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OBČINA RAZKRIŽJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 032-2/2019-15 
Datum: 27. 3. 2019 

  
 

Z A P I S N I K  
 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo, 27. 3. 2019, ob 16. uri, v poročno - 
sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

• Anita NOVAK, 

• Denis BAUMGARTNER, 

• 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, 

• Jožef MARŠIČ,  obdelovalec kmetijskih zemljišč, kmetovalec.  
 

Opravičeno odsotna:  
- Klementina ŠAFAR. 

 
Sejo je vodil župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. 
 
Župan je uvodoma pozdravil prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Razkrižje ter ostale vabljene 
in prisotne. 
 
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 šestih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje od 
skupno sedmih, ena članica je svojo odsotnost opravičila, zato je župan podal še ugotovitev, da je občinski 
svet sklepčen.  
S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 4. redni seji prisotnih šest 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 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 4. 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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.  
3. Obravnava in sprejem proračuna Občine Razkrižje za leto 2019: 

a. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2019. 
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b. Splošni del proračuna za leto 2019. 
c. Posebni del proračuna za leto 2019. 
d. Obrazložitev proračuna za leto 2019. 
e. Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022. 
f. Kadrovski načrt za leto 2019. 
g. Načrt ravnanja (pridobivanje in razpolaganje) s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje 

za leto 2019. 
4. Obravnava osnutka proračuna Občine Razkrižje za leto 2020. 
5. Obravnava predlogov ter zahtev lastnikov in najemnikov zemljišč, po katerih poteka tehnična 

ovira-panelna ograja na območju Gibine.  
6. Obravnava in sprejem Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za 

zapuščene živali na območju Občine Razkrižje – 1. obravnava. 
7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Nakup 

nujnega reševalnega vozila – NRV tip B. 
8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Lokalna 

Eko Zdrava Tržnica. 
9. Obravnava prometne varnosti v Občini Razkrižje. 
10. Obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2018 in soglasje k 

predlaganemu načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki. 
11. Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju LEK v letih 2017 in 2018. 
12. Razprava o možnosti postavitve sežigalnice v Sloveniji. 
13. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 
14. Razno. 

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 3. 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 3. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje. Bistvenih pripomb na 
zapisnik ni bilo.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

 
 
 
Ad 3. Obravnava in sprejem proračuna Občine Razkrižje za leto 2019: 

a. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2019. 
b. Splošni del proračuna za leto 2019. 
c. Posebni del proračuna za leto 2019. 
d. Obrazložitev proračuna za leto 2019. 
e. Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022. 
f. Kadrovski načrt za leto 2019. 
g. Načrt ravnanja (pridobivanje in razpolaganje) s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje 

za leto 2019. 
 
Uvodoma je župan povzel proračunske postavke iz predloga proračuna za leto 2019, ki zavzemajo večje 
zneske; na primer subvencijo občanom za odvajanje in čiščenje kanalizacijskega sistema, stroške šolskega 
prevoza, ureditve občinskih javne poti, stroške za ureditve regionalnih cesti, ureditev obmejne infrastrukture 
po arbitražnem sporazumu in podobno. 
 
V nadaljevanju je strokovne podlage za sestavo proračuna občine in nekatere večje postavke pojasnila še 
Cvetka MLINARIČ. Pojasnila je tudi, da je občina v roku, prejela dva predloga za Participativni proračun v 
letu 2019 in sicer predlog občanov iz Šafarskega za ureditev Ulice muzejev  s položitvijo kanalet in menjavo 
svetilk javne razsvetljave ter predlog Župnije Razkrižje za zamenjavo reflektorjev pri župnišču. Skupni okvirni 
znesek obeh predlogov sicer presega 5.000 EUR, vendar bi del sredstev nad to vrednostjo črpali iz postavke 
za vzdrževanje javne razsvetljave. Predlogi so bili pregledani in podan je bil predlog, da jih Občinski svet 
potrdi.  
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Članice in člani so se s predlogoma strinjali in ob tem sklenili, da se ob ureditvi javne razsvetljave z reflektorji 
pri župnišču mora najti primerna rešitev in urediti osvetljevanje tako, da se ob pozno zvečer luči ugasnejo, 
vključno s stopniščem in prižgejo spet proti jutru.  
 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi prejete predloge za Participativni proračun za leto 2019. 
Občinski svet Občine Razkrižje sklene, da se osvetljevanje Župnije Razkrižje, vključno s stopniščem 
uredi na način, da se ponoči, v določenih urah, ugaša.  

