OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-1/2020-35
Datum: 30. 4. 2020

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 30. 4. 2020, ob 16. uri, v Knjižnici in
čitalnici Razkrižje, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe zaradi epidemije COVID19.
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:
• Denis BAUMGARTNER,
• Terezija NEMEC,
• Damjan PERGAR,
• Anita NOVAK
• Dejan ROB.
• Klementina ŠAFAR.
Seji so prisostvovali še:
• Stanko IVANUŠIČ - Župan Občine Razkrižje,
• Monika HOLC – Tajnik Občinske uprave Občine Razkrižje,
• Cvetka MLINARIČ – svetovalka I Občine Razkrižje,
• Nataša SLAVIČ – strokovna sodelavka Občine Razkrižje,
Opravičeno odsoten:
• Andrej NEMEC.
Sejo je vodil župan Občine Razkrižje, Stanko IVANUŠIČ.
Župan je uvodoma pozdravil prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Razkrižje ter ostale vabljene
na letošnji prvi redni seji, ki je kljub epidemiji sklicana klasično, s fizično prisotnostjo, saj prostorsko in
splošno, lahko zagotovimo upoštevanje vseh ukrepov in priporočil zdravstvene stroke oz. NIJZ (varnostna socialna razdalja, zaščitne maske, razkuževanje rok)

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, en član je svojo odsotnost opravičil. Župan je podal 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 9. redni seji prisotnih šest članov Občinskega
sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.
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S 6 od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 2 :
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 9. 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 8. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje (uprava).
3.
Poročilo o izvajanju ukrepov v Občini Razkrižje v izrednih razmerah – pandemija
COVID – 19 (župan).
4.
Ocena dela Ambulante – Razkrižje s poudarkom na delu v kriznih razmerah (župan).
5.
Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto
2020 (uprava).
6.
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje vključno z Letnim
programom športa v Občini Razkrižje za leto 2020 - prva obravnava (uprava).
7.
Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske
uprave.
8.
Razno:
- prošnja zdravnika koncesionarja (župan),
- obnova mostu Šafarsko (uprava),
- obnova ceste Veščica – Globoka (uprava),
- postopki glede cest po arbitražni razsodbi – interventni zakon (uprava),
- postopki komasacije (uprava),
- postopki dopolnjevanja OPN (uprava),
- odgovor na zahtevo Primoža Golenka (župan, uprava).

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.
Župan je uvodoma povedal, da na zapisnik nima posebnih pripomb, razen pri točki Ad 3 - glede Akcijskega
načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma, kjer predlaga, da se pojasnila v zvezi z
organiziranostjo dela v občini za področje turizma, navedejo skrajšano, to je, da operativne naloge turistično
informacijskih centrov izvajajo zaposleni v upravi. Članice in člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli
pripomb. Župan je prebral sklepe iz zapisnika in ponekod tudi podal pojasnilo glede posameznih realizacij
sklepov.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 3:
Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.

