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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-1/2019-29 

Datum: 26. 2. 2019   

 

Z A P I S N I K  
 

3. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v torek, 26. 2. 2019, ob 16. uri, v poročno - sejni 

sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

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

- Anita NOVAK, 

- Andrej NEMEC,  

- Terezija NEMEC, 

- Damjan PERGAR, 

- Dejan ROB. 
 

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.  

- Bojan RAJK, novinar Radia Murski val, 

- Joseph MEH, predstavnik podjetja EGES, 

- Aljoša LEŠTAN, predstavnik KSP Ljutomer d.o.o., 

- Miroslav MILOVANOVIČ, predstavnik VIRTUO, 

- Ivanka FORTNER, agronom, ekološka pridelovalka sadja in zelenjave, 

- Magdalena SCHNEIDINGER, lastnica kmetijskega zemljišča, 

- Ivan ČREŠOVNJAK, kmetovalec, 

- Martin ŽABOT, lastnik kmetijskega zemljišča, 

- Jožef LOPUH, lastnik kmetijskega zemljišča, 

- Peter BEZNEC, zastopnik Socialnega podjetje BM d.o.o., 

- Mitja MILIČ, zastopnik Socialnega podjetje BM d.o.o., 

- Marko SAVIČ, v.d. direktorja inštituta MiRi. 

 

Opravičeno odsotna:  
-  

- Denis BAUMGARTNER, 

- Klementina ŠAFAR. 
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Sejo je vodil župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. 

 

Župan je uvodoma pozdravil prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Razkrižje, vse prisotne 

goste ter napovedal, da bo tokratna seja bolj razgibana, saj bo pozneje na seji prisotnih kar nekaj gostov 

poročevalcev, ki bodo predstavili svoje pobude za sodelovanje z Občino Razkrižje.  

 

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

Po pregledu dnevnega reda, je župan  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 podal še ugotovitev, 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 3. 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.  
 

 

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

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta  

 D N E V N I   R E D: 

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

reda. 

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

3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto 2019.  

4. Obravnava predloga za imenovanje;  

- članov Nadzornega odbora Občine Razkrižje, 

-       članov Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja Občine     

     Razkrižje, 

- članov Odbora za družbene dejavnosti Občine Razkrižje, 

- člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

- koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti, 

- predstavnikov Občine Razkrižje v javnih ustanovah za: 

o Svet Osnovne šole Janeza kuharja Razkrižje, 

o Skupščino Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

o Svet Centra za socialno delo Pomurje,  

o Svet Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. 
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5. Predstavitev SATILU – Inovativnega demo centra Slovenija (nove tehnologije na področju  

             pridelave ekološke hrane, uporabe alternativnih virov energije in novega načina življenja v  

            prihodnosti). 

6. Obravnava in potrditev Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2019. 

7. Seznanitev s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. 

8. Obravnava in sprejem Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje – 1. obravnava. 

9. Obravnava in sprejem Etičnega kodeksa v turizmu. 

10. Obravnava in potrditev vključitve v mrežo starejšim prijaznih občin. 

11. Obravnava prošnje zdravnikov Zdravstvenega doma Ljutomer o popoldanskem delovnem času. 

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

13. Razno. 

 

 

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

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

seznanila s sprejetimi sklepi na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

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

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

 

 

3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto 2019 

Župan je po uvodnem nagovoru predal besedo Nataši SLAVIČ, ki je povzela program dela Občinskega sveta 

v letu 2019 po posameznem tromesečju. 

 

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

SKLEP 4: 

Občinski Svet Občine Razkrižje sprejme Letni program dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto 

2019. 

 

 

Ad  4. Obravnava predloga za imenovanje;  

o članov Nadzornega odbora Občine Razkrižje, 

o članov Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem, kmetijstvo in varstvo okolja Občine Razkrižje, 

o članov Odbora za družbene dejavnosti Občine Razkrižje, 

o člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

o koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti, 

o predstavnikov Občine Razkrižje v javnih ustanovah za: 
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o Svet Osnovne šole Janeza kuharja Razkrižje, 

o Skupščino Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

o Svet Centra za socialno delo Pomurje,  

o Svet Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. 
 

