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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-7/2018-9 
Datum: 2. 10. 2018 

  
 

Z A P I S N I K 
 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v torek, 2. 10. 2018, ob 16. uri v Poročno- 
sejni sobi Občine Razkrižje. 
 
Redno sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 
 

Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  
- NOVAK Izidor, 
- NEMEC Terezija, 
- ROB Dejan, 
- RASPOR Antun, 
- NEMEC Andrej, 
- BENCEK Vera. 

 
Odsotni:  
- ŠAFAR Klementina 

 
 

Seji so prisostvovali še:  
- HOLC Monika - Tajnik Občinske uprave Občine Razkrižje, 
- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 
 

 

Ad 1/  Ugotovitev števila navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, 

potrditev dnevnega reda. 

23. redno 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, (ena članica je upravičeno odsotna, en član se pridruži seji nekoliko pozneje) ter, 
da je občinski svet tako sklepčen.  
Župan je povzel obravnavane zadeve na zadnji, 22. redni seji občinskega sveta.  
 
 
S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe in odločitve. 
 
Na vsebino dnevnega reda s strani članic in članov občinskega sveta ni bilo pripomb.  
 
S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 22. redne seje Občinskega 
sveta s spremembo vrstnega reda 
 D N E V N I   R E D: 

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

2. Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 
3. Obravnava noveliranega predloga za oddelke in sistematizacije delovnih mest Vrtca pri 

Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 2018/19. 
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4. Dopolnitev Programa prodaje (razpolaganja) stvarnega premoženja Občine Razkrižje za 
leto 2018 

5. Obravnava in potrditev spremembe DIIP-a za projekt Celovita obnova lesenega mostu 
čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko. 

6. Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt Revitalizacija in interpretacija habitatov reke 
Mure v Razkriškem kotu. 

7. Imenovanje predstavnika Občine Razkrižje v Svet lokalnih skupnosti pri novo 
organiziranem Centru za socialno delo v Murski Soboti. 

8. Dopolnitev Pravilnika o objavljanju obvestil na internem programu CATV Razkrižje. 
9. Ugotovitev interesa o izvedbi komasacije na kmetijskih zemljiščih v Občini Razkrižje. 
10. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske 

uprave  
11. Razno.  
 

 

 

Ad 2  Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 
Predlog zapisnika je prebrala Nataša SLAVIČ.   
 
S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine 
Razkrižje.  

 
 
 
Ad 3 Obravnava noveliranega predloga za oddelke in sistematizacije delovnih mest Vrtca pri 
Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 2018/19. 
Uvod je podal župan, podrobnejše obrazložitve pa je podala sodelavka Cvetka Mlinarič, kjer je povedala, da 
je povečanje oddelkov potrebno zaradi povečanja števila vpisa otrok v vrtec. Povečanje oddelkov pa ima 
posledico v spremembi sistematizacije delovnih mest.  
 
S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

1. Občinski svet daje soglasje k oblikovanju oddelkov v vrtcu od 1.9.2018 za šolsko leto 
2018/2019: 
- heterogen oddelek (1-3 let)  
- kombinirani  oddelek (2-4 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. 032-0004/2018-2, z dne 2. 7. 2018 
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S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 
 

SKLEP 5: 

1. Občinski svet daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2018/2019  
delovna mesta:  

 3 oddelki 

vzgojitelj 3 

pomočnik vzgojitelja 3,21 

svetovalna delavka 0,10 

pedagoški vodja 0,15 

poslovni sekretar 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 številka: 032-0004/2018-3, z dne, 2. 7. 2018 

 
 
 
AD 4 Dopolnitev Programa prodaje (razpolaganja) stvarnega premoženja Občine Razkrižje 
za leto 2018 
Po županovem uvodu je podrobnejše pojasnilo k točki podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da se je na 
podlagi investicij gospodarskih družb (Teleing gradnje d.o.o. in Elektro Maribor d.d) ter občine (Most), 
pojavila potreba, da se dopolni Načrt prodaje oz. razpolaganja ter hkrati tudi Načrt pridobivanja stvarnega 
premoženja  Občine Razkrižje za leto 2018. 
 