 
Kadrovski načrt zaposlenih na občini je pojasnil ŽUPAN, ki je povedal, da kadrovski načrt načeloma ostane 
enak kot prejšnje leto, kjer tako ostane sistematizirano delovno mesto za tajnika občine, svetovalca III, 
strokovnega sodelavca VII/2, spremeni pa se eno delovno mesto zaradi pridobitve izobrazbe iz VI/1 v VII/1. 
Uradniško delovno mesto se planila v letu 2020, saj mora za to biti izveden javni razpis.  
 
Monika HOLC je pojasnila Načrt razvojnih programov, oziroma vse projekte, ki so navedeni v NRP-ju in se 
planirajo v letošnjem in prihodnjih letih. Zaradi priprave proračuna za leto 2020, je NRP sestavljen s 
planiranimi projekti do leta 2023. 
 
Nataša SLAVIČ je predstavila Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2019, kjer je 
povedala, da je za letos plan intenzivno pristopiti k prodaji nepremičnega premoženja občine, ki ga ne 
potrebuje za svoje delovanje, pridobljenega na podlagi Zakona o dedovanju zaradi plačila institucionalnega 
varstva. V načrtu ravnanja je poudarek na ureditvi zemljiškoknjižnega stanja na občinskih kategoriziranih 
javnih poteh in pridobitvi zemljišč v občinsko last, kjer potekajo v naravi občinske kategorizirane javne poti, 
predvsem zaradi izvrševanja določil Zakona o cestah in Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in javne železniške infrastrukture. Navedena zakonodaja je podlaga, da občina v Načrt ravnanja 
zraven ostalih nepremičnin vključi tudi vsa zemljišča, na katerih dejansko potekajo občinske javne poti.  
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet  

SKLEP 5: 

Občinski Svet Občine Razkrižje sprejme proračun za leto 2019 z vsemi pripadajočimi prilogami. 
 

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu RS.  

 
 

Ad  4. Obravnava osnutka proračuna Občine Razkrižje za leto 2020.  

Uvodoma je ŽUPAN povedal, da je letos prvič pripravljen proračun občine še za naslednje leto, torej leto 
2020. V nadaljevanju je predstavitev predloga proračuna občine za leto 2020, glede bistvenih prihodkov in 
odhodkov podala Nataša SLAVIČ, ki je s pomočjo sodelavke Cvetke MLINARIČ pripravila osnutek 
proračuna, iz trenutno razpoložljivih oz. predvidenih podatkov o planih za leto 2020. Predlog proračuna je 
trenutno še v fazi možnega dopolnjevanja, tudi glede višine zadolževanja, ki ga v predlogu ni bilo možno 
natančno definirati.  
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 6: 

1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme osnutek predloga proračuna Občine Razkrižje za leto 

2020.  

2. Predlog proračuna za leto 2020 se daje v 30. dnevno javno obravnavo.  
 

Andrej NEMEC je zaradi upravičljivih razlogov začasno zapustil sejo.  
 
 

Ad 5 Obravnava predlogov ter zahtev lastnikov in najemnikov zemljišč, po katerih poteka 

tehnična ovira-panelna ograja na območju Gibine.  