Po županovem uvodu je predsednik Komisije za volitve in imenovanje Občine Razkrižje, Dejan ROB 

predstavil predlog kandidatov za sestavo Odborov Občine Razkrižje ter predstavnikov v Svetih javnih 

ustanov.   

Po krajši razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi za imenovanja v odbore, Svete in predstavnike občine:.  
 

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

SKLEP 5: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje imenuje člane Nadzornega odbora Občine Razkrižje  v sestavi:  

1. IVEZIČ Tadeja, Veščica 9d, 9246 Razkrižje, 

2. HERIC Jožefa, Razkrižje 17c, 9246 Razkrižje, 

3. STOJKO Zinka, Veščica 42a, 9246 Razkrižje. 
 

2. Članom je mandat vezan na mandat Občinskega sveta.                                       

 

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

SKLEP 6: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje imenuje člane Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem, kmetijstvo 

in varstvo okolja v sestavi: 

- ROB Dejan, Kopriva 2b, 9246 Razkrižje – predsednik,  

- BAUMGARTNER Denis, Razkrižje 17d, 9246 Razkrižje- član, 

- FORTNER Ivanka, Šafarsko 19, 9246 Razkrižje – članica, 

- SMOLKOVIČ Janez, Razkrižje 23a, 9246 Razkrižje – član. 
 

2. Članom je mandat vezan na mandat Občinskega sveta.                                           

 

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

SKLEP 7: 

1.  Občinski svet Občine Razkrižje imenuje člane Odbora za družbene dejavnosti  v sestavi: 

- PERGAR Damjan, Šprinc 2, 9246 Razkrižje - predsednik, 

- NOVAK Anita, Gibina 30, 9246 Razkrižje – članica, 

- BENCEK Vera, Šafarsko 31b, 9246 Razkrižje -članica,  

- KOŠAR Dominik, Šafarsko 5, 9246 Razkrižje – član. 

 

2. Članom je mandat vezan na mandat Občinskega sveta.                                 
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S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 8: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje imenuje člane v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Razkrižje v sestavi :  

- Izidor NOVAK, Gibina 26, 9246 Razkrižje, predsednik (predstavnik Prostovoljnega gasilskega 

društva Razkrižje), 
 

- Andrej NEMEC, Veščica 48, 9246 Razkrižje, član (predstavnik Občinskega sveta Občine 

Razkrižje), 
 

- Olga NOVAK, Veščica 19b, članica, (predstavnica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje), 

- Olga LUKMAN, Presika 7 a, 9240 Ljutomer, članica (predstavnica Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva Občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Radenci), 

- Uroš FELBAR, Lipa 135 c, 9231 Beltinci, član (predstavnik Policijske postaje Ljutomer). 
 

2. Članom je mandat vezan na mandat Občinskega sveta Občine Razkrižje.      

 

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

SKLEP 9: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje imenuje za koordinatorico za enake možnosti v Občini Razkrižje 

občinsko svetnico Klementino ŠAFAR.  

 

2.  Mandat imenovane koordinatorice za enake možnosti je vezan na svetniško funkcijo.  

 

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

SKLEP 10: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje imenuje člane Sveta zavoda OŠ Razkrižje, kot predstavnike 

ustanovitelja, v sestavi: 

- BAUMGARTNER Denis, Razkrižje 17d, 9246 Razkrižje, 

- NEMEC Katja, Veščica 48, 9246 Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka, Šafarsko 44, 9246 Razkrižje. 

 

2. Mandat članov-predstavnikov je vezan na mandat Občinskega sveta. 

 

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

SKLEP 11: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje imenuje za člana – predstavnika ustanoviteljice v Skupščini Javnega 

podjetja Prlekija d.o.o., Moniko HOLC, univ. dipl. ekon., Tajnico Občinske uprave Občine Razkrižje. 