Za dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem se predlaga prodaja treh nepremičnin – zemljišč 
na Gibini v stanovanjski coni, ki se nahajajo v neposredni bližini stanovanjskih objektov za potrebe 
povečanja uporabnega prostora stanovalcev. 
Za tri parcele na Šafarskem predlagamo podelitev soglasja za služnost zaradi potreb pri izgradnji 
telekomunikacijskih vodov širokopasovnega omrežja in hkrati tudi elektro vodov, ki se bodo ob tem položili v 
zemljo.  
 
Za potrebe izvedbe celovite obnove lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju 
Šafarsko pa je potrebno dopolniti Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s pridobitvijo stavbne 
pravice na določenih privatnih in državnih-priobalnih zemljiščih, navedenih v tabeli in označenih na skicah.  
 
Po seznanitvi so se članice in člani strinjali s podanimi predlogi.  
 
S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 2. dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim 
– nepremičnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2018 v vsebini iz Priloge 1. 

2. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 1. dopolnitev Načrta pridobivanja stvarnega  
(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2018 v vsebini iz Priloge 2 

3. Spremembe pričnejo veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. 
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Ad 5 Obravnava in potrditev spremembe DIIP-a za projekt Celovita obnova lesenega mostu 
čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko. 
Po županovem uvodu je podrobnejšo predstavitev podala Monika HOLC. Povedala je, da je prvotno bilo 
planirano »Salajkov« leseni most na Šafarskem samo obnoviti, vendar je po mnenju Direkcije RS za vode, 
zaradi pogostih visokih vodostajih gladine reke Ščavnice ob poplavah na tem območju, potrebno most 
ojačati z betonskimi temelji. 
Posledično se je zato povečala vrednost investicije. Finančni del investicije, skupaj po trenutnih 
projektantskih predračunih, predvideva vrednost 155.699,41 EUR, od tega lahko občina prejme 39.818,90 
EUR nepovratnih sredstev ESRR - LAS  ter v višini 9.954,72 EUR sredstev RS za kohezijsko politiko, občina 
pa bi morala zagotoviti 105.925,79 EUR lastnih sredstev.  
 
Članice in člani so izrazili zaskrbljenost zaradi zagotavljanja finančnih sredstev pokritja investicije, ki je 
trenutno za občino zelo velik. Monika HOLC je pojasnila, da se bo potrudila pri iskanju dodatnih virov 
financiranja.  
 
S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi 1 . spremembo dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Celovita obnova lesenega mostu čez reko 
Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko, z akronimom MOST, z oznako 
dokumenta DIIP-MOST-1, ki ga je izdelala strokovna služba Občine Razkrižje, 
Šafarsko, september 2018. 
 

2. V NRP Občine Razkrižje se spremeni veljavna operacija. 
 
3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije.  

Občina je uspešno kandidirala s predlogom operacije za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija v letih 2016-
2018, financiranih iz sredstev ESRR, na osnovi 2. JAVNEGA POZIVA LAS PRLEKIJA 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin 
Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici 
in Veržej v letih 2016 – 2018. Skladno s spremembo DIIP-a je finančna konstrukcija 
naložbe sledeča: 

 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša 

155.699,41 EUR, oziroma brez DDV 128.268,95 EUR, in se bo izvajala skladno s 
časovnim načrtom od september 2017 do decembra 2019. 

 
5.  Vire za financiranje zagotavljajo: 

- Lastna finančna sredstva, v znesku 105.925,79 EUR, 
- Nepovratna sredstva ESRR, v znesku 39.818,90 EUR, 
- Nepovratna sredstva RS za kohezijsko politiko, v znesku 9.954,72 EUR, 
- Drugo, v znesku 0,00 EUR. 