Po županovem uvodu o težavah obdelovalcev zemlje na Gibini ob državni meji z Republiko Hrvaško, kjer je 
od novembra 2015 postavljena ograja za varovanje državne meje pred ilegalnimi prehodi, je svoje osebno 
pričevanje podal tudi gospod Jožef MARŠIČ iz Gibine, ki obdeluje eno izmed kmetijskih zemljišč z najtežjimi 
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pogoji obdelovanja. Dve leti so lastniki oziroma obdelovalci kmetijskih površin prejemali odškodnine za 
postavljeno ograjo, oz. tehnično oviro na njihovem zemljišču, po dveh letih pa je na podlagi zakonodaje o 
varovanju državne meje določeno, da se v primeru, da je varovalna ograja še potrebna, z lastniki oz. 
obdelovalci zemlje sklene pogodba za 10- letno služnost z izplačilom odškodnine. Po mnenju vseh, ki so s 
problematiko seznanjeni, je ponujena odškodnina, glede na omejitve, ki jih imajo kmetje z ograjo, zelo nizka.  
Kmetje so se zato dne, 15. 3. 2019 sestali in na Ministrstvo za notranje zadeve, poslali protestno pismo, pod 
katerega so se tudi vsi podpisali. Zahtevajo odstranitev varovalne ograje, ker po njihovem namenu ne služi 
več svojemu namenu, saj je vseeno večji del meje odprt, kjer so možni nelegalni prehodi ali pa jim naj 
dodelijo večje odškodnine.  
 
Da je pri vsej tej migrantski problematiki bil izveden slab pristop, in se ljudi pri tem ni poslušalo, je povedala 
tudi Terezija NEMEC in hkrati dodala, da v begunskem valu leta 2015 situacije vseeno niso bile enostavne, 
ko je bil prisoten strah pred še večjim begunskim navalom in je vladala tudi velika evforija.  
 
Občinski svet daje podporo obdelovalcem zemlje, je  pa vedno podprl varnostne ukrepe države. ŽUPANU se 
poda pooblastilo, da do državnih organov, rešuje problematiko v imenu občanov.  
 
 

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

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje podporo obdelovalcem kmetijskih zemljišč ob državni meji, 
katerim delo na kmetijskih zemljiščih otežuje postavljena tehnična ovira z namenom varovanja 
državne meje pred nelegalnimi migrantskimi prehodi. Občinski svet Občine Razkrižje je vedno 
podpiral varnostne ukrepe države, sedaj pa je preveč očitno, da so ljudje izigrani, nepravično 
ocenjena škoda in tudi pomanjkljivo. Na drugi strani pa je OS mnenja, da ta tehnična ovira na 
Gibinskem polju ne služi svojemu namenu, saj begunci uporabljajo druge ilegalne poti, kjer se 
pojavljajo nezakoniti organizatorji nedovoljenih prestopov slovensko hrvaške meje.   Zato občinski 
svet pristojnim državnim organom predlaga, da se začne postopek za odstranitev tehnične ovire na 
območju Gibinskega polja. Pooblasti se župana, da do državnih organov vodi aktivnosti, da se 
ograja odstrani. 

 

 

Ad 6  Obravnava in sprejem Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe zavetišča 

za zapuščene živali na območju Občine Razkrižje – 1. obravnava. 

Uvodoma je Tajnica Občinske uprave, Monika HOLC pojasnila, da je v prejšnjih letih občina imela izvajanje 
dejavnosti zavetišča za živali urejeno preko pogodbe, oziroma v zadnjem času tudi z naročilnicami, stroški 
pa so variirali, glede na dejansko število sprejema živali iz naše občine.  
Po novi zakonodaji imajo občine sedaj štiri možnosti, kako to področje urejati v prihodnje. Za občino 
Razkrižje je pri preučitvi možnosti bilo ugotovljeno, da je najprimernejši način ureditve javne službe s  
koncesijo. Za to je potrebno predhodno urediti temeljno podlago z Odlokom.  
 
Članice in člani občinskega sveta so se  strinjali, da se Odlok sprejme v skrajšanem postopku.  
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvrševanje javne službe 
zagotovitve zavetišča za zapuščene živali  na območju Občine Razkrižje v združeni prvi in drugi 
obravnavi.  
 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 

Ad 7 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo 

Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tip B. 

Monika HOLC je pojasnila namen kandiranja Občine Razkrižje za Nakup nujnega reševalnega vozila za 
potrebe Zdravstvenega doma Ljutomer. Ministrstvo za zdravje je namreč objavilo Javni razpis za 
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sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, konkretno nujnih reševalnih vozil NRV 
tipa B.  Znesek sofinanciranja je odvisen od sredstev Ministrstva za zdravje ter koeficienta razvitosti občine, 
ki prijavlja investicijo, kar je za Občino Razkrižje trenutno 0,89,  in jo uvršča  v 100 % obseg sofinanciranja 
investicij iz državnega proračuna brez DDV, zato je tudi smotrno, da prijavo opravi ta občina. Razliko 
sredstev za DDV bo kril Zdravstveni dom Ljutomer.  
 
