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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-10/2018-6 

Datum: 28. 12.  2018   

 

Z A P I S N I K  
 

 

 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v petek, 28. 12. 2018, ob 16. uri, v poročno - 

sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

 

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

- Denis BAUMGARTNER, 

- Klementina ŠAFAR, 

- Anita NOVAK, 

- Andrej NEMEC,  

- Terezija NEMEC. 

 

Seji so prisostvovali še:  

- Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,  

- Monika HOLC – Tajnica Občinske uprave Občine Razkrižje,  

- Cvetka MLINARIČ – svetovalka I Občine Razkrižje, 

- Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje.  

 

Opravičila sta se:  

- Damjan PERGAR, 

- Dejan ROB. 
 

 

Sejo je vodil župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. 

 

Župan je uvodoma pozdravil prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Razkrižje, nato pa pojasnil, 

da je osrednja točka tokratne seje občinskega sveta, prva obravnava osnutka proračuna Občine Razkrižje za 

leto 2019. Tako je želel je, da se prva obravnava proračuna oz. osnutka, izvede še v tem letu, da si lahko 

pripravimo temelje za razprave in planiranje v prihodnjem letu.  
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Ad 1.  Ugotovitev navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev dnevnega reda 

Po pregledu dnevnega reda je župan je najprej v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni 

list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12), ugotovil prisotnost petih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje od 

skupno sedmih, dva člana sta svojo odsotnost opravičila ter, da je občinski svet tako sklepčen.  
 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 2. redni seji prisotnih pet članov Občinskega sveta 

Občine Razkrižje. Občinski svet je tako sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.  

 

Na vsebino dnevnega reda s strani članic in članov občinskega sveta ni bilo pripomb, je pa  župan predlagal 

spremembo, da se 2. točka dopolni s seznanitvijo sklepov iz 24. redne seje, ki je bila tudi hkrati zadnja seja v 

prejšnjem mandatu 2014-2018. S  predlaganim so se članice in člani strinjali.  
 

 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta z 

dopolnitvijo 

 D N E V N I   R E D: 

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

reda. 

2. Seznanitev s sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje prejšnjega mandata ter 

obravnava in potrditev zapisnika 1. redne-konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Obravnava osnutka Proračuna Občine Razkrižje za leto 2019. 

4.  Obravnava možnosti za izvedljivost komasacije in agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v 

Občini Razkrižje. 

5. Predstavitev Strategije razvoja Športa v Občini Razkrižje. 

6. Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2019. 

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

8. Razno. 

 

 

 

Ad 2.  Seznanitev s sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje prejšnjega mandata ter 

obravnava in potrditev zapisnika 1. redne-konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.    

Sodelavka Občine Razkrižje, Nataša Slavič je članice in člane občinskega sveta ter ostale prisotne seznanila 

s sprejetimi sklepi na 24. redni in hkrati zadnji seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, prejšnjega mandata 

Občinskega sveta 2014-2018, nato pa povzela sklepe še iz 1. redne-konstitutivne seje Občinskega sveta 

Občine Razkrižje. 
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S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje 

prejšnjega mandata Občinskega sveta 2014-2018 ter potrdil zapisnik 1. redne-konstitutivne seje 

Občinskega sveta Občine Razkrižje.  

 

 

Ad 3 Obravnava osnutka Proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 

Župan je uvodoma povedal, da je pri pripravi proračuna potrebno vsem razumeti, da je s primerno porabo 

občinskega proračuna okrog 700.000 EUR, težko izpeljati investicije brez zadolževanja, zato je sedaj najprej 

pomembno, da pokrivamo zadolžitve iz prejšnjih let.  

Večje investicije prejšnjih let so bile; izgradnja kanalizacijskega sistema, energetska sanacija šole in 

izgradnja vrtca, energetska sanacija Zdravstvene postaje Razkrižje, projekt Oskrbe s pitno vodo Pomurja -

Sistem C in nazadnje rekonstrukcija regionalne ceste Razkrižje – Mejni prehod Gibina.  

