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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-8/2018-2 

Datum: 13. 11. 2018   

 

Z A P I S N I K 

 

24. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v torek, 13. 11. 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, 

- ŠAFAR Klementina. 

 

Odsotni: / 

 
 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - Tajnik Občinske uprave Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka I Občine Razkrižje. 

 

 

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

dnevnega reda. 

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje in tudi zadnjo v mandatu 2014-2018, 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 vseh 7 in s tem dosežena sklepčnost 

občinskega sveta.  
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Uvodoma je župan namenil članicam in članom Občinskega sveta občine Razkrižje nekaj misli ob zadnji seji 

sveta. Povedal je, da je bilo v tem mandatu do sedaj izvedenih največ sej in obdelanih največ točk dnevnega 

reda, saj jih je skupaj z rednimi, izrednimi ter dopisnimi sejami, bilo 35. V povprečju je bilo na rednih sejah po 

9 točk, na izrednih pa 6 točk dnevnega reda.  

 

Župan je povzel obravnavane zadeve na prejšnji, 23. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

 

S 7 (od 7 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, je pa župan predlagal, 

da se dnevni red dopolni s točko 6. Pomembnejše naloge, ki so v preteklem obdobju zaznamovale  

delovanje Občine Razkrižje. Župan je namreč pripravil pregled aktivnosti zadnjega obdobja, predvsem tega 

mandata in še nekoliko nazaj, izvedbe nalog, dogodkov, obiskov in različnih dejavnosti iz delovanja občine. 

Spremenjen dnevni red je bil podan na glasovanje.  

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 24. 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 23. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2018. 

4. Ukinitev statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi. 

5. Obravnava strategije razvoja športa v Občini Razkrižje. 

6. Pomembnejše naloge, ki so v preteklem obdobju zaznamovale  delovanje Občine Razkrižje. 

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

8. Razno.  

 

 

 

Ad 2  Obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

Predlog zapisnika je prebrala Nataša SLAVIČ. Na predlog zapisnika ni bilo pripomb.  

 

 



Stran 3 od 8 

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine 

Razkrižje.  

 

 

 

Ad 3 Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2018. 

 V uvodu je župan članice in člane občinskega sveta obvestil, da je zaradi omejitvene spremembe 

zakonodaje glede ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalne skupnosti, na predlog uprave, sprejel 

sklep o pričetku postopkov za dolgoročne plane razpolaganja oz. pripravo predlogov načrta ravnanja s 

stvarnim premoženjem za leto 2018 in 2019, za potrebe, ki so jih občina ali občani zaznali.    

V nadaljevanju je podrobnejše pojasnilo k točki podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je na podlagi 

različnih življenjskih potreb občanov in občine ponovno nastala potreba po dopolnitvi Načrta razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Občine Razkrižje.  

 

Za dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem se predlaga prodaja nepremičnin – zemljišč na 

Gibini v stanovanjski coni, ki se nahajajo v neposredni bližini stanovanjskih objektov za potrebe povečanja 

uporabnega oz. življenjskega  prostora stanovalcev.  

Prav tako pa je župan predlagal, da občina proda stavbno zemljišče s stavbo in vinogradom v Šprincu, kar je 

občina dedovala po smrti občana, za katerega je plačevala domsko oskrbo, istočasno pa bi za isto vrednost 

občina kupila zemljišče v Šprincu, zraven vinograda in parcele, ki je že v lasti Občine Razkrižje in Turistično 

narodopisnega društva Razkrižje, zaradi priročnosti pri vinogradniških potrebah in razširitve potrebnega 

prireditvenega ter parkirnega prostora. 

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi ravnanje in sklep župana, da občina planira ravnanje s 

stvarnim premoženjem dolgoročno in gospodarno na podlagi zaznanih potreb občine in 

občanov.    

 

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme naslednji Sklep:  

 

1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 2. dopolnitev Načrta pridobivanja stvarnega  (nepremičnega) 

premoženja Občine Razkrižje za leto 2018 v vsebini iz Priloge 1 
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2. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 3. dopolnitev Načrta razpolaganja stvarnega    

(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2018 v vsebini iz Priloge 2 

3.   Spremembe pričnejo veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.  

 

 

Ad 4 Ukinitev statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi. 

Po županovem uvodu je podrobnejše pojasnilo k točki podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je zaradi  

formalno pravno urejenih statusov zemljiškoknjižnih zadev, potrebno postopoma urejati postopke prenosa 

zemljiškoknjižnega lastništva javnih površin iz Splošno ljudskega premoženja na Občino Razkrižje.  

