrižje je to prav posebej pomembno, ker imamo že več let urejeno in opremljeno
zobozdravstveno ordinacijo, ki smo je pred kratkim dodatno obnovili, v prihodnje pa jo nameravamo še
razširiti. Žal pa je ta, pretežni del svojega obstoja, samevala. Bile se neke začasne rešitve, večinoma pa se v
prostorih zobozdravstvene ordinacije ni odvijalo nič, prostori in oprema, so večji del samevali.
Župan je pred kandidatom izrazil odkrito pričakovanje;
- da kandidat za direktorja prepozna potrebo po pridobitvi koncesionarja - zobozdravnika- parodontologa,
- da s svojo javno zavezo, da bo kot novi direktor Javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer, uresničil
zavezo s pozitivnim mnenjem k obravnavanem odloku, v duhu dobrega sodelovanja z to obmejno občino
in njenimi ljudmi,
- in da kot novi direktor k odloku izda soglasje, da za to območje pridobi zobozdravnika – parodontologa.
Po krajši razpravi s 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 5 :
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni
ravni v Občini Razkrižje v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi.
2. Predlog Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje se daje
v 15. dnevno javno razpravo, ki začne teči z dnem po sprejetju.
3. Ta sklep velja takoj.
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Ad 5 Obravnava in sprejem soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Ljutomer.
Župan je pozdravil kandidata za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer,
Boštjana PIHLARJA, univerzitetnega diplomiranega ekonomista.
G. Boštjan PIHLAR se je najprej predstavil osebno, kjer je izpostavil svoje delovne izkušnje v dosedanji 23.
letni delovni dobi.
Glede Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer je kandidat predstavil svojo vizijo, kjer
meni, da je pacient najpomembnejši, vizijo tudi vidi v modernejši informacijski tehnologiji za lažji dostop
pacientov do storitev, ker se je potrebno prilagajati družbi in novostim. Željo ima posodobiti storitveno
dejavnost Zdravstvenega doma Ljutomer, kajti glede prostorskih in infrastrukturnih zadev, je trenutno dobro
poskrbljeno.
Nadaljeval je z dejstvom, da se pa bo potrebno najprej soočati s problematiko glede preprečevanja širjenja
okužbe z novim koronavirusom. Izziv vidi tudi v okrepitvi vhodnih točk zdravstvenega doma in sprejemom
pacientov. Dobra ideja se mu zdi že uveljavljena praksa drugod, za »Drive in« sistem, kjer bi bila možna hitra
obravnava tudi zunaj prostorov, vendar pod primernim nadstreškom. Ključna mu je komunikacija, da so v
kolektivu spoštljivi drug do drugega, da se poslušajo med sabo, da bodo skrbeli tudi za osebnostno rast.
Potrebna bodo tudi izobraževanja, formalna in neformalna. Njegova naloga je, da ustvarja pogoje, da se bo
delo opravljajo nemoteno. V stroko se ne bo spuščal, bo pa se vključeval, ko bo delo imelo vpetost v
finančne posledice. Direktor mora imeti strokovnega vodjo, nekoga izmed zdravnikov, v skladu s
sistematizacijo pa bo moral imeti tudi pomočnika za zdravstveno nego, t.i., glavno sestro. Direktorjevi
pomočniki morajo imeti avtoriteto, strokovnost in jim bo moral tudi zaupati, prav tako želi, da bo tudi s
sodelavci sodelovanje takšno, da jim z vodenjem ne bodo povzročali še dodatnega stresa.
V Javnem zdravstvenem zavodu ZD Ljutomer bodo podprli, da se naša prizadevanja v Občini Razkrižje po
pridobitvi zobozdravstvene službe uresniči.
Kot direktor bo moral poskrbeti za kadrovsko sestavo in narediti zavod privlačen in konkurenčen za mlade
domače zdravnike. Želi si optimalnega delovanja, ne da bi na račun kopičenja sredstev povzročali izgorelost
zdravnikov. Iskali bodo možnosti pridobivanja dodatnih sredstev, tudi z izvajanjem tržne dejavnosti. V
svojem delovnem času se želi ukvarjati 50 % z ljudmi-zaposleni-pacienti, 20-30 % s poslovanjem in
investicijami, ostalo s posodobitvami in sodelovanjem z drugimi deležniki, ki lahko pripomorejo k boljšemu
delovanju zavoda. Še enkrat je poudaril, da si želi posodobitve sistema za lažji pristop ljudi do zdravnikov,
kajti ne zdi se mu dopustno, da pacienti po telefonu ne pridejo v kontakt z zaposlenimi. Potrebno bi bilo
urediti tudi javno predstavitev zdravstvenega stanja, t.i. »kartoteko prebivalstva« da se ljudje s tem seznanijo
in skupaj tudi poiščejo primerne rešitve za izboljšanje stanja.
Po temeljiti razpravi, po zastavljenih vprašanjih in odgovorih, je župan povzel iz razprave, da Občinskemu
svetu Občine Razkrižje, glede na predstavitev vizije kandidata za razvoj tako Zdravstvenega doma Ljutomer,
kot razvoj zdravstva v Občini Razkrižje, povezano z obravnavanim Odlokom o mreži javne zdravstvene
službe na primarni ravni v Občini Razkrižje in izraženo podporo s strani bodočega direktorja o uresničitvi
tega interesa v Občini Razkrižje, občinskemu svetu predlaga, da kandidatu za direktorja da soglasje k
imenovanju.
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 imenovanju Boštjana PIHLARJA, Užiška ulica
2b, SI-9240 Ljutomer, za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer.
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2. Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer je direktorja imenoval s sklepom št. 673/2020,
z dne, 24.9.2020.
3. Sklep velja takoj.