V prejšnjih letih je bilo saniranih kar 11 javnih poti, vendar so sedaj nekatere že dotrajane in jih je potrebno 

sanirati ponovno.  

Z Ministrstvom za infrastrukturo - Direkcijo RS za infrastrukturo, je dogovorjenih tudi nekaj investicij glede 

ureditve državnih cest; najprej do državne meje z Republiko Hrvaško na Gibini, nato projekt ureditve 

glavnega križišča na Razkrižju, vključno s severnim delom državne ceste proti Črenšovcem, kjer bi želeli 

urediti javno razsvetljavo in hodnike za pešce, z možnostjo kombinacije površine za kolesarje.   

Obvestilo, ki smo ga pred kratkim prejeli s strani Direkcije RS za infrastrukturo pa je, da bi naj v koledarskem 

letu 2019, v kolikor bodo v državnem proračunu voljo finančna sredstva, preplastili tudi regionalno cesto od 

Veščice pa vse do glavnega križišča v Ljutomeru na Ormoški cesti.  

Naslednje pomembne projektne naloge so; urejanje občinskih javnih poti v povezavi z implementacijo 

odločitve arbitražne razsodbe in interventne zakonodaje iz podpisanega Sporazuma z Direkcijo RS za 

infrastrukturo o sofinanciranju ureditve občinskih cest ob državni meji z Republiko Hrvaško na območju 

Občine Razkrižje, kjer pa je najprej pomembno, da občina pridobi projektno dokumentacijo.  

 

Besedo je v nadaljevanju prevzela sodelavka Občine Razkrižje, Cvetka MLINARIČ, ki je povzela osnove 

vsebine Proračuna, pravna podlage, Osnutek Odloka o proračunu ter podala podrobnejša pojasnila 

proračunskih postavk iz Splošnega in Posebnega dela proračuna.  

 

Vmes je župan še enkrat pojasnil, da bi investicije težje izvajali le z lastnimi deleži, zato so potrebne 

zadolžitve s krediti, kar pa občina redno odplačuje.  

 

V razpravi je bila obravnavana možnost izločitve določenega dela sredstev iz proračuna Občine Razkrižje za 

tako imenovani participativni del proračuna. Cvetka MLINARIČ je predlagala, da se rezervira cca 5.000 EUR, 

ki se nato nameni za ureditev določenega področja, katerega predlagajo občani in bo po javnem pozivu med 

prejetimi predlogi tudi izbran.   
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Ob obravnavi osnutka proračuna je bilo sklenjeno, da se le-ta podaja v javno obravnavo, ki bo trajal, vključno 

hkrati tudi z možnostjo podaje predlogov participativnega proračuna, do petka, 25. 1. 2019. Glede na podane 

vloge participativnega predloga,  bo razvidno tudi ali bo izbran eden ali več predlogov.  

 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 v prvi obravnavi.  

 

Del proračuna za leto 2019, v višini 5.000 EUR se nameni za participativni proračun. 

 

Predlog proračuna za leto 2019 se daje v javno obravnavo do 25.1.2019 na krajevno običajen način.  

 

 

Ad 4 Obravnava možnosti za izvedljivost komasacije in agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v Občini 

Razkrižje. 

Župan je uvodoma predstavil osnove za izvedbo komasacije in agromelioracije v Občini Razkrižje, tako 

grafično preko videoprojekcije, kot tudi s strokovnimi podlagami ter ob tem predstavil še zgodovino 

prizadevanj za komasacijo že pred leti. Glavne postopke bo vodila Geodetska družba, kjer mora za pričetek 

postopka biti zbranih 67 % soglasij lastnikov. Ureditev komasacije z agromelioracijo je za Občino Razkrižje 

zelo pomembno, saj bi ob tem lahko uredili tudi dostopne poti do kmetijskih zemljišč, prav tako pa bi bilo 

možno urediti tudi primerno odvodnjavanje meteornih voda, ki sedaj povzročajo velike težave ob neurjih, 

predvsem v južnem delu občine. 

 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje podpira pristop in izvedbo komasacije ter agromelioracije na območju 

Občine Razkrižje. 