 
 
 

Ad 6 Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt Revitalizacija in interpretacija habitatov reke 
Mure v Razkriškem kotu. 
Podrobnejšo pojasnilo je podala Monika HOLC, ki je povedala, da je Občina Razkrižje s področja varovanja 
naravnega okolja in blaženja podnebnih sprememb vložila kandidaturo na razpis programa LIFE, kjer bi se v 
okviru predvidenega projekta MurHabLIFE - Revitalizacija in interpretacija habitatov reke Mure v Razkriškem 
kotu, urejale mrtvice reke Mure, vse od Gosposke Mirice, preko Meksike do Gibine, pri čemer je zajet 
celoten obmurski del občine, ki je sedaj tudi del zaščitenega biosfernega območja.  
Izvedba tega projekta je predvidena zaradi večjih finančnih obremenitev postopoma v naslednjih letih, je pa 
pomembno, da se zaradi nadaljevanja projektnih aktivnosti, vključi v Načrt razvojnih programov Občine 
Razkrižje. 
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S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za operacijo Revitalizacija in interpretacija habitatov reke Mure v Razkriškem 
kotu / Revitalization and interpretation of the Mura River habitats in the Razkrižje 
Corner, z akronimom MurHabLIFE, z oznako dokumenta DIIP-MurHabLIFE-1, ki ga je 
izdelala strokovna služba Občine Razkrižje, Šafarsko, junij 2018. 
 

2. V NRP Občine Razkrižje se uvrsti nova operacija. 
 

3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije. 
Občina je kandidirala s predlogom operacije v programu LIFE, ki je instrument EU za 
financiranje ukrepov s področja okolja in podnebja. 
 

Skladno z DIIP-om je finančna konstrukcija naložbe sledeča: 
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša 

1.023.500,00 EUR, in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od julija 2019 do julija 
2026. 
 

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
- Zahtevani prispevek EU, v znesku 600.000,00 EUR, 
- Prispevek upravičenca, v znesku 400.000,00 EUR, 
- Prispevek pridruženih partnerjev, v znesku 23.500,00 EUR, 
- Drugo, v znesku 0,00 EUR. 

 
 
 
Ad 7 Imenovanje predstavnika Občine Razkrižje v Svet lokalnih skupnosti pri novo 
organiziranem Centru za socialno delo v Murski Soboti. 
Uvodoma je župan povedal, da organizacija Centra za socialno delo Ljutomer, v delu, kjer imajo s to službo 
stik uporabniki, ostane nespremenjeno; iz Ljutomera se selijo le direktor in računovodske službe. Z dnem 1. 
10. 2018 CSD Ljutomer ne bo deloval več samostojno, temveč se združuje s preostalimi tremi CSD-ji na 
območju Pomurja, pod skupnim imenom CSD Pomurje. Ena bistvenih sprememb za samoupravne lokalne 
skupnosti je uvedba novega kolegijskega posvetovalnega organa Svet lokalne skupnosti v CSD.  
Zaradi delovanja novega načina Centra za socialno delo Pomurja, je potrebno imenovati predstavnika 
Občine Razkrižje v Svet lokalnih skupnosti. 
 
V razpravi je bil podan predlog za kandidatko Terezijo NEMEC.  
 
S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje v Svet lokalne skupnosti v Centru za socialno delo 
Pomurje, s sedežem na naslovu Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota imenuje Terezija 
Nemec, s stalnim prebivališčem Veščica 2, SI-9246 Razkrižje. 
 

2. Mandat imenovanega traja do imenovanja novega predstavnika Občine Razkrižje.  
 
3. Sklep začne veljati takoj. 

 
 

Ad 8 Dopolnitev Pravilnika o objavljanju obvestil na internem programu CATV Razkrižje. 
Uvodoma je župan povedal, da gre za eno starejših zadev, ki vključuje pravila glede objavljanja obvestil na 
lokalni kabelski televiziji, predvsem zaradi jasnejših pravil objavljanja.  
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Sprememba Pravilnika o objavljanju obvestil na internem kanalu je v tem, da so v predvolilnem času 
dovoljene le objave Občinske volilne komisije, v času volilne kampanje pa bi bile določene časovne omejitve 
tako, da  bodo vsi kandidati  izenačeni . 
 

Pravilnik se v celoti objavi na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si in obvestilo o objavi na 
internem programu KTV Razkrižje.  
S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dopolnitev Pravilnika o objavljanju obvestil na 
internem programu CATV Razkrižje. 
 

Pravilnik se v celoti objavi na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si in obvestilo 
o objavi na internem programu KTV Razkrižje.  