Ad 3 Poročilo o izvajanju ukrepov v Občini Razkrižje v izrednih razmerah – pandemija COVID – 19
Župan je uvodoma povedal, da je pri vabilu na to sejo, ki ga je članicam in članom občinskega sveta poslal
sam po elektronski pošti, napisal tudi uvod k tej točki.
ŽUPAN je povedal, da je najpomembnejše v tem trenutku javnosti sporočiti, da do enega dneva nazaj, v
Občini Razkrižje ni bilo potrjene okužbe s COVID – 19. Nekateri naši občani delajo na izpostavljenih
delovnih mestih, tako v zdravstvu, kot drugod, zato je bilo možno pričakovati, da bo kdo okužen tudi iz
našega območja.
Župan meni, da nas takšno stanje, na eni strani opogumlja, na drugi strani pa potrjuje, da so naša ravnanja
pravilna, da velika večina občanov upošteva priporočila stroke ter vladne in naše ukrepe. Izpostavil je, da so
se v tem kriznem času izkazale vrednote solidarnosti, sodelovanja in medsebojne pomoči, s tem je mislil na
naše sodelovanje, med občani, ljudmi. Tisto, zaradi česar je županu, kot odgovorni osebi te občine, kljub
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težkim časom, toplo pri srcu, je njegova izkušnja, da je delovanje naše majhne in obmejne občine, seglo tudi
čez državno mejo. Izkušnja je izjemno pozitivna.
Dvolastniki
Župan je povedal, da gre za izvrstno sodelovanje na relaciji dveh policijskih uprav – PU Murska Sobota in
PU Županije Medžimurske, Občine Razkrižje in tudi sosednje hrvaške Občine Štrigova, pri čemer je šlo za
reševanje prehajanja državne meje, najprej za dvolastnike, v obe smeri, za namen obdelave kmetijskih
površin. Kljub strogim ukrepom v obeh državah, omejitvi prometa čez uradne mejne prehode, je vsem
dvolastnikom bil omogočen prestop državne meje na točno določenih prehodnih točkah. Pri tem je župan
izpostavil še dobro sodelovanje z UE Ljutomer, da se je, kljub omejenemu številu upravnih delavcev, uspela
organizirati tako, da je vsem dvolastnikom izdala Obmejne prepustnice in kmetijske vložke. Pravna osnova
prehajanja je Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanja med RS in RH.
Vloga Občine Razkrižje v teh postopkih je bila, da je k vsaki taki prošnji, dodala opis posameznega
problema, ki so bili argumentirani in poslani odgovornim osebam omenjenih policijskih uprav. Za nekatere
zadeve pa je bilo potrebno pisali tudi na državno raven. Rešitve pa so bile neverjetno hitre.
Življenjske stiske posameznikov in družin
Župan je povedal, da je v teh časih prišlo do izraza veliko drugih življenjskih stisk posameznikov in
posameznih družin, ki so jim ukrepi preprečevali, kolikor toliko normalno življenje.
Gre za primere ljudi, ki živijo na eni stani meje, kjer imajo začasno bivališče; stalno bivališča pa imajo na
drugi strani meje. Na eni strani meje imajo svojo družino, na drugi strani stare ali bolne starše, za katere
nima kdo skrbeti. Bili so tudi primeri, ko ljudje živijo v eni državi, v drugi državi pa imajo svojega zdravnika.
Ker je bližnji Mejni prehod Razkrižje in Gibina zaprt, so tudi tem osebah pristojni državni organi določili, kje
lahko prestopajo državno mejo.
Zahvala odgovornim
Župan še z zadovoljstvom ugotavlja, da do sedaj ni bilo niti enega življenjskega primera, ki za ljudi ne bi bil
pozitivno rešen. Poudaril je, da ni reševal samo problemov ljudi iz Občine Razkrižje, ampak tudi vseh
sosednjih občin. Omenil je dve osebi, s katerima je imel izredno pozitivne izkušnje; to sta sodelavca
policijskih uprav – Milan ŠANDOR, pri PU M. Sobota in Krunoslav FEKONJA, pri PU Županije Medžimurske.
Računalniki za OŠ
Župan je povedal, da se mu zdi vredno izpostaviti akcijo nabave računalnikov za potrebe učencev razkriške
OŠ, tistim, ki jih za potrebe učenja na daljavo niso imeli in si nabave niso mogli privoščiti.
Akcijo je spodbudil župan preko njegovega socialnega omrežja, vključila se je tudi ravnateljica OŠ. V zelo
kratkem času, je vsem učencem bil omogočen pouk na daljavo. Donatorji so bili tudi izven občine Razkrižje,
največji je bila Fakulteta za strojništvo iz Ljubljane, ki je podarila kar 14 računalnikov.
Zaščitne maske
Ker nekaj časa ni bilo možno nikjer dobiti zaščitnih mask, se je župan zahvalil tudi naši domači šivilji, občanki
Metki KUHAR, ki je sešila zaščitne maske za večkratno uporabo za vsa gospodinjstva, za potrebe razkriških
gasilcev in CZ.
Zahvala Bogdanu Vrbnjaku
Župan se je zahvalil tudi občinskemu sodelavcu – vodji režijskega obrata, ki vodi občinsko komunalno
službo, Bogdanu VRBNJAKU, ki je ves čas opravljal svoje redno delo, skupaj s še dvema sodelavcema in bil
na razpolago vsem občanom, ki so bili pomoči potrebni. Skupaj s prostovoljci je izvedel raznos mask po
domovih, pripeljal pakete Rdečega križa in nič mu ni bilo težko.
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Dobro delo ekipe štaba CZ
Zelo dobro se je vključila pomlajena ekipa štaba CZ, zlasti poveljnik štaba CZ, Zvonko ŽIBEK in njegov
namestnik Henrik PUKŠIČ ter celotne ekipa koordinacijskega odbora za usklajevanje dela v kriznih
razmerah.
Sodelavka uprave
Župan je izpostavil tudi delo sodelavke uprave občine Nataše SLAVIČ, ki je tako njemu, kot štabu CZ, bila
na razpolago ob vsakem trenutku. Ves čas so dobro sodelovale, vsaka na svojem področju, tudi ostale tri
sodelavke uprave, delale na različnih nalogah, tako na delovnem mestu, kot tudi od doma.
Humanitarne Organizacije
Župan se je zahvalil tudi humanitarnima organizacijama, Župnijski karitas Razkrižje in lokalni organizaciji
Rdečega križa. Slednja je preko svojih prostovoljk v teh dneh razdelila pakete za vse družine, ki so te
pomoči bile potrebne. Hvala predvsem predsednici občinskega odbora organizacije Rdečega križa Darinki
MODLIC.