 

 

Ad 5  Predstavitev Strategije razvoja Športa v Občini Razkrižje. 

Uvodoma je župan predstavil osnove in poudaril pomembne dopolnitve dokumenta Strategije razvoja športa 

v Občini Razkrižje, ki je bil prvič predstavljen članicam in članom Občinskega sveta prejšnjega mandata in 

drugim zainteresiranim na sestanku, s predstavniki Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje ter Športnega 

društva Razkrižje.  

Župan je pojasnil, da so pri mnogih planih za športno udejstvovanje bile stvari otežene z birokratskimi 

preprekami, predvsem z občinskimi prostorskimi akti. Osnova, ki daje možnost realizacije ureditve športnih 

površin, je dobra ureditev protipoplavne zaščite reke Ščavnice. Pri razvijanju in realizaciji športa v lokalni 

skupnosti je zelo pomembno sodelovanje z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje in Športnim društvom 
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Razkrižje, ki je že postalo aktivno s plani glede izvajanja Male šole nogometa, kjer se skrb za šport tudi 

razvija. Na razpis Fundacije za šport je Občina Razkrižje, v dogovoru z Osnovno šolo Janeza Kuharja, v 

letošnjem letu prijavila nabavo opreme za lokostrelstvo in badminton.  

 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil in potrdil Strategijo razvoja športa v Občini Razkrižje. 

 

 

Ad 6 Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2019. 

Cvetka MLINARIČ je povedala, da je tako kot vsako leto, tudi letos potrebna uskladitev točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2019, ki se uskladi enkrat letno, na 

podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Za leto 2019 se vrednost točke poveča za 2 % in znaša 0,0108 

EUR.  

 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje se seznani in potrdi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2019. 

 

 

Ad 7 Razno. 

a)  Pri točki Razno je sodelavka Občine Razkrižje Nataša SLAVIČ pripravila temeljito analizo rezultatov 

meritev z mobilnim radarjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki so bile izvedene dvakrat  

jeseni leta 2017 in 11-krat v letu 2018. Predstavljeni pa so bili tudi podatki o meritvah hitrosti s strani 

Policijske postaje Ljutomer ter podatki iz prikazovalnika hitrosti, ki ga je Občina Razkrižje imela od 

januarja do junija 2018 v polletnem brezplačnem najemu iz razpisa Javne Agencije RS za varnost 

prometa. Vzporedno s pripravo analize meritev hitrosti z mobilnim radarjem, je bila preko Osnovne šole 

Janeza Kuharja Razkrižje, s strani Sveta za preventivo in vzgojo cestnega prometa Občine Razkrižje, na 

starše naslovljena anketa glede strinjanja z meritvami hitrosti s strani Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva.  

 

Po predstavljeni analizi, so se članice in člani občinskega sveta strinjali, da se podatke o rezultatih iz 

mobilnih meritev hitrosti oz. celotna analiza, razdeli po vseh gospodinjstvih v občini. Še pred tem pa se 

počaka rezultate ankete pridobljene s strani staršev. Vse omenjeno naj obravnava Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu.  
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b) Občinski svet Občine Razkrižje je obravnaval pobudo vaščanov iz Veščice, naslovljeno na občino in 

Občinski svet Občine Razkrižje s strani gospoda Jožefa Stamničarja, kjer je bilo navedeno nekaj 

predlogov, kar bi v letu 2019 na Veščici bilo potrebno urediti, s poudarkom, da bi do meseca maja 

obnovili most za pešce-brv ter, da Veščica že nekaj časa ni bila deležna vlaganj v infrastrukturne objekte 

iz občinskega proračuna.  

V razpravi je bilo dogovorjeno, da se gospodu Stamničarju pošlje odgovor na pobudo, kjer se zabeleži, 

da : 

- Glede obnove brvi za pešce čez reko Ščavnici Veščici je potrebno najprej preveriti dokumentacijo 

brvi (uporabno dovoljenje). Barvanje brvi je potrebno, za kar je bila barva nabavljena že pred leti, 

vendar delo ni bilo uresničeno.  
 