 

Nataša SLAVIČ je grafično in opisno predstavila parcele, kjer je potreben formalni prenos lastništva na 

Občino Razkrižje, kjer pretežno gre v naravi za javne poti. 

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

1 . člen 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme sklep, da se  na nepremičninah parc. št.,  

- 697 k.o. 277 Šafarsko  
 

- 52 k.o. 275 Veščica,  

- 53 k.o. 275 Veščica, 

- 51 k.o. 275 Veščica,  
 

- 650/1 k.o. 275 Veščica,  

- 650/2 k.o. 275 Veščica,  

- 650/3 k.o. 275 Veščica,  

- 675/1 k.o. 275 Veščica,  

- 675/2 k.o. 275 Veščica,  

- 692/1 k.o. 275 Veščica,  

- 692/2 k.o. 275 Veščica,  

- 692/3 k.o. 275 Veščica,  

- 692/4 k.o. 275 Veščica,  

- 692/5 k.o. 275 Veščica,  
 

- 597 k.o. 278 Gibina, 

- 605 k.o. 278 Gibina,  

- 596/1 k.o. 278 Gibina, 

- 596/2 k.o. 278 Gibina, 

- 604 k.o. 278 Gibina, 
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- 594 k.o. 278 Gibina, 

- 602 k.o. 278 Gibina, 

- 599 k.o. 278 Gibina, 

- 598 k.o. 278 Gibina.  

preneha status Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi . 

 

1. člen 

Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v 

splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 

Razkrižje do celote, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine status grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta. 

 

2. člen 

Na nepremičnini parc. št.,  

- 601/1 k.o. 278 Gibina,  

- 601/2 k.o. 278 Gibina,  

- 601/3 k.o. 278 Gibina,  

- 601/4 k.o. 278 Gibina, 
 

- 33 k.o. 275 Veščica, 
 

- 748 k.o. 276 Razkrižje, 

- 747/2 k.o. 276 Razkrižje, 

- 740/5 k.o. 276 Razkrižje, 

 

- 706 k.o. 277 Šafarsko.  

 

preneha status Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi. 

 

3. člen 

Na nepremičninah iz 3. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v 

splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 

Razkrižje do celote, matična št. 1332163000. 

preneha status Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi . 

 

4. člen 

Na nepremičninah iz 3. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v 

splošni rabi v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 

Razkrižje do celote, matična št. 1332163000. 
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5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Ad 5 Strategija razvoja športa v Občini Razkrižje 

Uvodoma je župan  povzel bistvene sestavine dokumenta Strategije razvoja športa v Občini Razkrižje, ki je 

nastalo spontano, zamislil si ga je celo med svojo rekreacijo. Je realen opis stanja, na podlagi županovih 

izkušenj in poznavanja športa kje so možnosti za uresničevanje športnih dejavnosti takoj,  v srednjeročnem 

ali dolgoročnem obdobju. Gradivo je pregledno razdelano po poglavjih.  

Strategija določa tudi odgovornosti občine, župana in uprave, vodstva osnovne šole in občinskega športnega 

društva.  

 

Ob koncu je še župan pojasnil,  da so se do sedaj, kot največja ovira pri uresničevanju priprave infrastrukture 

za športne površine v Centru Zavirje, izkazale omejitve glede poplavne ogroženosti, zaradi bližine reke 

Ščavnice ter prostorske omejitve. Stvari so bile otežene še z birokratskimi preprekami, predvsem s 

spremembo občinskih prostorskih aktov.  

 

Predstavljena je bila tudi zgodovina pridobivanja zemljišč za športne površine, predstavitev planiranih 

športnih igrišč v Centru Zavirje, pridobivanje novih zemljišč za šport, želje za nove športne panoge. 

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s strategijo Razvoja športa v Občini Razkrižje 

 

 

Ad 6 Pomembnejše naloge, ki so v preteklem obdobju zaznamovale  delovanje Občine Razkrižje. 

Župan je članicam in članom občinskega sveta pripravil povzetek najpomembnejših nalog, ki bile izvedene v 

njihovem mandatu 2014-2018 in še nekoliko nazaj. Župan je nabor opravljenih nalog zbral v opisnem in foto 

materialu in ga v tiskani obliki pripravil za vsakega člana občinskega sveta. Sprehodil se je skozi glavne 

naslove poglavij in bistvenih točk, ker je tudi njegovo delo in na kar je ponosen. 