POMEMBNI PROJEKTI
Projektna naloga z DRSI
Župan je pojasnil, da delo občine ni zastalo, zato mora javnost obvestiti, da je v teh dneh podpisal usklajeno
projektno nalogo pripravljeno s strani Direkcije RS za infrastrukturo, za celovito ureditev glavnega
razkriškega križišča in severni del državne ceste v smeri Prekmurja, do konca naselja Razkrižje.
Tisto, kar je zraven križišča pomembno, so predvideni prehodi za pešce, hodniki za pešce, javna
razsvetljava, avtobusno postajališče in kar je še posebej razveseljivo, ob obstoječem mostu za cestni
promet, bi naj bil še dodatno zgrajen manjši most za kolesarsko pot, kajti skozi to križišče bo potekala tudi
kolesarska pot državnega pomena.
Podpis pogodbe s socialnim podjetjem
Drugo, kar je ravno tako pomembno, je, da je župan v teh dneh podpisal pogodbo s Socialnim podjetjem –
Jedro, zavodom za razvoj socialne ekonomije iz Ljutomera, ki bo prevzelo upravljanje kompleksa domačija v
Šprincu, ki bo zaposlovalo ranljive skupine prebivalcev. Podjetje svojo dejavnost razvija na celotnem
območju Pomurja. Ta prehod upravljanja je sporazumno dogovorjen s Škofijsko Karitas Murska Sobota, s
katero pa tudi v prihodnje ostanemo v sodelovanju, posebej v pomoči ljudem v stiski, pri pomoči invalidom in
drugim ljudem, ki so pomoči potrebni.
V razpravi je predstavnica Župnijske karitasa Razkrižje, ga. Terezija NEMEC povedala, da njihova
organizacija trenutno ne bo razdeljevala paketov, bodo pa njihovim članom podarili vrednostne bone za
živilsko trgovino.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 4:
Občinski svet Občine Razkrižje je vzel na znanje Poročilo o izvajanju ukrepov v Občini Razkrižje v
izrednih razmerah – pandemija COVID – 19 ter podal mnenje, da se je občina z upravo in Civilno
zaščito dobro organizirala.