 
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 9 : 

1. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
operacijo Nakup nujnega reševalnega vozila –NRV tip B, z oznako dokumenta DIIP NRV-B-1, ki 
ga je izdelala strokovna služba Občine Razkrižje, Šafarsko, marec 2019. 
 

2. V NRP Občine Razkrižje se uvrsti nova operacija. 
 

3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije. 
 

Občina bo kandidirala s predlogom operacije na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019. 
 
Skladno z DIIP-om je finančna konstrukcija sledeča: 
4. Vrednost operacije po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša 129.170,2 

EUR, oziroma brez DDV 105.877,24 EUR in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 
potrditve operacije do 31.12.2019. 
 

5. Vire za financiranje sestavljajo :  
- Sredstva Zdravstvenega doma Ljutomer, v znesku 23.292,99 EUR, 
- Nepovratna sredstva  Ministrstva za zdravje, v znesku 105.877,24, 
- Občine soustanoviteljice, v znesku 0,00 EUR.  

 
 

Ad 8 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo 

Lokalna Eko Zdrava Tržnica. 

Pojasnilo k točki je podala Monika HOLC, ki je povedala, da bi občina s  projektom uresničevala naloge, ki 
so ji bile poverjene z ustanovitvijo, v konkretnem primeru izboljševanja pogojev za učinkovito delovanje 
lokalne ekonomije. Projekt bi se izvajal v letih 2020 in 2021, pogoj, da pa občina lahko pristopi k 
uresničevanju operacije, pa mora biti na podlagi zakonodaje izdelan dokument identifikacije investicijskega 
projekta, ki ga potrdi Občinski svet.  Za projekt je vložena tudi kandidatura na 3. Javnem pozivu za izbor 
operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija.  
 
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 10 : 

1. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi dokument identifikacije projekta (DIIP) za operacijo 
Lokalna Eko Zdrava Tržnica, z oznako dokumenta DIIP-LEZT-1, ki ga je izdelala strokovna služba 
Občine Razkrižje, Šafarsko, februar 2019. 

2. V NRP Občine Razkrižje se uvrsti nova operacija 
 
3. Odobri se izdelava investicijske dokumentacije in izvedba investicije.  
 
Občina je kandidirala s predlogom operacije na 3. javnem pozivu za izbor operacije za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija.  
 
Skladno z DIIP-om je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
4. Vrednost operacije po tekočih cenah z vključenim DDV, ki je strošek projekta, znaša 124.261,47 

EUR, oziroma brez DDV 103.294,83 EUR, in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od marca 
2020 do marca 2021.  
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5. Vire financiranja zagotavljajo :  
- Lastna finančna sredstva, v znesku 74.679,95 EUR 
- Nepovratna sredstva EKSRP, v znesku 49.581, 52 EUR 
- Drugo, v znesku 0,00 EUR 

 
 
 

Ad 9 Obravnava prometne varnosti v Občini Razkrižje. 

Uvodoma je ŽUPAN povzel dogajanje, glede v letu 2017 pričetih občasnih meritev hitrosti z mobilnim 
radarjem in kaznovanjem tistih, ki so imeli ugotovljene prekoračitve hitrosti.   
Pri tem je župan tudi povedal, da se nanj obračajo občani in gostinci, ker policija preveč nadzira naše 
območje. Besedo za podrobnejšo predstavitev prometne varnosti v Občini Razkrižje je župan predal 
komandirju Policijske postaje Ljutomer, gospodu Romanu Zveru.  
Gospod Roman Zver je uvodoma podal pregled varnostnih razmer v občini Razkrižje za leto 2018, imajo pa 
drugače zbrane podatke tudi za zadnjih 5 let. Policija je zadolžena za celovito izvajanje varnostnih pogojev 
na tem območju.  
Opis situacije na osnovi lanskega poročila, v primerjavi z ostalimi sosednjimi občinami,  posebej ne izstopa 
na nobenem področju. 
Občina Razkrižje je pa vseeno specifika, saj so tukaj zunanja meja oz.  Schengenska  meja, ki je za delo 
policije zelo pomembna in odgovorna naloga. Februarja 2019 je bila na PP Ljutomer direktorica generalne 
policijske uprave, kjer je poudarila, da policija mora zagotavljati, da v državno ne stopajo ljudje na nedovoljen 
način. Trenutno je dovoljen prehod državne meje v Občini Razkrižje na dve uradnih prehodnih mestih ter 
nekaj maloobmejnih prehodnih mestih, kjer imajo dovoljenje za prečkanje dvolastniki in drugi točno določeni 
uporabniki nepremičnin. Komandir Roman Zver je povedal, da pri svojem delu ne želijo motiti občanov.  
 