 

Izpostavljena so bila predvsem naslednja področja; uveljavitev interventne zakonodaje glede implementacije 

razsodbe arbitražnega sodišča, begunska kriza, problematika geografske umeščenosti občine, izgradnja 

javnega fekalnega kanalizacijskega sistema z izgradnjo lastne čistilne naprave, Oskrba s pitno vodo Pomurja 

Sistem C, ustanovitev lastne pošte, ustanovitev in delovanje knjižnice na Razkrižju, ureditev Doma kulture 

Razkrižje, področje zdravja in trud za lastnega zdravnika, izgradnja in ustanovitev lekarne, ureditev državne 

ceste z izgradnjo pločnikov in javno razsvetljavo, položitev širokopasovnega optičnega omrežja po 

pretežnem delu občine, položitev zračnega elektro omrežja v zemljo ob pretežnem delu državne ceste in 
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postopoma po drugih območjih, izgradnja vrtca pri OŠ Razkrižje, energetska sanacija Osnovne šole Janeza 

Kuharja Razkrižje in Zdravstvene postaje Razkrižje, pridobitev partnerja za izgradnjo sončne elektrarne na 

strehi šole in menjava kritine, spodbujanje športne aktivnosti za mlade in ureditev Centra Zavirje, obnova 

potočnega mlina na Gibini, sanacija gibinskega potoka, dogovor za ureditev protipoplavnih nasipov na reki 

Ščavnici, obnova nekaterih občinskih javnih poti, tradicionalne prireditve in številna priznanja s področja 

varovanja okolja in narave ter področja turizma. 

 

S 7 (od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil  s pomembnejšimi nalogami v mandatu 2014-

2018 

 

 

AD 7 Razno  

 

A) Podaja izbrisnega dovoljenja  

Nataša SLAVIČ je povedala, da je v zadevi prodaje deleža zemljišča osebe, za katero Občina Razkrižje 

plačuje oskrbnino v domu za starejše, kupec zemljišča na transakcijski račun občine nakazal zahtevano 

kupnino, kar je bil pogoj občine, za podajo izbrisnega dovoljenja. Občinskemu svetu je predlagala, da 

soglaša s podajo izbrisnega dovoljenja, saj so bili izpolnjeni vsi pogoji, ki jih je v zvezi s tem podal občinski 

svet.   

 

S 7(od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša, da Občina Razkrižje poda izbrisno dovoljenje pri 

nepremičnini – parc. št. 169 k.o. 276 Razkrižje (ID 967648), 1/6 v lasti Ivana Kutnjaka s stalnim 

prebivališčem Razkrižje 7, 9246 Razkrižje (ID 640607), pri katerem  je na podlagi dopolnilne odločbe 

Centra za socialno delo Ljutomer, št. 2/020-82-41/2003-7, z dne 10.04.2012 vknjižena zaznamba 

prepovedi odtujitve in obremenitve, v korist Občina Razkrižje, Šafarsko 042, 9246 Razkrižje, matična št. 

1332163000. 

 

 

 

B) Participativni proračun  

Župan je članicam in članom predstavil možnost priprave participativnega proračuna za leto 2019, kar 

pomeni, da bi določena sredstva (dogovorjena izločena višina) v proračunu bila rezervirana za ureditev 

zadeve, katero bi se z večinskim deležem oz. predlogi želeli občani, da se uredi.  

 

S 7(od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 
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SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša, da se določena sredstva v proračunu za leto 2019 

namenijo kot del Participativnega proračuna.  

C) Ureditev priključka na parcelo 

Župan je povedal za dilemo glede ureditve dovoza oz. priključka do garaže na svoji parceli, saj mu 

funkcionalno bolj ustreza, da ima dovoz iz dvoriščne strani izpred Doma kulture Razkrižje, kot iz občinske 

ceste.  

Članice in člani so potrdili prošnjo, da si župan, Stanko IVANUŠIČ kot fizična oseba lahko uredi dovozno pot 

oz. priključek na parcelo z asfaltne površine izpred doma kulture. 

 

 

S 7(od 7 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša, da Stanko Ivanušič za potrebe uporabe garaže 

uporablja dovoz oz. priključek na njegovo parcelo  iz asfaltnega dela parkirišča izpred Doma 

kulture Razkrižje. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri 

 

 

Zapisala:          

Nataša SLAVIČ      

župan  

Stanko IVANUŠIČ 