Ad 6 Obravnava in sprejem Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Razkrižje v
drugi obravnavi.
Župan je besedo predal Nataši SLAVIČ, ki je namesto Monike HOLC na kratko predstavila Odlok o
sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Razkrižje v drugi obravnavi.
Po predstavitvi predloga Odloka, je župan povedal, da je odlok pripravljen v redu, vendar nam na splošno pri
takšnih zadevah manjka še veščina, da se tovrstni akti prilagodijo na enostavnejše oblike in olajšajo izvedbo
nalog ter procedur, ki sicer zahtevajo veliko dela.
S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 7:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Razkrižje v drugi obravnavi.
2. Ta sklep velja takoj.

Ad 7 Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v občini
Razkrižje v drugi obravnavi.
Župan je še enkrat članicam in članom OS razložil bistvo odloka na katerega iz javne razprave ni prišla
nobene pripomba. Gre samo za to, da je v primeru prodaje katere od parcel v namenski rabi gozd, možnost,
da ga odkupi občina in ima pred drugimi kupci predkupno pravico. Gre za območje uresničevanja programa
ohranjanja kulturne in naravne dediščine tega območja, zato je tudi interes občine, da v primeru prodaje
katerega od teh gozdov, del le-tega tudi odkupi. Ni interes občine odkupiti celotnih parcel gozdov, ampak
samo tisti del, kjer je v interesu občine, o čimer pa se bomo z vsakim ponudnikom – prodajalcem sproti
dogovarjali. Nič pa nikomur ne bomo jemali.
Ravno zaradi oteženih razmer, tudi v času javne obravnave odloka, župan občinskemu svetu predlaga v
razmislek, da se z lastniki parcel, ki so v odloku navedene, naveže stik in da se sprejem odloka zadrži oz. se
njegova javna obravnava zaradih oteženi pogojev javnih razprav, podaljša, da se lastnikom prej temeljito
razloži za kaj OS sprejema ta odlok.
S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 8:
Občinski svet Občine Razkrižje na vsebino Odloka o razglasitvi gozda za gozd s posebnim
namenom v občini Razkrižje, nima pripomb, ker je primeren za sprejem, vendar pa predlaga, da se
pred tem, vse lastnike gozdov po tem Odloku, v izogib nesporazumov, obvesti in da se z njimi
stopi v stik ter opravi individualni pogovor ter razloži, da se jim ne jemlje ničesar, da se le v
primeru prodaje gozda, občina lahko prijavi kot predkupna upravičenka, s čimer se uresničuje
javni interes dostopa do pomembne naravne in kulturne dediščine v Občini Razkrižje.
To v bistvu pomeni, da se javna razprava odloka podaljša za tri mesece oz. do takrat, ko bo možno
opraviti kontakte z lastniki gozdov.
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Ad 8 Obravnava in sprejem Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje v skrajšanem postopku.
Po županovem uvodu je Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje predstavila Cvetka MLINARIČ, ki je
povedala, da je namen odloka, s plačilom določene takse, zagotoviti resnost pobude za spremembo
namembnosti zemljišč. Cilj Odloka je vzpostaviti red na tem področju, ker tako prakticirajo tudi druge občine
in bi s tem vzpostavili tudi v zadostni meri resnost pobud, saj je občasno na občino naslovljeno kar nekaj
vlog, ki pa ne morejo nenehno vstopati v že tekoče postopke spremembe občinskega prostorskega načrta.
S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 9:
Občinski svet Občine Razkrižje obravnava in sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembe namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine
Razkrižje po skrajšanem postopku.