Iz statistike nelegalnih prehodov, je bilo v zadnjih letih zabeleženih 82 ilegalcev, ugotovljenih v treh-štireh 
skupinah. Ker  so takrat bili policisti uspešni, so ilegalci prenehali z množičnimi prehajanji meje.  Uspešnost 
merijo s tem, koliko ilegalcev dobijo na prehodnih mestih z Avstrijo, kar je bil v zadnjem času malo, le tri.  
Od predlanskega leta so v patrulji prisotni tudi vojaki.  Le-ti nudijo pomoč in zaščito v  postopkih. 24 ur na 
dan sta na območju občine Razkrižje 2 policista in dva vojaka. Po nobenem segmentu prekrškov občina 
Razkrižje posebej ne izstopa. 
Na področju prometa so številke več ali manj enake, vendar pa na vseeno ugotavljajo rahko piramidno rast, 
kjer k sreči ni smrtnih nesreč, bile se zabeležene le telesne poškodbe.  
Težnje so, da posledice prekrškov poskuša policija preprečiti,  saj ob varovanju državne meje zagotavlja tudi 
varnost na prometnem segmentu. Kjer koli se patrulja nahaja, ob zaustavitvi vozila, policist mora ugotoviti, 
kdo je v vozilu, nato pa se odloča, kako vodi postopek dalje. Policija ima navodilo, da ljudi, ki jih poznajo in  
so že imeli večkrat postopek, kjer ni bilo izkazanih prekrškov, postopek ustavijo.  
Ugotavljajo tudi nekoliko nadpovprečno stopnjo alkohola v prometu.  V zadnjih treh mesecih so zasegli več 
motornih vozil in vozniških dovoljenj ter v kontrolah pri voznikih izmerili večje količine alkohola. Zato ob 
obmejni kontroli kontrolirajo tudi promet. Policistom komandir ali drugi ne morejo dati navodila, da pa 
domačinov ne smejo kaznovati, če ga vidijo vinjenega.  Na policijski postaji Ljutomer ponavljajo policistom, 
da imajo pri delu inštrument opozorila, zato ga naj najprej tudi uporabljajo. Pri kontrolah policisti ne vodijo 
podatkov, kdo so domačini in kdo tujci. Segmenti kontrole je tudi lokalni tovorni promet, ki je v tem delu 
prepovedan z namenom, da se te ceste ne spremenijo na nekdanje obvozne ceste.  
Konkretno za letošnje leto –pričetek 2019 so bila obravnavana 3-4 kazniva dejanja, ki policijo še bolj silijo na 
območje občine Razkrižje. Ugotovljene so bili vlomi in kraje iz brunaric, lop in garaž.  
 
Pri varovanju državne meje so policisti pri delu ugotovili, da za tihotapljenje, ilegalni prebežniki plačujejo 
ogromne znesek, se pa pojavljalo tudi stari kanali, zaradi česar bodo policisti spet pogosteje pri nas. Dejstvo 
pa je, da bo domačin kontroliran večkrat, kot pa nekdo na Gorenjskem, kjer nimajo šengenske meje.  
Ni res, da bi ciljali na nekoga, da ga ustavijo in kaznujejo, vendar pa zraven kontrole zaradi ilegalcev, 
izvajajo kontrole še na področju hitrosti, alkohola, pripenjanja s pasom in uporabe mobilnih telefonov med 
vožnjo.  
Komandir Roman Zver predvideva, da nadzor moti tiste, ki delajo prekrške. Policiste je država zadolžila da 
varujejo občane.  Prometna varnost se je izboljšala tudi z rekonstrukcijo državne ceste in izgradnjo javne 
razsvetljave.  
Policija še ugotavlja, da je s povečano gospodarsko rastjo, ponovno povečana tudi flutkuacija vozil.  
 
