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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-7/2017-5 

Datum: 22. 12. 2017 

 

  

 

Z A P I S N I K 

 

9. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 19. 10. 2017, ob 16. uri, v  Poročno -

sejni sobi Občine Razkrižje. 

 

Izredno sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

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

- NOVAK Izidor, 

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Terezija, 

- RASPOR Antun, 

- NEMEC Andrej. 

 

Odsotni:  

- ŠAFAR Klementina, 

- 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/  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

9. izredno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje je odprl župan Občine Razkrižje, kjer je najprej v skladu 

s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) ugotovil, da je od 7 

članic in članov OS navzočih 5, (dva člana sta upravičeno odsotna) ter, da je občinski svet tako sklepčen.  

 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje je sklepčen in lahko veljavno sklepa. 

 



Stran 2 od 5 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan Občine Razkrižje, Stanko IVANUŠIČ, je pri drugi točki podal članicam in članom občinskega sveta v 

obravnavo, s sklicem seje prejeti dnevni red 9. izredne seje ter vprašal o predlogu za morebitno dopolnitev. 

Glavni razlog sklica je bil izbrati elektorja Občine Razkrižje v volilno telo za splošne volitve v Državni svet 

RS. Ker pripomb in razprave ni bilo, je bil predlog dnevnega reda podan na glasovanje. 

 

S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 8. izredne seje Občinskega sveta 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 

3. Izvolitev predstavnika (elektorja) Občine Razkrižje v volilno telo za splošne volitve v 

državni svet. 

4. Obravnava in sprejem 4. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017. 

5. Obravnava in sprejem predloga /sklepa o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko 

premoženje v splošni rabi za prenos lastninske pravice na Občino Razkrižje. 

6. Razno   

 

 

Ad 3 Izvolitev predstavnika (elektorja) Občine Razkrižje v volilno telo za splošne volitve v državni 

svet. 

Župan je uvodoma pojasnil, da mora Občinski svet izvesti postopek izvolitve elektorja v skladu s Pravili za 

izvolitev predstavnika Občine Razkrižje v volilno telo, za volitve člana Državnega sveta RS ter določitev 

kandidata za člana Državnega sveta RS. V Občini Razkrižje občinski svet, po predhodni obravnavi na 

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIM), imenuje enega elektorja. Elektorja občinski 

svet imenuje s tajnim glasovanjem. 

 

Ker je predsednik KVIM-a bil odsoten, je zapisnik o prejetih predlogih prebrala Cvetka MLINARIČ. Povedala 

je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela en pisni predlog in sicer je to član 

Občinskega sveta Občine Razkrižje, Andrej NEMEC.  

 

Nadalje je Občinski svet Občine Razkrižje imenoval Komisijo za izvedbo glasovanja. 

 S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3 : 

Za izvedbo tajnega glasovanja se imenuje komisija v sestavi: Stanko IVANUŠIČ, Nataša SLAVIČ 

in Cvetka MLINARIČ 
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Sledilo je tajno glasovanje, ki ga je izvedla Komisija za izvedbo glasovanja. Volilno pravico je imelo 7 članov 

občinskega sveta, vendar je na seji bilo prisotnih 5. Komisija je razdelila 5 glasovnic, ki so jih članice in člani 

po volitvah oddali v zaprto škatlo.   

Število prejetih glasovnic je bilo pet (5), od tega so bile štiri (4) veljavne in ena (1) neveljavna glasovnica.  

Skupno število oddanih veljavnih glasovnic je bilo štiri (4).  

Rezultat glasovanja za kandidata je bil;  Andrej NEMEC, s 4-mi glasovi ZA.  

 

Po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji sklep komisije za izvedbo glasovanja: Volilna komisija na 

podlagi ugotovljenega izida glasovanja, predlaga Občinskemu svetu Občine Razkrižje, da sprejme sklep o 

določitvi Andreja NEMCA,  kot predstavnika (elektorja) Občine Razkrižje v volilno telo za splošne volitve v 

Državni svet Republike Slovenije 2017. 