 

2. Mandat člana traja štiri leta in je vezan na mandat župana.  
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S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 12: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje v Svet lokalne skupnosti Centra za socialno delo Pomurje, s sedežem 

na naslovu Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, imenuje Terezijo NEMEC, s stalnim prebivališčem, 

Veščica 2, 9246 Razkrižje. 

  

2. Mandat imenovane predstavnice Občine Razkrižje je vezan na mandat Občinskega sveta. 

 

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

SKLEP 13: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje v Svet Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer se 

kot predstavnik Občine Razkrižje imenuje NEMEC Andrej, Veščica 48, 9246 Razkrižje, za namestnico 

pa NEMEC Terezija, Veščica 2, 9246 Razkrižje. 

 

2. Mandat predstavnika je vezan na mandat Občinskega sveta.  

 
 

11. Obravnava prošnje zdravnikov Zdravstvenega doma Ljutomer o popoldanskem delovnem času. 

Župan je predstavil prošnjo treh zdravnikov, zaposlenih v Zdravstvenem domu Ljutomer, naslovljeno na 

občino in Občinski svet Občine Razkrižje, za zmanjšanje obveznosti ur popoldanska dela, ker iz izkušenj 

opažajo, da bi tudi z zmanjšanjem ur zagotavljali optimalno dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev ter, 

da trenutno ni potrebe po izvrševanju zakonsko določenega števila ur popoldanskega dela.  

V razpravi je bilo ugotovljeno, da za zmanjšanje popoldanskega dela zdravniki potrebujejo tudi dovoljenje 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih pristojnih organizacij, tudi Zdravstvenega doma 

Ljutomer, zato je bilo podano mnenje članic in članov Občinskega sveta, da naj predhodno pridobijo vsa 

potrebna dovoljenja ter, da bodo prošnjo o zmanjšanju števila ur popoldanskega dela obravnavali na seji 

občinskega sveta nato še enkrat.  

 

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

SKLEP 14: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil s prošnjo treh zdravnikov iz Zdravstvenega doma Ljutomer 

za zmanjšanje obveznosti popoldanskega ordinacijskega časa. Občinski svet Občine Razkrižje predlaga, 

da naj  pred podajo njihovega soglasja, zdravniki pridobijo vsa ostala potrebna dovoljenja pristojnih 

strokovnih zavodov in organizacij, predvsem pa mnenje vodstva Zdravstvenega doma Ljutomer.     

 

 

4. Obravnava in sprejem Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje – 1. obravnava. 

Po županovem uvodu, je podrobnejše pojasnilo podala Tajnica Občinske uprave, Monika HOLC. Novi 

predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje, v primerjavi s prejšnjim odlokom, prinaša 

kar nekaj novosti. Opredeljuje novo določbo turistične promocijske takse, ki jo mora občina namenjati 
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Slovenski Turistični organizaciji, novosti glede določene celotne ali polovične oprostitve takse in še nekaj 

drugih sprememb. Podan predlog višine turistične takse je za Občino Razkrižje določen na podlagi 

standarda in povprečja v določenih primerljivih občinah in sicer bi bila skupna višina 2,00 EUR na dan, od 

tega je 1,60 EUR strošek nočitve na osebo, 0,40 EUR pa je vrednost promocijske takse.  Ocenjeni letni 

prihodek občine je, glede na naraščajoči trend prenočitev v občini, do 300 EUR. 

 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje, je v soglasju s članicami in člani Občinskega sveta 

Občine Razkrižje bil sprejet kot predlog za sprejem Odloka po skrajšanem postopku.  

 

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

SKLEP 15: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje po 

skrajšanjem postopku. 