Mnenja svetnikov;  
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Denis BAUMGARTNER je povedal, da so motoristi predvsem na terenu v soboto čez dan, ko ni toliko 
policijskih kontrol pri regionalni cesti na Razkrižju, zato na tem območju Razkrižja, kjer je doma, motoristi 
razvijajo zelo velike hitrosti, kar je zelo nevarno, predvsem pri vključevanju v promet.  
Glede pritožb gostincev zaradi večje prisotnosti policistov v tem kraju, je g. Roman Zver povedal, da piti 
alkohola z njihove strani ni prepovedano, prepovedano pa je voziti pijan in kršiti javni red in mir.  
Anita NOVAK je povedala, da starši nekaterih otrok nanjo pritiskajo za ureditev prehoda za pešce na Gibini, 
pri stanovanjskem naselju, ker ga ni.  Gospod Roman ZVER je povedal, da je to vzel na znanje in bo uredil, 
da bo na tem delu, ali na cesti več policistov ali pa da podajo pisno poročilo o stanju prometne varnosti za 
DRSI.   
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 11 :  

Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je varnostna ocena dobra, da se generalno celo 
izboljšuje, razen pri  prometni varnosti, kjer je zaznanih več prekrškov. Izražajo zadovoljstvo, da se 
prometna varnost ne poslabšuje. 

Župan je obvesti komandirja tudi glede problematike lastnikov zemljišč, ki imajo na njihovih kmetijskih 
zemljiščih postavljene tehnične ovire, za kar menijo, da v korist ni, le škodo da imajo od tega. Sami so si 
morali  pospravljati njive, ker so v zemlji ostali ostanki prvotne tehnične ovire-  žičnate ograje.  
 
 

Ad 10 Obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2018 in soglasje k 

predlaganemu načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki. 

Direktor Zdravstvenega doma Ljutomer, gospod Djordje ŠIŠKIN je po županovem uvodu prevzel besedo in 
povedal, da je najpomembnejši cilj Zdravstvenega doma Ljutomer, izpolnitev programa zdravstvenega 
varstva. Zavod za zdravstveno zavarovanje je namreč največji plačnik njihovih zdravstvenih storitev.  
Direktor je povedal, da je trenutno aktualno širjenje dejavnosti na področju ortodontije, potrebujejo 
logopedinjo,  patronažno službo  in večjo mrežo za oskrbo na domu.  
 
Naloga Zdravstvenega doma Ljutomer je tudi preventivna, pravočasno odkrivanje kroničnih bolezni skozi 
referenčne ambulante, zato tudi vse nacionalne akcije izvedejo do konca. So najboljši glede dostopnosti do 
AED-jev. Delovanje je usmerjeno k pacientu in njegovemu zadovoljstvu po ISO standardih. 
Glede informiranosti pacientov je direktor povedal, da potrebujejo računalničarja. Cilj je še bolj povečati 
zadovoljstvo pacientov.  
Glede zasedenosti zdravnikov je direktor povedal, da bodo kmalu imeli zadostno število zdravnikov, s čimer 
lahko pričakujejo zmanjšanje čakalnih vrst. V zadnjih treh letih so prenovili celoten zdravstveni dom, od 
estrihov, elektrike,…trudijo se, da tisto kar je potrebno, tudi zamenjajo. Prenova je stala čez 300.000 EUR.  
Trudijo se tudi za trajnostno stabilno finančno poslovanje.  
 
Glede ugotovitev pri poslovnem izidu, je le- ta pozitiven, kljub temu, da se je naredilo veliko.  
V razpravi je bilo potrjeno, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za tekoče zadeve, torej 114.172 
EUR ostane nerazporejeno. 
 