 

S 4 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4 : 

Občinski svet Občine Razkrižje določi Andreja NEMCA, kot predstavnika (elektorja) Občine 

Razkrižje v volilno telo za splošne volitve v Državni svet Republike Slovenije 2017. 

 

 

AD 4 Obravnava in sprejem 4. dopolnitve Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Razkrižje za leto 2017. 

Po županovem uvodu je podrobnejše pojasnilo podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je predlagana 

dopolnitev potrebna zaradi evidentiranja uradnega pridobivanja nepremičnega premoženja občine ter 

posledično izvedba postopkov pridobitve nepremičnin iz Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi v 

uradno lastništvo Občine Razkrižje. Naknadno se s tem pridobi možnost razpolaganja premoženja oz. 

obremenitve premoženja s služnostnimi pravicami v javno korist.  

 

S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 4. dopolnitev Načrta pridobivanja stvarnega  

(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2017 v vsebini iz Priloge 1. 

2. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 4. dopolnitev Načrta razpolaganja stvarnega  

(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2017 v vsebini iz Priloge 2 
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Ad 5 Obravnava in sprejem predloga /sklepa o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko 

premoženje v splošni rabi za prenos lastninske pravice na Občino Razkrižje. 

Po županovem uvodu je podrobnejšo razlago podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je zaradi 

premoženjsko pravnih poslov ravnanja z nepremičninami v upravljanju Občine Razkrižje, potrebno status 

Splošnega ljudskega premoženja spremeniti v zemljiškoknjižno lastnino Občine Razkrižje in urediti 

zaznambo Grajenega javnega dobra. Tako se lahko predmetne nepremičnine upravljajo za svojo osnovno 

funkcijo (javne poti in javne površine) in potrebe pravnih poslov razpolaganja z zemljišči, kot na primer 

služnosti  v javno korist ali drugo razpolaganje z nepremičninami.  

 

S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme ugotovitveni sklep, da je parcelna št.  725/4, k.o. 

Razkrižje, v uporabi in naravi Grajeno javno dobro ter daje soglasje k izdaji ugotovitvene 

odločbe s strani uprave občine in ureditvi lastninske pravice. 

 

Ad 6 Razno : 

Župan je povzel najpomembnejša aktualna vprašanja, ki so pomembna za obveščenost občinskega sveta. 

 

Pred sejo je imel na obisku predstavnike Mladinskega centra Prlekije, s katerimi se je dogovoril za 

predstavitev primerov dobre prakse pri reševanju kanalizacijskega sistema za celotno območje občine 

Razkrižje, reševanju problematike begunske krize in zadev, povezanih z arbitražo.  

 

Župan še je članice in člane obvestil, da je pred kratkim opravil terenski ogled s predstavniki Ministrstva za 

notranje zadeve in Policijske uprave Murska Sobota, glede postavitve videonadzora na štirih najbolj 

problematičnih mestih v občini, z ilegalnimi prehajanji državne meje z Republiko Hrvaško.  

 

V povezavi z izvajanjem rekonstrukcije regionalne ceste Razkrižje-MP Gibina, je župan povedal, da je ravno 

na današnji dan, 19. 10. 2017 prejel klic direktorja Direkcije RS za infrastrukturo, g. Damirja TOPOLKA s 

katerim se je pogovarjal o aktualnih tematikah in problematikah pri izvedbi investicije.  

Župan je poudaril, da se je od obiska ministra za infrastrukturo, dr. Petra GAŠPERŠIČA na Gibini pri 

rekonstrukciji ceste zgodilo marsikaj v pozitivni smeri, saj smo po zaprosilu, ki smo mu ga predali ravno na 

tukajšnjem obisku, prejeli pisni odgovor, da bo vse predlagano, šlo v pripravo in realizacijo. 

