I. UVOD

Pričujoči osnutek Proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 je le osnovni prikaz tistega, kar bi nujno
morali uresničevati v prihodnjem letu. Pri tem je potrebno upoštevati, da vsej podatkov, ki jih za
podrobno načrtovanje proračuna v tem trenutku še nimamo na razpolago. Že uvodoma pa želimo
dati nekaj pomembnih poudarkov in sicer:

1. Pokrivanje obveznosti, ki so dolgoročnega ali kratkoročnega značaja za
večje investicije
1.1. Temeljita prenova državne ceste s pločniki, javno razsvetljavo,

v zemljo položenim električnim omrežjem in položenim širokopasovnim optičnim omrežjem,
kjer se je del investicije nanašal na občino in je del tega potrebno poravnavi v letu 2019.
Celotna vrednost naložbe je bila nekaj čez 2 mio eur, občinski delež pri tem pa 350.000, eur
1.2. Izgradnja nizkoenergijskega vrtca
Izgradnja nizkoenergijskega vrtca pri osnovni šoli v letu 2015, za 44-66 otrok, površine 427,93 m2 in
vrednosti 903.990,72 EUR. Za pokritje ostaja še manjši del.

1.3. Energetska sanacija zgradbe osnovne šole
Energetska sanacija celotne zgradbe osnovne šole in preureditev notranjosti v letu 2015, z urejenimi
parkirišči na severni in južni strani šole in vrtca v vrednosti 693.129,19 EUR

1.4. Energetska sanacija zgradbe zdravstvene postaje
Energetska sanacija zgradbe Zdravstvene postaje v vrednosti 20.355,40 EUR

1.5. Pomurski vodovod Sistem C
Na območju Veščice in Razkrižja so bile povečane kapacitete vodovodnega omrežja in obnovljeno
hidrantno omrežje. Vrednost del za Občino Razkrižje znaša 769.687,64 EUR. Del stroškov še ostaja za
poravnati v 2019.

1.6. Kanalizacijski sistem
Gre za največjo investicijo v obstoju občine, investicija je poravnana, črpana so bila sredstva
evropskega kohezijskega sklada in sklada za razvoj regij ter lastna sredstva. Za manjši del investicije
pa je najet ugoden dolgoročni kredit, ki ga je potrebo redno odplačevati.
Investicija je potekala v letih 2008–2014 v vrednosti 4.024.593,95 EUR.

1.7. Urejanje lokalnih cest in poti
Kljub temu, da je v preteklosti bila dana teža nekaterim, za to majno občino, izjemno velikim
investicijam, ni bilo mogoče večjih sredstev vlagati v obnovo nekaterih že dotrajanih lokalnih
cest in poti. V preteklosti so bile obnovljene ali na novo asfaltirane naslednje ceste in poti:
- občinska cesta Razkrižje–Mota
- javne poti: Razkrižje –Vučko, Šafarsko –Gibina – Sovičevi – Gjerekovi, Šafarsko –Šafarščak, Veščica –
Kopriva – Krampačevi, Veščica – Šprinc, Razkrižje pri križu, Razkrižje –Razkriški breg – državna meja,
Gmajna – Razkrižje – Veščica, Veščica – Šprinc dolina – Globoka, Šafarsko – Ulica muzejev itd.).

Življenjska doba nekaterih od teh cest in poti se je iztekla. Urejanje lokalnih poti bo ena od
prioritetnih nalog za prihodnje, zlasti reševanje odvodnjavanja in pretoka meteornih
hudourniških voda.

II. NALOGE, KI SO NAČRTOVANE NA DRŽAVNI RAVNI
Uresničevanje teh nalog je plod dogovorov v prejšnjem obdobju, zlasti v letu 2017 in 2018.
Ker gre za pretežno državne investicije in obveznosti, teh nalog, razne projektna
dokumentacija in manjši del sredstev, v proračunu občine ni, kajti menimo, da bi te naloge
morale biti strošek države (npr. cestna infrastrukturo ob meji na temelju interventne
zakonodajo po razsodbi arbitražnega sodišča)
Te naloge so:
1, Državne ceste
 Nadaljevanja obnove državne cesti KONEC GIBINE DO MP GIBINA in DRAŽAVNE MEJE
 Ureditev GLAVNEGA RAZKRIŠKEGA KRIŽIŠČA in SEVERNEGA DELA RAZKRIŽJA, pločniki,
javna razsvetljava
 Obnova državne ceste VEŠČICA – STROČJA VAS
2. Občinske ceste in poti
 Na temelju Interventne zakonodaje povezane z arbitražno razsodbo je 10. oktobra
2018 z DRSI podpisan Sporazum o sofinanciranju ureditve občinskih cest ob državni
meji (v proračunu občine samo strošek projektne dokumentacije)
3. Mostovi
 Izdano je gradbeno dovoljeno za most čez Ščavnico na Šafarskem,
ureditev. (ta naloge je v proračunu občine)
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