 
 
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil SOGLASNO sprejet sklep 

SKLEP 12 : 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k predlogu Javnega zdravstvenega zavoda 
Zdravstveni dom Ljutomer, da presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu zavoda za 
leto 2018, v višini 114.172 EUR, ostane nerazporejen oziroma se po razporeditvi uporabi za izvajanje 
in razvoj Zdravstvenega doma Ljutomer in dejavnosti.  

 
 

 

Ad 11 Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju LEK v letih 2017 in 2018. 

Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Razkrižje v letih 
2017 in 2018 in njihovih učinkih je podala Tajnica Občinske uprave, Monika HOLC.  Pojasnila je, da mora 
lokalna skupnost ministrstvu, pristojnemu za energijo, enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega 
energetskega koncepta, s poročilom pa mora biti seznanjen tudi občinski svet. Poročilo o izvedenih 
aktivnostih, skladno z akcijskim načrtom Lokalnega energetskega koncepta Občine Razkrižje ter plan za leto 
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2019, je bil priložen tudi pri gradivu. Predvidene aktivnosti so priprava tehnične dokumentacije za izvajanje 
energetskih ukrepov na objektih  in napravah v lasti občine ter izvajanje kratkoročnega plana menjave svetilk 
javne razsvetljave.  
 

S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 
SKLEP 13 : 

1. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
Lokalnega energetskega koncepta Občine Razkrižje in njihovih učinkih. 

2. Ta sklep velja takoj.  

 

 

Ad 12 Razprava o možnosti postavitve sežigalnice v Sloveniji. 

Predstavitev poziva za razpravo o postavitvi sežigalnice v Sloveniji, ki ga je na občine, v obravnavo na 
občinskih svetih, naslovilo Ministrstvo za okolje in prostor, je podala Tajnica Občinske uprave Monika HOLC. 
Povedala je, da ministrstvo v sklopu priprav na novo okoljsko zakonodajo želi odpreti tudi razpravo o 
možnostih termične obdelave odpadkov v Sloveniji. Ministrstvo temu ne nasprotuje, pod pogojem, da bodo 
natančno opredeljeni pogoji delovanja ter nadzor in neprofitnost. Objekt mora biti družbeno in okoljsko 
sprejemljiv, zato mora biti zainteresirana in strokovna javnost pravočasno vključena v proces razprave in 
odločanja.  
Sledila je razprava.  
 

 

 

S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 14: 

Občinski svet Občine Razkrižje podpira pobudo o postavitvi sežigalnice v Sloveniji, vendar pod 
pogojem, da je vseskozi seznanjena s potekom zadeve ter pogoji pod katerimi bo sežigalnica 
delovala.  

 

 

Ad 13 Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske 

uprave. 

A. ŽUPAN je članicam in članom občinskega sveta podal informacije o dogodkih in aktivnostih, ki so se 
zgodile od prejšnje seje občinskega sveta, ki je bila 26. 2. 2019:    

• 1. 3. 2019 je bil v Domu kulture Razkrižje dobro organiziran sestanek glede pristopa občine 
Razkrižje h Komasaciji in agromelioraciji.  

• 3. 3. 2019 je bila dobro organizirana in izvedena prireditev ob Mednarodnem dnevu maternega 
jezika. 

• 9. 3. 2019 je bil župan povabljen v Maribor, kjer so skupaj z Župnijo Razkrižje prevzeli cepič 
najstarejše vinske trte, ki bo maja posajena pred župniščem na Razkrižju. 

• 9. 3. 2019 je potekal dobro izpeljan dogodek ob Tednu boja proti raku, v sklopu projekta Zdrav način 
življenja za vse.  

• 11. 3. 2019 udeležba na sestanku Skupnosti občin Slovenije v Litiji, (kjer je med drugim bila podprta 
regionalizacija delovanja in razvoja Slovenije), župan pa je pridobil tudi soglasni sklep prisotnih, da  
naj zaveze, ki jih je dala prejšnja vlada za reševanje arbitražne problematike, le-te izvršuje tudi 
trenutna vlada. 

• 15. 3. 2019 županov sestanek z lastniki kmetijskih zemljišč, ob državni meji na Gibini. 