Ad 4. Ocena dela Ambulante – Razkrižje s poudarkom na delu v kriznih razmerah
Župan je povzel kratko oceno dela Zasebne ambulante družinske medicine, dr. Davorina Kolarića in
povedal, da se je zdravnik aktivno vključil v delo občine v kriznih razmerah. V okviru občine je bil imenovan
v Koordinacijski odbor za usklajevanje dela v kriznih razmerah – obvladovanja širjenja okužb s COVID – 19.
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Aktivno je sodeloval na operativnem sestanku odbora, 16. marca 2020, na katerem so bile začrtane
smernice delovanja občine za obvladovanje razmer. Na koordinacijskem odboru je zdravnik poročal, da delo
ambulante Razkrižje poteka nemoteno, občani upoštevajo navodila in predhodno pokličejo po telefonu, se
pogovorijo z zdravnikom, ki jim da nadaljnja navodila. V primeru, ko jih zdravnik naroči, naj obiščejo
ambulanto, to storijo po posebnem protokolu.
Izkazalo se je, da v teh kriznih razmerah, ko gre za obvladovanje okužb z novih virusom COVID -19, pomeni
veliko, imeti v taki, odročni in obmejni občini, stalnega zdravnika. Ljudje se iz zdravstvenega vidika čutijo bolj
varne, ker imajo zdravnika dosegljivega vsak trenutek.
Pomembno je, da je pred časom, v sklopu Zasebne ambulante družinske medicine Razkrižje začela z delom
tudi referenčna ambulanta, ki pa trenutno zaradi izrednih razmer, od 16. 3. 2020, ne deluje.
Zdravnik ima trenutno na dan 28. 4. 2020, 1162 pacientov, 574 moških in 588 žensk, kar po kriterijih
zdravstvene zavarovalnice znaša 1635 glavarinskih količnikov.
Kljub temu, da so se v zadnjem letu srečevali s številnimi problemi, niso obupali in nam sporočajo:
Ambulanta Razkrižje dela vsak dan. Hkrati so razvili dobro in kvalitetno sodelovanje z Lekarno Špringer, z
Zdravstvenim domom Ljutomer, s Splošno bolnišnico Murska Sobota in z NIJZ.
Sam zdravnik ugotavlja, da z delovanjem ambulante našemu prebivalstvu ob meji, zagotavlja kvalitetne
storitve. Zaradi znanih dogodkov je kot zdravnik zasebnik, imel velike – izredne stroške.
Pomembno je, da se mu število vpisanih pacientov vsak mesec postopoma povečuje.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 5:
Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da zdravnik – koncesionar Zasebne ambulante
družinske medicine, dr. Davorin Kolarić, dela uspešno in uresničuje vse ključne naloge, povezane
s koncesijo. Občani in vpisani pacienti so z njegovim delom zadovoljni in ga podpirajo.

Ad 5 Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto 2020
Nataša SLAVIČ je po četrtletnih obdobjih povzela letni program dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za
leto 2020. Po predstavitvi je župan povedal, da glede programa ni kaj dosti za dodati, razen, če ima kdo
kakšen predlog za obravnavo na sejah Občinskega sveta. Dodatnih predlogov v tem trenutku ni bilo.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 6:
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za
leto 2020.

