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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-9/2018-4 
Datum: 12. 12.  2018 

  
Z A P I S N I K 

 

1. redne - konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo 12. 12. 2018, ob 
17.00 uri, v poročno - sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

Uvodoma so se novoizvoljeni člani občinskega sveta ter novoizvoljeni župan, izkazali s Potrdili o izvolitvi.  
 
Na seji so bili prisotni vsi člani novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

- Denis BAUMGARTNER, 
- Klementina ŠAFAR, 
- Anita NOVAK, 
- Andrej NEMEC,  
- Terezija NEMEC, 
- Damjan PERGAR, 
- Dejan ROB. 

 

Seji so prisostvovali še:  
- Suzana VLATKOVIĆ– Predsednica Občinske volilne komisije,  
- Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,  
- Monika HOLC – Tajnica Občinske uprave Občine Razkrižje,  
- Cvetka MLINARIČ – svetovalka Občine Razkrižje, 
- Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje,  
- Vera BENCEK- bivša članica Občinskega sveta Občine Razkrižje (OS OR), 
- Izidor NOVAK- bivši član OS OR,  
- Ivan GOLENKO- član prvega Občinskega sveta Občine Razkrižje (OS OR), 
- Vlado IVANUŠIČ -  član prvega OS OR, 
- Janez SMOLKOVIČ - član prvega OS OR, 
- Adolf PERGAR- član prvega OS OR, 
- Štefan KRAMPAČ, član prvega OS OR, 
- Danica PERGAR, bivša sodelavka Občine Razkrižje,  
- Bogdan VRBNJAK, vodja režijskega obrata Občine Razkrižje, 
- Danica FRANČIČ,  sodelavka občinskih javnih del, 
- Nevenka ŠČAVNIČAR, sodelavka občinskih javnih del. 

 
Sejo je vodila najstarejša izmed novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje, to je gospa 
Terezija NEMEC. Uvodoma se je zahvalila za zaupanje in pozdravila vse prisotne.  
 
Gospa Terezija NEMEC je prebrala dnevni red za 1.  redno – konstitutivno sejo, o katerem se ne razpravlja 
ampak samo seznani prisotne.   
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta. 
2. Poročilo Občinske volilne  komisije o  izidu volitev v občinski svet in volitev župana. 
3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitev izvolitve župana. 
4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ter 

odločitve občinskega sveta o potrditvi mandatov članov občinskega sveta in potrditev izvolitve župana.  
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
6. Slovesna prisega župana in nagovor in krajša slovesnost ob 20. obletnici začetka delovanja Občine 

Razkrižje. 
 

 
Ad 1./  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta 
Po pregledu dnevnega reda je gospa Terezija NEMEC ugotovila prisotnost vseh sedem novoizvoljenih 
članov Občinskega sveta Občine Razkrižje ter izvoljenega župana.  
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SOGLASNO je bil sprejet  

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 1. redni - konstitutivni seji prisotnih vseh sedem 
novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je tako sklepčen in lahko 
veljavno  sprejema sklepe.  

 
  
Ad 2./  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v  občinski svet in volitev župana 

Uvodoma je gospa Terezija NEMEC še enkrat pozdravila predsednico Občinske volilne komisije, gospo 
Suzano VLATKOVIĆ, ki je povzela Poročilo Občinske volilne komisije. Predstavljeno je bilo število 
udeleženih upravičencev volitev ter kandidati za člane občinskega sveta in župana, število in navedba 
predlagateljev kandidatov za občinski svet in župana. Predstavljeno je bilo tudi število glasov določenemu 
kandidatu.  
 

Na koncu je predsednica čestitala članom občinskega sveta in županu za izvolitev, zahvalila se je tajnici 
Občinske volilne komisije  za dobro delo ter  vsem zaželela uspešno delo.  
Gospa Terezija NEMEC se je zahvalila za opravljeno delo predsednice Občinske volilne komisije ter jo 
prosila, da še dalje prisostvuje seji ter sodeluje pri tretji točki dnevnega reda.  
 
 

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih 
volitev v Občinski svet Občine Razkrižje in volitev župana Občine Razkrižje, ki so bile dne 18. 11. 
2018. 
 

 
Ad 3./  Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitev izvolitve 
župana V Komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, je gospa 
Terezija NEMEC prebrala naslednje predloge članov v sestavi:  Andrej NEMEC - predsednik komisije, Anita 
NOVAK - članica, Damjan PERGAR -  član. 
 

Ker drugih predlogov ni bilo, je sledilo glasovanje, na katerem je bil SOGLASNO sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi Komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta ter 
ugotovitev izvolitve župana, v sestavi:  

• Andrej NEMEC predsednik komisije,              

• Anita NOVAK članica,    

• Damjan PERGAR član. 
 