• 21. 3. 2019 Delovna akcija v vinogradu. 

• 22. 3. 2019 sestanek z Zaposlovalnim centrom MB, glede ureditve Rumičeve domačije. 

• V nedeljo 24. 3. 2019 je bilo uvodno srečanje šole nogometa osnovnošolskih otrok (dodatno 
pojasnilo Damjana Pergarja) 

• 25. 3. 2019 župan sestanek z občani glede nerešenih mejnih parcelnih zadev pri pokopališču. 

• 25. 3. 2019 župan je sklenil pogodbo o brezplačni služnosti za uporabo zemljišča, kjer se nahaja 
prazgodovinska naselbina.  

 

B. Terezija NEMEC je omenila problematiko table Pozdravljeni v Veščici, kjer prosi, da se jo uredi, ali pa 
odstrani.  
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C. Terezije NEMEC je podala tudi veselo novico, da so na Veščici  s strani Vodnogospodarskega podjetja 
uredili zapornico oz. povratni ventil na reki Ščavnici, za kar so si občani prizadevali že več let.  
 

D. Andrej NEMEC je vprašal kako je s košnjo brežine reke Ščavnice. Župan je povedal, da Vodno 
gospodarstvo Pomgrad kosi travo enkrat letno zaradi naravovarstvenih omejitev oziroma varovanja 
živali, ki se nahajajo v travi brežine reke. 

E. Anita NOVAK je povedala, da ima osebno že dlje časa naslovljeno vlogo na Direkciji za vode v MS, 
glede zasipa oz. kanaliziranja vodotoka, a še ni prejela pisnega odgovora.  

 

V razpravi je bilo sklenjeno, da se na Direkcijo za vode naslovijo sklepi Občinskega sveta glede dela 
Direkcije RS za vode.  
 
S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 15 : 

Občinski svet Občine Razkrižje zahteva, da se brežine reke Ščavnice, predvsem na Veščici in 
Razkrižju kosijo pogosteje, saj se v neposredni bližini reke in brežin nahaja poseljen del naselja, 
kjer  je visoka trava z različnimi plazilci zelo neprijetna in moteča za bivanja ljudi. Zaradi boljše 
kvalitete življenja, so neposredni prebivalci ob reki primorani sami skrbeti za košnjo brežin, ki pa je 
mnogi zaradi starosti ne zmorejo več.  
 

S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 16: 

Občinski svet Občine Razkrižje zahteva pisno pojasnilo in odgovor Direkcije RS za vode, pristojne 
enote iz Murske Sobote, glede prošnje družine NOVAK iz Gibine 30. 

 
F. V imenu Turistično narodopisnega društva Razkrižje, je ŽUPAN podal prošnjo članicam in članom 

občinskega sveta, za potrditev sofinanciranja občine pri nabavi platna za šotor, ki ga je v lanskem letu 
nabavilo in v celoti, v višini 6.000 EUR tudi plačalo to društvo. Namen je bil, da se celoten strošek razdeli 
med društva in občino, a do povračila stroškov še ni prišlo. Prispevek po večjih društvih je bil planiran v 
višini 1.500 EUR, manjših 500 EUR, s čimer bi se celotni znesek razdelil na več deležev in bi se zato 
lahko tudi določeno število kolikokrat, za društvo šotor tudi uporabljal.  Tudi za občino bi znesek 
sofinanciranja znašal 1.500 EUR.  
 

G. Andrej NEMEC je vprašal kaj je narobe z internim kanalom KTV, ker trenutno ne deluje. Denis 
BAUMGARTNER je na to lahko odgovoril iz prve roke in pojasnil, da bo preveril kaj se glede napake da 
narediti.  
Razpravi se je pridružil tudi Damjan PERGAR, ki je povedal, da je trenutno Interni kanal KTV Razkrižje 
dodan na visoko frekvenco programske sheme, zato je sprejem pri navadnem kabelskem omrežju  
najbolj problematičen, zato se tudi pri teh naročnikih najpogosteje pojavljajo težave pri doseganju 
signala. 

 

Ad 14. Razno. 

Pod točko Razno ni bilo razprave.  

Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
 

 

Zapisala:         Župan: 
Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