Ad 6 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje vključno z Letnim
programom športa v Občini Razkrižje za leto 2020 - prva obravnava
Župan je uvodoma predlagal, da se pri predlogu Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Razkrižje, znižajo kriteriji za dosego točk pri določenih postavkah. Z novim odlokom gre za uskladitev odloka
z novo zakonodajo.
Župan je predlagal in prosil tri člane občinskega sveta, ki se kar dobro razumejo na šport, to so: Damjan
PERGAR, Denis BAUMGARTNER in Dejan ROB, da preučijo člene predmetnega odloka od 6. do 10, v
katerih so določena merila za financiranje.
Župan namreč meni, da je zaradi praktičnega poznavanja stanja športa v naši občini, ki je vendarle v povojih
in je postavljati visoke, nedosegljive kriterije, za to malo občino, preveliko breme za doseganje posameznih
točk, po sedaj predlaganih kriterijih v posameznih členih. Tako predlaga konkretno, da se v členu 7, stran 5,
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zadnja točka v tabeli - pomen panoge za lokalno okolje; kriterij iz 30 let in več zmanjša vsaj na polovico - 15
let in več, da prijavitelj nato lahko dobi 10 točk.
Enako v nadaljevanju na strani 6, kriterij, za dosego 5-ih točk, predlaga zmanjšati iz 10 let na 5 let in v
nadaljevanju manj kot 15 let.
Enako, če izvajalec deluje manj kot 10 let, se določi kriterij - za manj kot 5 let, da dobi 1 točko.
Enako je pri pomenu panoge za lokalno okolje, kjer naj se sorazmerno zmanjša število aktivnih članov,
vsepovsod vsaj za polovico: primer izvajalec ima več kot 100 aktivnih članov, da bi 10 točk. Predlaga
zmanjšanje na polovico, 50 članov itd. po enakem principu naprej.
Podrobnejšo predstavitev je podala Monika HOLC, ki je predlog Odloka pripravila in povedala, da je razpis
po Odloku predviden do 5 izvajalec, možno sofinanciranje je tudi za individualne športnike, ter prav tako tudi
za izobraževanje športnega kadra. Pomoč pri sestavi pravilnika je izvajal Olimpijski komite Slovenije. Merila
so podana kot predlog, zato jih je možno tu še korigirati in prilagoditi naši občini. Napisan pa je tudi postopek
prijave na razpis, ocenjevanje ter obveza za podajo poročil.
Župan je prosil člane občinskega sveta, ki se ukvarjajo s športnim področjem, da odlok in merila pregledajo
in podajo pripombe oz. predloge.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 7:
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Razkrižje- v prvi obravnavi.
Občinski svet Občine Razkrižje imenuje delovno skupino za pregled meril Odloka v sestavi: Dejan
ROB, Denis BAUMGARTNER in Damjan PERGAR.
Občinski svet Občine Razkrižje daje Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Razkrižje v javno obravnavo. Pisne in utemeljene pisne pripombe se pričakuje v upravo občine do
15. maja 2020.

Ad 7. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Posebnih vprašanj, predlogov in pobud članic in članov Občinskega sveta, ni bilo.

8. Razno.
- prošnja zdravnika koncesionarja (župan),
- obnova mostu Šafarsko (uprava),
- obnova ceste Veščica – Globoka (uprava),
- postopki glede cest po arbitražni razsodbi – interventni zakon (uprava),
- postopki komasacije (uprava),
- postopki dopolnjevanja OPN (uprava),
- odgovor na zahtevo Primoža Golenka (župan, uprava).
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- Prošnja zdravnika koncesionarja (župan),
ŽUPAN je povedal, da je zdravnik – koncesionar Zasebne ambulante družinske medicine, dr. Davorin
Kolarić podal celovito poročilo o delu in prošnjo za oprostitev plačevanje najemnine in stroškov še za eno
leto.
Župan je mnenja, da je to tako pomembno, da zdravnik v kraju deluje, da predlaga, da se še za eno leto
odpišejo stroški najemnine in obratovalni stroški, tudi zaradi vseh situacij, ki jih je imel in tudi zaradi sedanje
izredne situacije v državi - epidemije COVID - 19, ko se je vpis pacientov nekoliko zaustavil. Prav tako pa
tudi ni bilo v ambulanti pacientov, da bi ambulanta normalno delovala. V tem času pa ni delovala niti
referenčna ambulanta.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 8 :
Občinski svet Občine Razkrižje odobri prošnjo, da se zdravniku koncesionarju Zasebne ambulante
družinske medicine dr. Davorinu Kolariću, še za eno leto podaljša oprostitev plačevanja najemnine
za prostore Zdravstvene postaje Razkrižje in obratovalnih stroškov, to je do konca aprila 2021.