Ad 9 Obravnava in sprejem Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v
Občini Razkrižje v prvi obravnavi.
Župan je uvodoma povedal, da je bila ob začetku letošnjega šolskega leta silna problematika glede
organizacije šolskega prevoza, ki pa traja že od izgradnje pločnikov v letu 2018, ki so izboljšali prometno
varnost na šolskih poteh, pa občina iz tega naslova ni prihranila še ničesar. Bili so pritiski tako na šolo kot
občino, zato je potrebno pri tem uveljaviti spremembe. Župan je bil celo prisoten na šolskem roditeljskem
sestanku, kjer je predstavil možne variante organizacije šolskega prevoza. Trenutno nihče od otrok v občini,
ki obiskujejo Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, ni od prebivališča do šole oddaljen več kot 4 km, kot je
glavna zakonska podlaga za uveljavljanje pravice do brezplačnega šolskega prevoza, nevarnejše območje je
na razkriškem križišču, za Šprinc in Koprivo pa je vprašljivo kako nevarna je ta pot. Župan je povedal, da je
čutiti stremenje šole, da se ta problematika razreši, zato je utemeljen predlog, da se za določitev jasnih pravil
sprejme Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v Občini Razkrižje.
V nadaljevanju je predlog pravilnika predstavila Nataša SLAVIČ. Eden od poudarkov pri Pravilniku o
organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v Občini Razkrižje, je bila določitev pravne podlage, na
podlagi določb katerih, bi se obračunavali prevozni stroški, v tem trenutku prednostno staršem prvošolčkov,
kot je ena izmed možnosti določila na podlagi Zakona o osnovni šoli, ki pravi, da so učenci 1. razreda
upravičeni do brezplačnega šolskega prevoza, ki je lahko v obliki brezplačnega organiziranega šolskega
prevoza, povračila stroškov javnega prevoza ali povračila stroškov prevoza staršev. Učenci 1. razreda bi
načeloma v našem primeru imeli možnost koristiti organiziran brezplačni šolski prevoz na relaciji, kjer kombi
vozi, vendar je pri tem obvezno organizirati za učenca spremstvo. Do sedaj na naši šoli ni bilo prakse, da bi
se z organiziranim šolskim prevozom vozili učenci 1. razreda, razen v redkih primerih, če so imeli spremstvo,
predvsem s strani starejših bratov ali sester.
Sklep o določitvi pravne podlage izplačevanja prevoznih stroškov je potrebno sprejeti že danes, kateri bo
veljal do sprejetja Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v drugi obravnavi in tudi v
samem pravilniku, saj je na prejšnji seji občinskega sveta bil sprejet sklep, da se staršem prvošolčkov
omogoči ugodnost povračila prevoznih stroškov, kot oblika brezplačnega šolskega prevoza.
V razpravi so se članice in člani občinskega sveta odločili za pravno podlago izplačevanja prevoznih
stroškov staršem prvošolčkov, kot to določa izplačevanje stroškov prevoza na delo iz dela za javne
uslužbence, trenutno po ZUJF-u, ki določa višino povračila v višini 8% vrednosti cene 1 litra 95 -oktanskega
goriva, na kilometer, kar trenutno znaša 0,08 EUR.
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S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 10 :
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu
stroškov prevoza v Občini Razkrižje v prvi obravnavi ter pravilnik daje v 14 - dnevno javno
obravnavo.
S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 11:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme za pravno podlago izplačevanja povračila prevoznih
stroškov staršev učencev 1. razreda, kot obliko brezplačnega prevoza, v skladu z zakonodajo
glede povračila stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence, trenutno po ZUJF-u, ki
določa višino povračila v višini 8% vrednosti cene 1 litra 95 - oktanskega goriva na kilometer.
2. Način določitve razdalje, zbiranja in obravnave vlog ter izplačila se smiselno povzamejo iz
sprejetega Pravilnika o organizaciji šolskih prevozih in povračilu stroškov prevoza v Občini
Razkrižje v prvem branju.
3. Ta sklep velja do dokončnega sprejetja Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu
stroškov prevoza v Občini Razkrižje.

Ad 10 Obravnava predloga vzpostavitve bazne postaje na Domu kulture, Šafarsko.
Po županovem uvodu, je predstavitev točke opravil predstavnik Telemacha d.o.o., g. Miha FORTE.
G. FORTE je povedal, da so v preteklosti že iskali primeren prostor za namestitev bazne postaje v občini
Razkrižje, ker je v občini slabša pokritost s signalom njihovega mobilnega operaterja Telemach.
Lokacijo Doma kulture so našli kot najbolj optimalno za pokrivanje najširšega možnega območja, za vse vasi
v občini. Tukaj je tudi je že deloma pripravljena oprema za to namestitev.
Članice in člane občinskega sveta je najbolj zanimalo stanje glede sevanja do bližnjih objektov. Le to je g.
FORTE predstavil iz gradiva, ki so ga prejele članice in člani, kjer je podrobna analiza pristojne službe glede
jakosti sevanja, zarisanega okrožja jakosti in ostale pomembne navedbe in pojasnila.
ŽUPAN je povedal, da ga skrbi to, da je pred časom že bila podana pobuda za bazno postajo s strani
drugega operaterja, a so takratne članice in člani Občinskega sveta, pobudo zavrnili, zaradi bojazni pred
sevanjem. Občani s slabšim pokritjem signala Telemacha, se trenutno znajdejo tako, da storitve popolnoma
preklopijo na storitve omrežje Telekom, ki je podporno omrežje Telemachu.
Župan je podal v razpravo predlog za namestitev dodatnih variant bazne postaje na objektih in sicer:
1.
2.
3.
4.