 

 

8. Obravnava in sprejem Etičnega kodeksa v turizmu 

Uvod je podal župan, podrobnejše pojasnilo pa je podala Tajnica Občinske uprave, Monika HOLC. Bistvo 

Etičnega kodeksa je promoviranje, upoštevanje, izvajanje in širjenje aktivnosti razvoja trajnostnega turizma, 

zato je bil podan predlog, da ga sprejmemo tudi v Občini Razkrižje. 

 

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

SKLEP 16 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Etični kodeks v turizmu, ki ga je pripravila Turistična zveza 

Slovenije in priporočila v sprejem vsem destinacijam v Sloveniji.  S tem se zavezujemo, da ga bomo v   

Občini Razkrižje smiselno upoštevali, izvajali in širili v okviru aktivnosti razvoja trajnostnega turizma.  

S podpisom sprejemamo načela Etičnega kodeksa v turizma (The Global Code for Ethics for Tourism), ki 

jih je sprejela Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije - WTO v Santiagu oktobra 1999 in z 

njimi postavila temelje za razvoj turizma na prehodu v novo tisočletje na naslednjih iztočnicah; 

- Prispevek turizma k skupnemu razumevanju in spoštovanju med ljudmi in narodi, 

- Turizem kot sredstvo za individualno in skupno izpolnitev,  

- Turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja, 

- Turizem kot dejavnost, ki uporablja kulturno dediščino človeštva in sodeluje pri njeni izboljšavi,  

- Turizem kot dobičkonosna dejavnost za države in skupnosti, 

- Obveznosti udeležencev pri razvoju turizma, 

- Pravice do turizma, 

- Svoboda do turističnega gibanja, 

- Pravice delavcev in podjetnikov v turistični industriji, 

- Izvrševanje načel Etičnega kodeksa v turizmu. 
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Zavedamo se, da Etični kodeks v turizmu predstavlja priporočila za odgovoren in trajnostni razvoj 

svetovnega turizma na začetku novega tisočletja. Z upoštevanjem načel kodeksa želimo zmanjšati 

negativen vpliv turizma na okolje in kulturno dediščino ter povečali število prednosti, ki jih bodo imeli  

prebivalci turističnih krajev. Kodeks razumemo, širili ga bomo povsod, kjer bo to izvedljivo in se vključevali  

v njegovo izvrševanje, s čimer bomo varovali prihodnost turistične industrije na lokalni, nacionalni in 

svetovni ravni ter tako prispevali h gospodarski rasti, miru in razumevanju med državami sveta.  

 

 

5. Predstavitev SATILU – Inovativnega demo centra Slovenija (nove tehnologije na področju pridelave 

ekološke hrane, uporabe alternativnih virov energije in novega načina življenja v prihodnosti). 

Župan je uvodoma na kratko podal povzetek namena predstavitve projekta SATILU, inovativnega demo 

centra Slovenije ter gospoda Josepha MEHA, predstavnika podjetja EGES. Gospod MEH je v obširni in 

nazorni predstavitvi članicam in članom občinskega sveta, predstavnikom ekološkega kmetovanja v občini 

ter lastnikom zemljišč, kjer bi projekt potencialno bil možen za izvedbo, pojasnil, da je namen projekta  

predstaviti javnosti nove tehnologije na področju pridelave ekološke hrane, uporabe alternativnih virov 

energije in novega načina življenja v prihodnosti.  

 

Po predstavitvi, je v razpravi gospod Martin ŽABOT izrazil problematiko glede kadrov, ki bi po njegovem 

mnenju morali biti dobro izobraženi in usposobljeni za tovrstno pridelavo zelenjave. Gospod MEH je v 

odgovoru poudaril, da se ljudje za delo dobro usposobijo, njihovo bistveno delo pa je le hranjenje rib, ki 

ustvarjajo potrebno gnojilo ter  poznavanje rokovanja z mehanizacijo.  

 

Gospo Ivanko FORTNER je zanimalo, kjer bi si že obstoječe primere prakse lahko ogledali. Gospod MEH je 

odgovoril, da so ti primeri modernih praks že v kar nekaj državah, najbližje v Italiji.  