- obnova mostu Šafarsko (uprava),
Župan je pojasnil, da je leseni Salajkov most čez Murico nujno potrebno urediti, ker je resnično že dotrajan,
tako, da bo varen za promet ter, da se izvedejo vsa ostala potrebna dela, predvidena s projektom LAS.
Izvedena bodo nujna vzdrževalna dela z obnovo mostnic in tramov, za kar je Monika HOLC izvedla zbiranje
najugodnejše ponudbe. Okvirna vrednost del za sanacijo mostu bo znašala nekaj manj kot 30.000 EUR.
Sledila je krajša razprava.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 9:
Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je leseni Salajkov most nujno potrebno urediti, zato
občina pristopa k nujnim vzdrževalnim delom.

- obnova ceste Veščica – Globoka (uprava),
Župan je povedal, da je nujno potrebno urediti javno pot na Veščici od regionalne ceste do Avtokleparstva in
avtoličarstva Tigeli. Občina Razkrižje in Občina Ljutomer sta bili dogovorjeni, da bosta po temeljnih
postopkih (geodetska odmera, pridobitev zemljišč) skupaj nastopili s sanacijo predmetne povezovalne ceste,
ter več manjših odsekov, vendar na območju Občine Ljutomer prihaja do zastojev pri pridobivanju zemljišča
za njihov del odseka javne poti. Občina Razkrižje bo zato najverjetneje primorana pristopiti sama v
investicijo, v kolikor Občina Ljutomer ne bo sodelovala. Župan je predlagal, da bi z dopisom še enkrat
pozvali občino Ljutomer, da poišče možnosti, da vseeno skupno saniramo javno pot med Veščico in
Globoko.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 10 :
Občinski svet Občine Razkrižje se strinja, da se mora nujno urediti občinska javna pot, ki vodi po
Veščici od regionalne ceste do Avtokleparstva in avtoličarstva Tigeli ter družine Pajek-Kovačič.
Občinski svet Občine Razkrižje nalaga občinski upravi, da pošlje Občini Ljutomer dopis, da se
pisno opredelijo do ureditve ceste do Avtokleparstva in avtoličarstva Tigeli.
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- postopki glede cest po arbitražni razsodbi – interventni zakon (uprava),
Monika HOLC je povzela postopke, ki jih vodi občina z Direkcijo RS za infrastrukturo glede ureditve cest po
arbitražni razsodbi in na podlagi interventne zakonodaje. Povedala je, da je zadeva trenutno v fazi
dopolnjevanja projektnih nalog.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 11 :
Občinski svet Občine Razkrižje sklene, da se morajo postopki v zvezi s pripravo dokumentacije
glede ureditve cest - projektnih nalog, na podlagi arbitražne razsodbe in interventne zakonodaje ter
ostali postopki - pospešiti.

- postopki komasacije (uprava),
ŽUPAN je v nagovoru predlagal, da bi poskus dokončanja postopkov za komasacijo še vedno nadaljevali.
Monika HOLC je povedala, da je za nadaljevanje postopkov ponovno potrebno preveriti lastništva in pridobiti
izjave lastnikov zemljišč. K podaji izjave vabi lastnike zemljišč, občina v sodelovanju z Geodetsko družbo
d.o.o. in Upravno enoto Ljutomer.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 12 :
Občinski svet Občine Razkrižje sklene, da se postopki glede ureditve komasacije na območju
Občine Razkrižje, morajo nadaljevati.

