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SPORAZUM 

 MED 

OBČINO ŠTRIGOVA, REPUBLIKA HRVAŠKA,  

IN OBČINO RAZKRIŽJE, REPUBLIKA SLOVENIJA,  

O SKUPNI UREDITVI OBMEJNIH JAVNIH POTI  

 

 

Občina Štrigova, Republika Hrvaška, ki jo zastopa načelnik Občine Stanislav Rebernik, in  

Občina Razkrižje, Republika Slovenija, ki jo zastopa župan Stanko Ivanušič (v nadaljevanju:  

pogodbenici),  

 

sta se  

 

upoštevajoč določbe in načela Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), 15. X. 1985, 

katere podpisnici sta Republika Hrvaška in Republika Slovenija, določbe 41. do 46. člena 

Sporazuma med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu in 

sodelovanju (BHROPS; Uradni list RS-MP, št. 20-50/2001), in določbe 1., 2. in 7. člena 

Sporazuma o obmejnem sodelovanju med Občino Razkrižje v Republiki Sloveniji in Občino 

Štrigova v Repuliki Hrvaški, z dne podpisa 27. 3. 2002,  

 

upoštevajoč nacionalne predpise, ki urejajo pristojnosti in pooblastila enot lokalne 

samouprave v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji ter svoje interne predpise, 

 

s ciljem zagotavljanja bolj varnih in kakovostnih cestnih povezav in izboljšanja storitvenih 

pogojev za prehod oseb in blaga ter kakovosti življenja vseh obmejnih prebivalcev,  

 

ob soglasju, da je to njun skupni interes,  

 

sporazumeli sledeče: 

1. člen 

Splošno določilo 

Pogodbenici sta skupno ugotovili, da obstoječa cestna infrastruktura na obmejnih javnih poteh 

…………………….(Občina Štrigova) oziroma JP številka 724791 Šafarsko – meja s Hrvaško 

(Občina Razkrižje), ………………………(Občina Štrigova) oziroma JP številka 724804 

Razkrižje – Razkriški breg (Občina Razkrižje), ……………………. (Občina Štrigova) 

oziroma JP številka 724773 Gibina – meja s Hrvaško (Občina Razkrižje) ter 

……………….(Občina Štrigova) oziroma JP 724781 Gibina – meja s Hrvaško (Občina 

Razkrižje), ki povezujejo dve obmejni občini Štrigova (Republika Hrvaška) in Razkrižje 

(Republika Slovenija), ne zadostuje več pogojem potrebnim za varen in kakovosten promet, 

ter sta dosegli medsebojni sporazum o skupni ureditvi teh obmejnih javnih poti. 

 

2. člen 

Projektiranje, priprava in izvajanje 

Pogodbenici bosta tekoče usklajevali vse podrobnosti projektiranja, priprave in izvajanja del 

na obmejnih javnih poteh iz prvega odstavka 1. člena tega Sporazuma ter sta sporazumni, da 
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se bodo vsi postopki v tej zvezi izvajali v skladu z obstoječimi veljavnimi nacionalnimi in 

internimi predpisi obeh pogodbenic. 

 

3. člen 

Razpis za izvajalca del 

Pogodbenici se dogovorita, da bodo za izvajanje nujnih vzdrževalnih del ter ureditev 

obmejnih javni poti iz prvega odstavka 1. člena tega Sporazuma, izvedeni javni razpisi.  

Pripravo in izvedbo potrebnih postopkov javnega naročanja opravi Občina Razkrižje. 

 

4. člen 

Financiranje 

Pogodbenici bosta financirali projektna in ureditvena dela kot sledi: 

a) projektno dokumentacijo za ureditev obmejnih javnih poti iz prvega odstavka 1. člena 

tega Sporazuma, vključno z dopolnitvami, pripravi in financira Občina Razkrižje, 

b) stroške nujnih vzdrževalnih in ureditvenih del bosta pogodbenici krili v deležu, kot se 

bo površinsko izvajal na teritoriju posamezne občine oziroma v območju države, ki ji 

pogodbenica pripada. 

 

5. člen 

Roki 

Pogodbenici sta se dogovorili, da si bosta prizadevali vse dogovorjene aktivnosti iz tega 

Sporazuma izvesti na način, ki bo omogočil zaključek nujnih vzdrževalnih in ureditvenih del 

v čim krajšem času in sicer s ciljem čimprejšnje zagotovitve bolj varnih in kakovostnih 

cestnih povezav in izboljšanja storitvenih pogojev za prehod oseb in blaga ter kakovosti 

življenja na obmejnih javnih poteh iz prvega odstavka 1. člena tega Sporazuma. 

 

6. člen 

Vzdrževanje in upravljanje 

Razmerij glede upravljanja in vzdrževanja obmejnih javnih poti iz prvega odstavka 1. člena 

tega Sporazuma pogodbenici s tem Sporazumom ne spreminjata. 

  

7. člen 

Odgovornost za škodo 

V primeru, da ena od pogodbenic brez utemeljenega razloga odstopi od realizacije sanacije 

obmejnih javnih poti iz prvega odstavka 1. člena tega Sporazuma, pred začetkom ali med 
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potekom same izvedbe del, bo le-ta odgovarjala drugi pogodbenici za povzročeno škodo in 

nastale stroške. 

 

 

8. člen 

Reševanje sporov 

Morebitne spore, ki bi nastali zaradi razlage ali izvajanja tega Sporazuma bosta pogodbenici 

reševali sporazumno. 

9. člen 

Končna določila 

Pogodbenici sta dolžni pristojne institucije v matični državi obvestiti o sklenitvi tega 

Sporazuma najpozneje trideset dni po njegovem podpisu.  

Sporazum začne veljati z dnem, ko so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo veljavnost v skladu                   

z notranjimi predpisi obeh pogodbenic. 

Sporazum se sklene za nedoločen čas. 

Sporazum lahko katera koli pogodbenica odpove pisno. V primeru odpovedi Sporazum 

preneha veljati šest mesecev po prejemu obvestila o odpovedi Sporazuma. 

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni na podlagi medsebojnega dogovora pogodbenic. 

Spremembe in dopolnitve Sporazuma stopijo v veljavo v skladu s prvim odstavkom tega 

člena. 

Ta Sporazum v ničemer ne vpliva in ne prejudica poteka, določitev in označitev državne meje 

med državama. 

Sestavljeno v ................................., dne  ………………………….. v dveh izvirnikih                       

v hrvaškem in slovenskem jeziku, pri čemer sta oba izvoda enako verodostojna.   

 

 

 

 Za Občino Štrigova:  Za Občino Razkrižje:  

     

 Načelnik  Župan  

 Stanislav Rebernik  Stanko Ivanušič  
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