 

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

SKLEP 17: 

Občinski Svet Občine Razkrižje se je seznanil s projektom SATILU-inovativni demo center Slovenije in se 

strinja, da je projekt odlična priložnost za razvoj občine z novimi tehnologijami na področju pridelave 

ekološke hrane, uporabe alternativnih virov energije in novega načina življenja v prihodnosti. 

 

Občinski svet Občine Razkrižje pooblašča župana, Stanka IVANUŠIČA, za podpis Pisma o nameri za 

potrebe projekta SATILU-inovativni demo center Slovenije v Občini Razkrižje.  
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6. Obravnava in potrditev Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2019. 

Po županovem uvodu, je podrobnejše pojasnilo podal predstavnik KSP Ljutomer d.o.o., gospod Aljoša 

LEŠTAN. 

 

Pri predstavitvi Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje, je gospod LEŠTAN izpostavil 

spremembo, ki bo veljala od julija 2019 dalje in sicer, podaljšanje delovnega časa Zbirnega centra Ljutomer,  

vsak delovni dan do 17. ure, ter še organiziranje dodatne delovna sobote v mesecu. Ekološki otoki se bodo v 

bodoče, zaradi splošne področne direktive, praznili na 14 dni, saj je po novem frekvenca praznjenja točno 

določena, poprej pa je bil odvoz prepuščen izvajalcem in pri tem pri nas organiziran enkrat na tri tedne. 

 

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

SKLEP 18: 

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša s Programom zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za 

leto 2019, ki ga je dne, 25.10.2018, pripravil izvajalec javne službe zbiranja ter prevoza komunalnih 

odpadkov Komunalno-stanovanjskega podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka, 9240 Ljutomer, ki je 

priloga tega sklepa.  

 

 

7. Seznanitev s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. 

Po uvodni predstavitvi župana, je besedo prevzel gospod Miroslav MILOVANOVIČ, predstavnik podjetja 

VIRTUO d.o.o., pogodbeni izvajalec občine glede varovanja osebnih podatkov, ki je članicam in članom 

občinskega sveta ter ostalim prisotnim podrobneje predstavil določila uveljavljene Splošne uredbe o varstvu 

osebnih podatkov v praksi in še posebej pri delovanju občine ter občinskega sveta.  

 

Pri okvirih varovanja osebnih podatkov je gospod MILOVANOVIČ poudaril, da imena oseb, o katerih se na 

seji občinskega sveta diskutira, pa jih dejansko na seji ni prisotnih, niso javna. So pa javna imena in podatki 

vseh, o katerih se diskutira, ker so prejemniki javnih sredstev.  Prav tako je gospod MILOVANOVIČ poudaril, 

da v primeru podaje pobud s strani občanov, imena samih pobudnikov niso javna, v kolikor predhodno ne 

podajo soglasja za javno objavo njihovega imena.  

 

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

SKLEP 19: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z določili splošne uredbe EU o varstvu podatkov.   
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13.  Razno. 

 

a) Predstavitev novega partnerskega sodelovanja na posestvu Domačije v Šprincu z Zaposlitvenim 

podjetjem MB d.o.o iz Ljutomera.  

Župan je uvodoma predstavil dosedanje delovanje posestva Domačije v Šprincu, kjer je bila že nekaj let 

sklenjena brezplačna uporaba posestva v upravljanju Škofijske Karitas Murska Sobote, s katero je bilo 

vzpostavljeno dobro sodelovanje. Nadaljnji skupen interes je, da se doseže nadgradnja za še večjo 

izkoriščenost tega območje in vključitev socialnega podjetništva, da bi lahko bili v tem okolju zaposleni 

tudi domači ljudje in ljudje iz pomurske pokrajine.  