Sledil je kratek odmor za pregled Potrdil izvoljenih članov in župana ter pregled Poročila Občinske volilne 
komisije. 
 
Ad. 4./ Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana ter odločitve občinskega sveta o potrditvi mandatov članov občinskega sveta in potrditev 
izvolitve župana  
Izvoljena Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, je 
pregledala predloženo Poročilo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje ter Potrdila o izvolitvi članov 
občinskega sveta in župana. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oz. list kandidatov ni bilo. Na 
podlagi pregledanega, je predsednik komisije podal poročilo Občinskemu svetu Občine Razkrižje ter predlog 
za potrditev mandatov Občinskemu Svetu Občine Razkrižje in potrditev izvolitve župana. 
 
Sledilo je glasovanje, na katerem je bil SOGLASNO sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi ugotovitev, da so v Občinski svet Občine Razkrižje, ki šteje 
7 članov, izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov: 
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 Ad. 5./ Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Gospa Terezija NEMEC je prebrala podane predloge za imenovanje članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja Občine Razkrižje v naslednji sestavi: Dejan ROB – predsednik, Anita 

NOVAK - članica,  Andrej NEMEC – član. 

 
Ker drugega predloga ni bilo, je bil le-ta podan na glasovanje, kjer je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi sklep; 
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: 

• Dejan ROB, predsednik, 

• Anita NOVAK, članica, 

• Andrej NEMEC, član. 

 
 

 
Ad 6./  6 Slovesna prisega župana in nagovor in krajša slovesnost ob 20. obletnici začetka delovanja 

Občine Razkrižje 

Pri rej točki je predsedujoča predala besedo novoizvoljenemu županu, ki je najprej uvodoma pozdravil vse 
zbrane na prvi – konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje za mandatno obdobje 2018 – 2022, še 
posebej pa vse novoizvoljene članice in člane občinskega sveta ter jim izrekel iskreno čestitko za njihovo 
izvolitev, nato pa je podal slovesno prisego župana. 
  
V nadaljevanju je župan povedal, da ni bilo lahko zbrati prave kandidate, zato se zahvaljuje vsem, da so  
pristali v sodelovanje. 
 
Župan je prisotnim oznanil, da je natanko na današnji dan, pred 20. leti v tej poročno sejni sobi, ob podobni 
uri potekala prva konstitutivna seja, prvega Občinskega sveta samostojne Občine Razkrižje, zato so bili na 
tokratno konstitutivno sejo vabljeni in je tudi bila prisotna, večina  članov prvega občinskega sveta.  
 
V nadaljevanju je župan v obliki video projekcije predstavil najpomembnejše tematike, ki so občino 
zaznamovale v zadnjih letih in so specifika naše občine.  
To so 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 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 

  IME IN PRIIMEK  PREDLAGATELJ 

1.  KLEMENTINA ŠAFAR STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

2.  DEJAN ROB STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

3.  DAMJAN PERGAR STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

4.  DENIS BAUMGARTNER STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

5.  ANITA NOVAK STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

6.  ANDREJ NEMEC STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

7.  TEREZIJA NEMEC STANKO IVANUŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi ugotovitev, da je za župana Občine Razkrižje izvoljen  
 

STANKO IVANUŠIČ, rojen 1. 12. 1951, Šafarsko 42, ki je dobil večino veljavnih glasov. 
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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. 
 
V počastitev 20. obletnice prve konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, je v kulturnem 
programu nastopila komorna skupina flavt Glasbene šole Slavka Ostrca Ljutomer.  
 
Župan je kot pogled k prihodnjim nalogam izpostavil predvsem naslednja najpomembnejša področja :  
Ureditev preostalih državnih cest, pločnikov in javne razsvetljave, ureditev javnih poti iz naslova uveljavitve 
interventne zakonodaje glede implementacije razsodbe arbitražnega sodišča ter nekaterih druge najbolj 
dotrajanih javnih poti, sanacija mostov čez reko Ščavnico - prioritetno dotrajanega na Šafarskem, trud za 
uresničevanje potreb občanov glede občinskega prostorskega načrtovanja, iskanje rešitev za razširitev 
stanovanjske cone na Gibini ter iskanje potencialnih investitorjev, trud za izvedbo protipoplavnih nasipov na 
reki Muri in mnogo drugih zadev, ki so pomembni za občane.  
 
Gospa Terezija NEMEC je ob koncu seje županu in ostalim članicam in članom občinskega sveta zaželela 
dobro delo, za dobrobit vseh občanov in sejo zaključila.  
 
 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 

 
Zapisala:         Župan: 
Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