Župan je poudaril, da je kljub temu, bilo še največ težav z ureditvijo odvodnjavanja od smeri Šajnovičevih na 

Šafarskem proti Razkrižju, saj v projektu niso bile predvidene zadostne kapacitete za potrebe sprejema 

dejanske količine padavin ob nalivih za meteorne vode, ki jih je zaradi konfiguracije terene nemogoče 

zaustaviti ali preusmeriti pred državno cesto in jih odvesti kam drugam. Prav tako pa so bile težave pri 

ureditvi jaškov fekalne kanalizacije. 
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Direktor DRSI, g. Damir TOPOLKO je županu obljubil, da bo za bodoče obljubljene investicije preveril pri 

njegovih službah, kako poteka izvajanje del; glede preureditve križišča na Razkrižju in preplastitve ceste do 

Mejnega prehoda Gibina, ob prvi priložnosti pa tudi prišel na obisk v Pomurje.  

Župan je povedal, da bo kljub nekaterim težavam, na Direkcijo RS za infrastrukturo poslal kulturno pismo s 

sopodpisanimi članicami in člani občinskega sveta, z vsebino, da smo ureditev ceste dolgo čakali in smo 

hvaležni, da je vendarle projekt prešel v izvedbo, da smo skupaj z občinskim svetom, z županom ter upravo 

podajali predloge za vključitev v projekt izključno v dobrobit kvalitetne in trajne ureditve cestne infrasturkture. 

Tudi glede spremembe lokacij jaškov fekalne kanalizacije, je potreben dober dialog, ker je kataster zelo slab 

in je težko točno locirati posamezen jašek točno v predvideno traso ceste, ki tudi še takrat ni bila zakoličena. 

Na zahtevo DRSI, je izvajalec del, Pomgrad d.d., dal pisno izjavo tako DRSI, kot občini, da bo, v kolikor bo  

to potrebno, jaške fekalne kanalizacije uskladil ob gradnji ceste.  

V interesu vseh je, da bo projekt kvalitetno izveden, naša želja pa je, da smo obojestransko pripravljeni na 

partnerski odnos. Občina se trudi biti ministrstvom in drugim dostojen partner.   

 

Župan je povzel zadnje dogajanje okrog odločitve arbitražnega razsodišča. Povedal je, da je pred kratkim na 

obisku na Razkrižju bila ekipa vlade, ki je tudi obiskala družine, katere bi se bile pripravljene preseliti. Od 

desetih družin se je odločilo, da bi se preselilo pet družin. Ob tem se župan trudi, da izjave za medije daje 

korektno.  

Hkrati z zapleti z arbitražno razsodbo, je hrvaški nosilec aktivnosti izgradnje kanalizacijskega sistema in 

čistilnih naprav, preko medijev javnost obvestil, da s Slovenijo ne bodo šli skupaj v rešitev, da bi Štrigovo 

priključili na sistem fekalne kanalizacije na Gibini. O tem Občina Razkrižje uradno ni bila obveščena, razen 

osebno s strani načelnika Občine Štrigova, ki je bil postavljen pred gotovo dejstvo. 

 

Župan je članice in člane občinskega sveta obvestil o Dogovoru z Občino Ljutomer, da medsebojno 

zamenjamo vzdrževanje občinskih cest, oz. javnih poti Škrinjar - Globoka, kjer cca 500 metrov preide v 

upravljanje Občine Ljutomer in javno pot Šprinc – Globoka, kjer cca 800 metrov preide v upravljanje Občini 

Razkrižje. Dogovor je sklenjen tudi glede skupnega vzdrževanja nekaterih drugih skupnih javnih poti.  

 

Antun RASPOR je občinsko upravo obvestil o poškodbi javne poti v Šprincu pod Domačijo, kjer bo potrebna 

sanacija poškodbe.  

 

Terezija NEMEC pa je občinsko upravo in župana obvestila, da bo naslednjo sredo seja Sveta Osnovne šole 

Janeza Kuharja, kjer bo med drugim obravnavana tema cena šolskih kosil. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

Zapisala:                    Župan: 

Nataša SLAVIČ                                    Stanko IVANUŠIČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