Pri predstavitvi projekta je besedo prevzel Peter BEZNEC, eden od zastopnikov Zaposlitvenega centra 

BM d.o.o. iz Ljutomera, ki je s partnerji pred dvema letoma ustanovil socialno podjetje za invalidne 

osebe. Ob ustanovitvi je podjetje zaprosilo občino Razkrižje za pismo podpore, ki so jo pridobili tudi od 

ostalih občin iz Upravne enote Ljutomer. Sedaj se je podjetje razvilo do te mere, da za delovanje 

potrebujejo obdelovalne kmetijske površine, kjer bi pridelovali zelenjavo in sadje ter te proizvode tudi 

tržili. Gospod BEZNEC je povedal, da je cilj zaposliti socialno šibkejše, oziroma težje zaposljive osebe, 

hkrati pa zagotoviti zdravo in lokalno prehrano. So pravnoorganizacijske oblike d.o.o., ampak je podjetje 

neprofitno. Trenutno imajo zaposlenih sedem invalidnih oseb, od katerih sta dva iz Občine Razkrižje. 

Primerne kadre jim pomagajo iskati na Zavodu za zaposlovanje, odprta pa je tudi možnost sodelovanje s 

Škofijsko Karitas Murska Sobota. Na posestvu Domačija bi si želeli izvajanje dolgoročnega projekta. 

 

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

SKLEP 20: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z nameni delovanja Zaposlitvenega centra BM d.o.o., 

Ptujska cesta 14,  9240 Ljutomer na posestvu »Domačije« v Šprincu 33, 9246 Razkrižje.  

Občinski svet Občine Razkrižje soglaša, da Občina Razkrižje, kot lastnica posesti v Šprincu, socialnemu 

podjetju, ki za izvajanje aktivnosti potrebuje obdelovalne kmetijske površine, predmetno posest nameni v 

brezplačno uporabo, ter soglaša s prenosom GERKOV in plačilnih pravic, kar se podjetje BM d.o.o 

dogovori s Škofijsko Karitas Murska Sobota. Ta prenos je v obojestranskem interesu, predvsem zaradi 

zaposlovanja ranljivih skupin prebivalcev in v smislu tega, da bo posestvo primerno vzdrževano in 

obdelano. 

 

 

b) Vključitev Občine Razkrižje v Murski institut za razvoj infrastrukture – MiRi. 

Župan je uvodoma predstavil gospoda Marka SAVIČ-a, v.d. direktorja inštituta MiRi, ki je članicam in članom 

občinskega sveta predstavil pobudo za vključitev občine v Murski institut za razvoj infrastrukture.  Poudarek 

je na ureditvi daljinske kolesarske-železniške povezave, pod imenom MOST, kjer bi daljinske kolesarske poti 

uredili ob sami železniški progi, s čimer bi izkoristili prostor, prihranili uporabo dodatnih površin in zmanjšali 

stroške gradenj kolesarskih stez.  
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Gospod SAVIČ je v predstavitvi poudaril, da je Razvoj trajnostne prometne infrastrukture v regiji ob reki Muri 

strateški projekt ter, da ima pokrajina z obeh strani reke Mure slabo razvito trajnostno infrastrukturo, kar je 

priložnost za razvoj, še posebej trajnostne prometne in energetske infrastrukture na obeh straneh reke Mure. 

Prednostni projekt je izgradnja tri-funkcijskega mostu (za železniški promet, za kolesarje in za pešce) čez 

reko Muro v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu ter razvoj projektne dokumentacije za železniško in 

daljinsko kolesarsko infrastrukturo z namenom vzpostavitve regionalnega prometnega križa Murska Sobota 

od Gornje Radgone prek Ljutomera, Beltincev do Lendave z navezavo na obstoječo koridorsko progo 

Pragersko – Hodoš. 

V kolikor bi jim uspelo pridobiti interesente in z lokalnimi skupnostmi podpisati Pismo o podpori projekta, bo 

tudi zaveza za inštitut, da bodo  k temu uresničevanju projekta tudi pristopili. Ob pismu podpore je potreben 

tudi finančni vložek lokalne skupnosti v obliki ustanovne članarine. 