Stara ali nova vežica na pokopališču, ali robni del zemljišča na pokopališču.
Javni prostor zidanice v Šprincu, kjer 3 fazni električni priključek obstaja.
Ali prostor na Gibini, na zemljišču Marjana Trstenjaka.
Ali prostor Draga Makovca, ki je pred časom družbi Simobil že dal soglasje, pa so takrat oddaljeni
prebivalci novega naselja Gibina bili proti.

G. FORTE je povedal, da bi druga lokacija pomenila časovni zamik, stroške in tudi dodatno ureditev
infrastrukture zaradi pridobivanja vse potrebe dokumentacije, v skladu z zakonodajo, ampak bodo preverili
vse predloge. Z novo bazno postajo bi občani dobili možnost posodobitve s tehnologijo, da bi omrežje lahko
zaklenili in ne bi uhajal hrvaški signal.
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S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 12 :
Občinski svet Občine Razkrižje je predstavniku Telemacha d.o.o. predlagal štiri nadomestne
lokacije namestitve bazne postaje, namesto na Domu kulture Razkrižje. Te lokacije so:
1. Stara ali nova vežica na pokopališču, ali robni del zemljišča na pokopališču.
2. Javni prostor zidanice v Šprincu, kjer 3 fazni električni priključek obstaja.
3. Ali prostor na Gibini, na zemljišču Marjana Trstenjaka.
4. Ali prostor Draga Makovca, ki je pred časom družbi Simobil že dal soglasje, pa so takrat
oddaljeni prebivalci novega naselja Gibina bili proti.
Podjetju Telemach d.o.o. uprava občine pošlje skice z označenimi predlaganimi objekti, z
namenom preveriti možnost postavitve bazne postaje na kateri od teh lokacij.
Ad 11. Obravnava in potrditev predloga kandidata za sodnika porotnika.
Cvetka MLINARIČ je podala informacijo o predlaganju kandidata za sodnika porotnika – občana Slavka
MODLICA.
S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 13 :
Občinski svet Občine Razkrižje sprejeme odločitev, da se za sodnika porotnika iz Občine Razkrižje
določi Slavka MODLICA.

Ad 12. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Pod točko Vprašanj, predlogov in pobud ni bilo razprave
Ad 13 Razno:
Župan je članicam in članom Občinskega sveta predstavil pisni predlog Občine Razkrižje z zunanjimi
strokovnimi sodelavci, glede pristopa k obravnavi protipoplavne problematike na regionalnem nivoju. Gre za
to, da se poda pobuda, da se tovrstne problematike ne rešujejo parcialno, temveč kvečjemu regionalno,
celovito in še to s finančnimi sredstvi države. Predlog je pripravljen s pomočjo občinske urbanistke Občine
Razkrižje ge. Mojce FURMAN OMAN ter Danijele KURE KASTELC, prostorske načrtovalke OPN Občine
Razkrižje.
Občina predlaga izdelavo strategijo obravnavane protipoplavne problematike Mure s pritoki.
Predlog bo naslovljen na Svet Pomurske razvojne regije, župan pa je želel s tem predlogom predhodno
seznaniti članice in člane Občinskega sveta, preden ga pošlje naprej.
S 4 glasovi od 4 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 14 :
Občinski svet Občine Razkrižje daje podporo Predlogu Občine Razkrižje glede pristopa k
obravnavi protipoplavne problematike sprejemanja OPN s poudarkom na protipoplavnih študij. Na
Svet Pomurske razvojne regije se pošlje dopis z opisom problematike in predlog rešitev. Če ne
regijskem nivoji za to problematiko ne bi bilo zadosti posluha, se dopis Občine Razkrižje pošlje
pristojnim državnim organom, zlasti MOP. V končno sestavo besedila dopisa se vključi še
izdelovalec OPN in se med zunanjim svetovalcem za OPN, izdelovalcem OPN in upravo občine
uskladi.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri
Zapisala:
Nataša SLAVIČ

Stanko IVANUŠIČ
Župan Občine Razkrižje
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