 
 

Ad 9 Ugotovitev interesa o izvedbi komasacije na kmetijskih zemljiščih v Občini Razkrižje. 
Župan je povedal, da je na kabelski televiziji objavljeno povabilo za izvedbo komasacije in melioracije na 
območju občine Razkrižje. Tovrstna ureditev bi bila zelo dobrodošla, kjer bi uredili tudi odvodnjavanje, saj 
nam je ta problematika v letošnjem letu povzročala nemalo težav. Manjši kmetje so večinoma proti 
komasaciji, obdelovalci večjih kmetijskih površin, pa se s temi postopki strinjajo.  
 
Podrobnejši postopek, kako se h komasaciji pristopi, je povzela Monika HOLC. Povedala je, da je potrebnih 
67 % soglasij, da se postopki pričnejo in s tem prične pridobivati tudi ustrezna projektna dokumentacija, 
katero mora na začetku finančno založiti občina. Sofinanciranje na koncu je 100 %. Zaključek postopkov 
mora biti predvidoma do 2022. 
Občinski svet je v obravnavi odločil, da interes za komasacijo je, še posebej, ker se hkrati s tem izvaja tudi 
agromelioracija. Sklep pošlje občina Geodetski družbi, ki pripravi podatke o lastnikih in občini pošlje izjave za 
pričetek izvedbe postopkov. 
 
S 6 (od 6 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 11: 

1. Občinski svet Občine je seznanjen in se strinja s pristopom k izvedbi komasacije na 
kmetijskih zemljiščih v Občini Razkrižje ob čemer naj se zaradi konfiguracije terena in 
velike obremenjenosti z meteornimi vodami zajame celotno območje občine Razkrižje.  

 
2. Sklep začne veljati takoj. 

 
 

Ad 11. Razno  
a) Župan občine Razkrižje je članice in člane občinskega sveta Občine Razkrižje obvestil o sporu na OŠ, ki 

se je končal s sodno poravnavo, gre za spor v povezavi z disciplinskim postopkom do enega od 
zaposlenih na OŠ s strani ravnatelje OŠ, ki je tudi zahteval, da se s tem končanim postopkom seznani 
OS.  

b) župan je članicam in članom občinskega sveta podal pojasnilo tudi glede sodnih postopkov, ki jih je imel 
pred kratkim na sodišču z dvema občanoma.  

 
c) Glede delovanja Splošne knjižnice Ljutomer in izposojevališča Razkrižje, je Občinski svet mnenja, da je 

proračun financiranja bil pripravljen glede na obseg dela in poznavanje dela. Mnenja je, da je bilo za leto 
2017 namenjenih dovolj sredstev, glede na obseg dela matične knjižnice v Ljutomeru za knjižnico oz. 
izposojevališče Razkrižje, kar je za našo občino maksimum. V sporu glede financiranje matične knjižnice 
Ljutomer pa se župana pooblasti, da doseže poravnavo, če bo ta sprejemljiva. 

 
d) Pojasnilo župana za poslan dopis na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI). Župan  je članicam in članom 

predstavil vsebino dopisa, ki je bil posredovan na DRSI, naslovljen na direktorja Damirja Topolka glede 
bodočih investicij na državnih cestah. Prav tako pa je župan pojasnil nadaljnje korake pobude občine na 
DRSI, glede pripravljenega Sporazuma o sofinanciranju občinskih cest s področja arbitražne 
problematike. 
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e) Zdrav način življenja za vse. Župan je povedal, da je Tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih 
jedi- solat, ki je bilo v soboto, 29.9.2018, dobro uspelo in je lahko dobra iztočnica za podobne dogodke v 
bodoče.  

 
 

Ad 10. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta, župana in 

občinske uprave  

 
- Terezija NEMEC je posredovala pobudo občanov, če občina lahko poda javno priporočilo, da bi v 

nedeljo preprečili košnjo trave in gradbena dela zaradi hrupa, ki se s podobnimi aktivnostmi povzročajo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri 
 
 
Zapisala:          
Nataša SLAVIČ      

župan  
Stanko IVANUŠIČ 


