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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-11/2016-4  

Datum: 30. 3. 2017   

                                              

Z A P I S N I K 

 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo, 28. 12. 2016, ob 16. uri, v Knjižnici in 

čitalnici Razkrižje.  

 

Sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

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

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Andrej, 

- NEMEC Terezija, 

- NOVAK Izidor, 

- ŠAFAR Klementina, (pridružila pozneje) 

- RASPOR Antun. 

 

Odsotni:  

- ROB Dejan. 

 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - Tajnik občinske uprave Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

 

 

 

Ad 1/ Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev dnevnega reda. 

Uvodoma je župan vse zbrane pozdravil na 14. redni seji Občinskega sveta (OS) Občine Razkrižje, ki je v 

tem mandatu, vključno s petimi izrednimi in eno dopisno sejo, že 21. seja. Zadnja redna seja je bila dne, 30. 

11. 2016, od koder je župan povzel obravnavane točke; prav tako pa je dne, 7. 12. 2016 potekala 5. izredna 

seja v sklopu 2. skupne izredne seje občinskih svetov občin iz upravnih enot Ljutomer in Gornje Radgone 

glede sprejema potrebnih odlokov za delovanje projekta Oskrbe s pitno vodo Pomurja- sistem C.  
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Župan je v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) 

ugotovil, da je na seji Občinskega sveta navzočih trenutno 5 od skupno 7 članic in članov  in da je občinski 

svet sklepčen.   

Na podani predlog dnevnega reda ni bilo pripomb. 

 

S 5  glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dnevni red za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje: 

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

reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2016. 

4. Prva obravnava Proračuna Občine Razkrižje za leto 2017. 

5. Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2017. 

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

7. Razno. 

 

 

 

Ad 2/ Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne in 5. izredne  seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

Pri obravnavi predlaganega zapisnika 13. redne seje, je župan podal pripombe k uvodnim razlagam točk, s 

katerimi želi, da se dopolni zapisnik in navedejo celotne uvodne predstavitve pri obravnavah pomembnih 

točk (Ad 3, Ad 5, Ad 7).  Prav tako je župan podal pripombe na zapisnik 5. izredne seje, ki se dopolni z 

županovimi razlagami in uvodnimi pojasnili.  

Ostali prisotni pripomb na zapisnik niso imeli. Predlogi z dopolnitvami so bili podani na glasovanje.  

 

S 5  glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 13. redne in 5. izredne redne seje Občinskega sveta 

Občine Razkrižje s predlagano dopolnitvijo.  

 

Seji se je pridružila Klementina ŠAFAR.  

 

 

 

Ad 3 Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2016 

Uvodoma je župan povedal, da je leto 2016, glede finančnega poslovanja občine, zaradi velikih investicij v 

zgradbo osnovne šole, vrtca, zdravstvene postaje in drugih obveznostih iz leta 2015, bilo eno težjih, hkrati 
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smo se trudili zmanjševati stroške. Rebalans proračuna občine za leto 2016, v primerjavi s sprejetim 

proračunom, izkazuje zmanjšanje prihodkov za cca 220.000 EUR, ter zmanjšanje odhodkov proračuna za 

cca 172.000 EUR. Za podrobnejše pojasnilo k rebalansu proračuna je župan prosil računovodkinjo Cvetko 

MLINARIČ. 

 

Cvetka MLINARIČ je uvodoma povzela obrazložitev rebalansa za leto 2016 iz splošnega dela in nato še iz 

posebnega dela proračuna. V obeh delih rebalansa so bile podrobneje obravnavane postavke, kjer so bila 

večja odstopanja, k čemur sta Cvetka MLINARIČ in župan Stanko IVANUŠIČ pojasnjevala ter odgovarjala 

na vprašanja članic in članov občinskega sveta.  

V razpravi je Župan povedal, da so se odprte obveznosti občine, glede na prejšnje leto prepolovile, ostale so 

še predvsem dolgoročne obveznosti.  

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejeme Rebalans proračuna Občine Razkrižje za leto 2016. 

 

 

 

Ad 5 Obravnava in sprejem sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2017. 

V obrazložitvi obravnavane zadeve, je Cvetka MLINARIČ povedala, da je glede na rast cen potrebno 

uskladiti vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 

2017. 

Po krajši razpravi je bil sprejet predlagani sklep. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2017. 
 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Razkrižje 

znaša 0,0105 EUR. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01. 

Januarja 2017. 
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Ad 4 Prva obravnava Proračuna Občine Razkrižje za leto 2017. 

Župan je uvodoma povedal, da se mu ni uresničila želja, da bi prva obravnava proračuna za leto 2017 bila 

opravljena že prej in, da bi imeli proračun občine Razkrižje pripravljen in sprejet za dve leti skupaj; vseeno 

pa razume, da v malo številčni upravi vsega vedno ni lahko tekoče urediti, čeprav se v upravi trudijo. 

Poudaril je, da bo v naslednjem letu glavna skrb sofinancirati stroške ob rekonstrukciji regionalne ceste 

Razkrižje - MP Gibina - za javno razsvetljavo in pločnike, kar bo največja investicija ob nekaterih drugih 

projektih; se pa poskušamo prijavljati tudi na druge ugodne razpise. V eni od naslednjih sej bodo 

obravnavani investicijski projektni dokumenti, ki so strateškega pomena za nadaljnji razvoj občine.  

 

Cvetka MLINARIČ je v nadaljevanju podrobneje povzela vsebino Odloka o proračunu občine Razkrižje za 

leto 2017, na kar so bili najprej obravnavani prihodki ter odhodki iz splošnega dela proračuna ter nato še iz 

posebnega dela.  