- postopki dopolnjevanja OPN (uprava),
ŽUPAN je povedal, da se je pri spremembi Občinskega prostorskega načrta (OPN) situacija zavlekla v to
smer, da je potrebno urediti veliko analiz in protipoplavnih študij, ki tudi veliko finančno stanejo. Pri tem
Občina Razkrižje sodeluje tudi z drugimi občinami, skozi katere teče reka Ščavnica, da bi skupno delili
potrebne stroške za študije.
Cvetka MLINARIČ je povedala, da mora občina, zaradi težav pri pridobitni poplavnih študij, za preostale
zadeve iti v drugi - nov postopek, skladen z Zakonodajo o urejanju prostora, ki pa zahteva, da te zadeve za
občino ureja poseben izobražen strokovnjak - urbanist. Rešitev je skupna občinska uprava, tako, da bi lahko
imela enega urbanista zaposlenega več občin, ali pa je možnost, da bi te storitve izvajal kdo pogodbeno.
Monika HOLC je povedala, da se z začetkom leta 2021 ukinja sofinanciranje skupnih občinskih uprav samo
z eno dejavnostjo, oz. samo za eno področje, bo pa sofinancirana skupna občinska uprava z več
dejavnostmi, tako da bi bilo smiselno razmišljati o razširitvi skupnega izvajana potreb.
Cvetka MLINARIČ je predlagala, da se do ustanovitve skupne občinske uprave, začasno reši zadeva s
pogodbenimi izvajalci.
S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 13 :
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme odločitev, da občinska uprava nadaljuje s postopki glede
spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje.
Občina Razkrižje pristopi v novi postopek spremembe prostorskega načrta za območje SD2.
Strokovne potrebe občinska uprava začasno rešuje s pogodbenimi izvajalci - urbanisti.
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- odgovor na zahtevo Primoža Golenka (župan, uprava).
ŽUPAN je povzel prejeta vprašanja občana Primoža Golenka ter prebral tudi temeljite odgovore, ki jih je
pripravila občinska uprava, župan in katere sedaj obravnava še občinski svet. Vprašanja so se glasila na
temo;
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Javna razsvetljava na občinskih cestah – za vse vasi: celotna Veščica, Kopriva, Šprinc, Šafarsko,
Razkrižje, Gibina in Globoka, poročila plan investicije
Postavitev ležečih policajev –v vse vasi: celotna Veščica, Kopriva, Šprinc, Šafarsko, Razkrižje,
Gibina in Globoka, poročila plan investicije
Ureditev signalizacije za varno prečkanje glavnih cest ( šolarji in vsi občani)
Kdo je financiral izkop in polaganje celotnega infrastrukturnega omrežja za kanalizacijo in
telekomunikacijo-optiko za Občino Razkrižje. Po kateri parceli/zemlji potuje sedanja celotna optika
in kanalizacija. Državni ali občinski
Ureditev pločnikov do relacije Zadravec Boris
Koliko prihodkov imamo s strani:
Gospodarstva
Turizma
Pobiranje kanalščine
Telekomunikacijskih storitev

Po temeljiti predstavitvi odgovorov, kar je zajeto v posebnem dokumentu in je priloga gradivu, posebne
razprave občinskega sveta ni bilo, ker so se članice in člani občinskega sveta strinjali s podanimi odgovori.

S 6 glasovi od 6 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 14 :
Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z odgovori na vprašanja občana in ga s prilogami v
fizični obliki posreduje občanu.

ŽUPAN je v nadaljevanju predstavil še
- podpis pogodbe z novimi najemniki za ureditev Domačije Rumič v Šprincu,
- podporo župana za vojsko na meji, glede aktivacije 37a. člena Zakona o obrambi, ki jo je podpisala tudi
Občina Razkrižje.
- geodetska meritev v Šprincu pri nekdanjem vikendu Bedekovič S., ki je sedaj v občinski lasti.
- informacijo o dveh pokojnih občanih pred nedavnim, za katere je občina plačevala institucionalno
varstvo.

Seja je bila zaključena ob 18.40

Zapisala:
Nataša SLAVIČ

Župan:
Stanko IVANUŠIČ
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