 

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

SKLEP 21: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje županu soglasje, da v imenu Občine Razkrižje podpiše Pismo o 

nameri za so-ustanovitev Murskega infrastrukturno razvojnega inštituta- MiRi, Plese 9a, 9000 Murska 

Sobota, ki vsebuje tudi  finančno zavezo prispevka ustanovne članarine v prvem letu v višini 600 EUR, ter v 

nadaljnjih letih v višini 200 EUR. 

Z vključitvijo v MiRi bo Občina Razkrižje aktivno prisotna v pobudi za povezovanje gospodarstva s 

turizmom in športom preko infrastrukturnih projektov. 

 

 

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

 

a) Ravnanje s stvarnim premoženjem v občini Razkrižje 

Župan je članicam in članom Občinskega sveta predstavil stanje glede ravnanja s stvarnim premoženjem 

občine, istočasnega nakupa in prodaje zemljišča, pri čemer bi občina v Šprincu kupila vinograd in 

vinogradniško hišico s kletjo, na drugi strani pa bi v primerljivi vrednosti hkrati, prav tako v Šprincu, vendar 

na drugi lokaciji, prodali vinograd z vikendom. 

V razpravi je bilo govora o ceni prodaje občinskega premoženja oz. morebitnem znižanju cene, saj je bila 

objava prodaje občinskega premoženja, že dvakrat neuspešna.  Občina bo prodajo še enkrat objavila na 

oglasni deski oz. jo javno tržila. 

 

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

SKLEP 22: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje županu in upravi občine pooblastilo, da  išče najprimernejše rešitve, da 

proda posestvo Rusove domačije v Šprincu in odkupi parcelo z vinogradniško hišico in kletjo ter 

vinogradom ob obstoječem vinogradu v Šprincu, ker je to enkratna priložnost. 
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b) Prometna varnost v občini Razkrižje 

Potekala je razprava o prometni varnosti in meritvah hitrosti v Občini Razkrižje, kjer je Damjan PERGAR 

predlagal, da bi poskusili zbrati čim več mnenj občanov o meritvah, ki bi podalo čim širšo sliko mnenj 

občanov. 

 

Prav tako pa je razprava potekala glede večjega nadzora oz. kontrole prometa in občanov s strani obmejne 

policijske patrulje. Policija naj ne bi obmejnosti kraja izkoriščala za priložnosti kontrole nadpovprečnega 

prometnega nadzora, kajti kontrola nad našimi ljudmi, zagotovo je večja, kot drugod. Podan je bil predlog, da 

se naslednjo sejo povabi predstavnike Policijske postaje Ljutomer za pojasnila, prav tako pa naj Svet za 

preventivo v cestnem prometu Občine Razkrižje poda poročilo in mnenje glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z 

meritvami hitrosti.  

 

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

SKLEP 23: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje je obravnaval posredovane zaznave občanov iz terena, da so prometne 

kontrole in preverjanja domačinov na območju Občine Razkrižje s strani  policistov, zaradi obmejnosti 

kraja in zato bolj poostrenega nadzora s stalno prisotnostjo policijske patrulje, ter hkrati dodatno še 

druge prometne patrulje, mnogo pogostejše kot drugje, zato se naj v bodoče kontrole porazdelijo 

sorazmerno in primerjalno z drugimi kraji.   

 

2. Podan je bil sklep, da naj na naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje poročilo stanja 

prometne in splošne varnosti na terenu poda predstavnik Policijske postaje Ljutomer.  

 

3. Prav tako je bil podan sklep, da o izsledkih zbranih podatkov, analiz in anket glede meritev hitrosti na 

območju Občine Razkrižje,  poročilo o prometni varnosti poda tudi Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Razkrižje, predvsem pa stališče glede nadaljnjih meritev hitrosti z mobilnim 

radarjem. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 
 

 

 

 

 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