- V infrastrukturne in druge objekte na območju Veščice oz. za vaščane Veščice, je bilo v zadnjih 

nekaj letih vloženo s soudeležbo sredstev iz občinskega proračuna  in sicer: 

o Na Veščici in Razkrižju zgrajenega novega vodovoda iz projekta Oskrbe s pitno vodo 

Pomurja- Sistema C, vključno z novim hidrantnim omrežjem in ob tem tudi obnovljeno 

celotno javno pot skozi Gmajno in izvedbo ukrepov za umiritev prometa,  

o Ureditve regionalne ceste s hodniki za pešce in javno razsvetljavo, v občini Občine Razkrižje 

izvedene najprej na območju Veščice in Razkrižja,   

o Za vse najmlajše občanke in občane, torej tudi za vaščane Veščice, je bil zgrajen vrtec in 

prenovljena osnovna šola, kakor urejene druge javne ustanove, koristne in potrebne tudi za 

prebivalce iz Veščice.  

- Decembra 2018 je bil na Veščici asfaltiran del javne poti – klanec v smeri  Veščiškega vrha. 

 

Bankine ob javni poti na Gmajni je potrebno urediti, kar bo opravljeno v spomladanskem času, oz. kot 

bodo dopuščale vremenske razmere.   
 

Tudi javno razsvetljavo na Veščici ob javni poti na Gmajni, je potrebno urediti do funkcionalnosti, za kar 

so aktivnosti že v teku.  
 

 

Ad 8 . Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave 

Tajnik Občine Razkrižje, Monika HOLC je članice in člane občinskega sveta obvestila o prošnji Zveze 

društev slepih in slabovidnih in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota, ki prosijo za 

podporo njihovih projektnih aktivnosti Mreža Spremljevalcev Za Preprečevanje Socialne Izključenosti Slepih 

In Slabovidnih, brez finančnih obveznosti za občino, s čimer so se članice in člani Občinskega sveta Občine 

Razkrižje, strinjali.   

 

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 8: 

Občinski Svet Občine Razkrižje soglaša z izvajanjem Programa »Mreža Spremljevalcev Za Preprečevanje 
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Socialne Izključenosti Slepih in Slabovidnih« Na Območju Občine Razkrižje.   

 

V okviru programa se slepim in slabovidnim omogoča spremstvo pri vsakodnevnih opravilih, 

izobraževanju, udeleževanju na različnih dogodkih, športnih in kulturnih aktivnostih itd.. V klicnem centru, 

ki se nahaja na sedežu organizacije na Groharjevi cesti 2, v Ljubljani, izvaja tudi koordinacija spremstev, 

svetovanje in informiranje. 

 

Soglasje se izdaja na prošnjo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije za namen prijave na Javni 

razpis za sofinanciranje javnih socialnovarstvenih programov za leto 2019, ki ga razpisuje Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj je določeno število uporabnikov tudi vaših občanov. 

Z izdajo tega soglasja občina ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti za izvedbo programa.  

 

Sklep začne veljati takoj.  

 

 
Članica Občinskega sveta, gospa Klementina ŠAFAR je postavila vprašanje, zakaj pri dvignjeni trapezni 

ploščadi – na prehodu za pešce pri osnovni šoli, ni stranskih odsevnih znakov, ki bi opozarjali na hitrostno 

oviro.  Lahko se zgodi, da voznik spregleda dvignjen teren in pride ob tem do poškodb vozil.   

Dogovorjeno je bilo, da odgovor priskrbi Nataša SLAVIČ.  

 

Župan je zaključil 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje, kjer je ob prihajajočem novem letu 

članom in članicam podaril knjižna darila in se jim zahvalil, da so mu v oporo in tudi navdih za delo. Župan se 

je zahvalil tudi občinski upravi, za katero je izrazil upanje, da bi dobro sodelovali tudi v prihodnje. 

 

Vsem prisotnim je ob bližajočem novem letu zaželel več dejanj, ki bi plemenitila naša dejanja in življenja.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 

 

 

 

 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