Povedala je, da so članice in člani občinskega sveta z gradivom prejeli osnutek proračuna, v katerega pa bo 

možno še vključevati morebitne večje spremembe, predvsem glede projektnih aktivnosti. Odgovore na 

vprašanja članic in članov občinskega sveta je podajal tudi župan. 

Razprava je potekala glede prostorskega planiranja,  financiranja  stroškov gasilcem ter društvom. Prav tako 

je potekala razprava glede financiranja pomoči na domu, družinskega pomočnika, itd. 

 

Andrej NEMEC se je opravičil zaradi druge obveznosti in sejo ob 17.20 zapustil.  

Župan je povedal, da bo osnutek proračuna dan v 15-dnevno javno obravnavno na krajevno običajen način. 

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Proračun Občine Razkrižje za leto 2017 v prvi obravnavi. 

Predlog proračuna se daje v 15-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.  

 

 

 

 

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

Antun RASPOR je odprl razpravo glede priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, ki jih je v nekaterih  

konkretnih primerih po občini  še potrebno urediti.  

 

Vera BENCEK se je zanimala glede odziva na javni razpis za pridobitev zdravnika družinske medicine v 

Zdravstveni postaji Razkrižje. Župan je povedal, da je bil 16. 12. 2016 objavljen javni razpis v Uradnem listu 

RS in spletni strani občine in bo odprt do 16. 1. 2017. 

 

Antun RASPOR je vprašal kakšno je stanje glede realizacije sklepov zadeve Marka BEDEKOVIČA ter Draga 

ŠKRLECA. Župan je podal odgovor najprej glede Marka BEDEKOVIČA, kjer je glede ureditve poti  povedal, 

da je v pogovoru z nekaterimi tam bližnjimi občani, sosedi Marka Bedekoviča, bila podana pobuda, da bi se 
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javna pot na hrib, do hiš, speljala po drugi –vzhodni strani, kjer je tudi položnejši teren. Glede oskrbe s pitno 

vodo zanj, je župan povedal, da nihče ne sme biti brez vode, je pa res, da ni racionalno, da bi občina 

prevzemala stroške za nekaj, kjer obstaja alternativa in je popolnoma tehnično možno, da se na pitno vodo 

priključi s hrvaške strani; katera je prav tako kvalitetna kot naša, saj nekatere naše občane hrvaški 

upravljavec Međimurske vode, že oskrbuje s pitno vodo.  

Sklep o možnosti oskrbe občanov s pitno vodo iz sistema, kjer je v medsebojnim sodelovanjem Javnega 

podjetja Prlekija in Međimurskimi vodami, glede na posamezno lokacijo tehnično najbolj optimalen, je potrdil 

tudi Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

 

Glede Draga ŠKRLECA je župan povedal, da kolikor bo v možnosti občine, se bomo za rešitve trudili,  

vendar pri širitvi ceste predstavljajo problem njihove nerešene premoženjsko-pravne zadeve, zato tega to ni 

bilo možno enostavno in  takoj rešiti.  

 

Antun RASPOR je podal vprašanje kakšno je  stanje realizacije sklepov Občinskega sveta v tem letu.  

Župan je predlagal, da se do naslednje redne seje pripravi seznam sklepov ter, da se posebej obravnavajo 

morebitni nerealizirani sklepi, ter navede razlaga in vzrok za nerealizacijo.  

V zvezi s tem je bil sprejet predlagan sklep.  

 

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje nalaga upravi  in županu Občine Razkrižje, da na naslednji redni seji 

pripravi seznam nerealiziranih sklepov, sprejetih na sejah občinskega sveta Občine Razkrižje v letu 2016, 

ter zanje pripravi pojasnilo o vzrokih nerealizacije.  

 

 

 

Ad 7 Razno  

Pri tej točki je Cvetka MLINARIČ povedala, da je s strani Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 

prejela prošnjo za izdajo soglasja k povečanju števila otrok v oddelkih vrtca v homogenem oddelku (4-6 let) 

za enega otroka s 1. 1. 2017, ker se je pojavila tovrstna potreba. K temu je dodala, da je to izvedljivo na 

podlagi zakonskih možnosti in dogovora s šolo oz. vrtcem, da se tovrstne prošnje na občino posredujejo 

sproti, glede na potrebe. 

Po krajši razpravi je bil sprejet predlagan sklep. 

 

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k povečanju najvišjega števila otrok v oddelkih vrtca v 

heterogenem oddelku (4-6 let) - povečanje za enega otroka od 1. 1. 2017. 

 

Za zaključek leta je župan članicam in članom namenil nekaj besed. Glede temeljnih nalog občine ima župan 

željo, da bi jih, glede na dane finančne možnosti, lahko uresničevali v čim večji meri.  
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Njegova želja za vse občane je, da bi mandat zaključili z dvema, zelo pomembnima stvarema; z 

rekonstruirano regionalno cesto, ki vključuje novo javno razsvetljavo, pločnike in pridobitev nove optične 

komunikacijske povezave, ter da bi pridobili v kraj stalnega zdravnika družinske medicine.  

Na splošno pa je zaželel članicam in članom predvsem dobrega zdravja,  ostalo pa je večina članic in članov 

že dosegla. 

 

Vera BENCEK je prisotne seznanila s telefonskim klicem dr. Cvetke HEĐET TOTH in pogovorom v povezavi 

z njenim nazivom častne občanke.  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


