OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-2/2020-17
Datum: 18. 6. 2020

ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v četrtek, 18. 6. 2020, ob 16. uri, v Knjižnici
in čitalnici Razkrižje, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe zaradi epidemije
COVID-19.
Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:
• Denis BAUMGARTNER,
• Terezija NEMEC,
• Damjan PERGAR,
• Anita NOVAK
• 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,
• Bojan RAJK- novinar Radia Murski val,
• Anica ŠIMONKA, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje,
• Renata ŠKRGET, - v. d. direktorja Zdravstvena doma Ljutomer,
• Aljoša LEŠTAN, predstavni KSP Ljutomer d.d.
Opravičeno odsoten:
• Andrej NEMEC.
• Dejan ROB
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 drugi redni seji, ki je še vedno, kljub veljavnim ukrepom po epidemiji sklicana klasično, s fizično
prisotnostjo, saj prostorsko in splošno, lahko zagotovimo upoštevanje 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 petih članov Občinskega sveta Občine Razkrižje od
skupno sedmih, dva člana sta svojo odsotnost opravičila. Župan je podal ugotovitev, da je občinski svet
sklepčen. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
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S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Razkrižje ugotavlja, da je na 10. redni seji prisotnih 5 članov Občinskega
sveta Občine Razkrižje. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sprejema sklepe.

S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 2 :
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 10. 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 9. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje in
pregled realiziranih sklepov.
3. Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2019.
4. Obravnava in sprejem poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Razkrižje za leto 2019 ter program dela v letu 2020.
5. Obravnava Letnega poročila Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za leto 2019 in
soglasje k predlaganemu finančnemu načrtu za leto 2020.
6. Obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2019 in soglasje k
predlaganemu načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki.
7. Obravnava Letnega poročila o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov na območju Občine Razkrižje za leto 2019.
8. Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju LEK v letu 2019.
9. Obravnava Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje.
10. Obravnava Pravilnika o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v
Občini Razkrižje.
11. Sklep o pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na področju
zobozdravstva in parodontologije v Občini Razkrižje.
12. Obravnava in sprejem Letnih programov financiranja v Občini Razkrižje za leto 2020
- kulturnih dejavnosti;
- drugih društev
13. Dopolnitev Letnega programa ravnanja (pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim
premoženjem Občine Razkrižje za leto 2020.
14. Podelitev občinskih priznanj v letu 2020.
15. Seznanitev s predlogom sprememb kategorizacij občinskih javnih cest v Občini Razkrižje.
16. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske
uprave.
17. Razno.

2

AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje in pregled
realiziranih sklepov
Župan je uvodoma povedal, da na zapisnik nima pripomb ter nato sam povzel sprejete sklepe in stanje
realizacij. Članice in člani občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb.
S 5 od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 3:
Občinski svet Občine Razkrižje sprejme zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje.

Ad 3 Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2019.
Uvodoma je župan povedal, da se je Nadzorni odbor Občine Razkrižje sestal in pregledal Zaključni račun
proračuna Občine Razkrižje za leto 2019. Župan je pri krajšem povzetku zaključnega računa poudaril višino
knjigovodskega premoženja občine ter najvišje prihodke in odhodke iz proračuna lanskega leta.
Cvetka MLINARIČ, kot poročevalka k tej točki, je uvodoma opravičila odsotnost predsednice Nadzornega
odbora Občine Razkrižje, ki se je v tem tednu sestal in pregledal Zaključni račun, na katerega ni imel
pripomb. V nadaljevanju predstavitve je Cvetka MLINARIČ povzela bistvene poudarke, kot so skupni lanski
prihodki v višini 1.117.508,45 EUR, tekoči odhodki v višini 1.019.636,75 EUR; v preteklem proračunskem
letu je bil proračunski presežek v višini 97.871,70, ki izkazuje razliko med prihodki in odhodki. Občina še
vedno odplačuje kreditne obveznosti preteklih investicij, zadolževanja v letu 2019 ni bilo.
Primerjava z zaključnim računom prejšnjega leta v 2018, je pokazala, da je v letu 2019 bilo za 6 % več
realizacij in 1% več prihodkov.
Posebne razprave ni bilo.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 4:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto
2019.
2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2019 se objavi v Uradnem listu
RS.

Ad 4 Obravnava in sprejem poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Razkrižje za leto 2019 ter program dela v letu 2020.
Uvodoma je župan povedal, da je poročilo v redu pripravljeno, pri tem pa izpostavil problematiko glede
šolskih prevozov. Od vrnitve otrok v šolo z dnem, 25.5.2020 po epidemiji in zaradi omejitvenih ukrepov NIJZja, ni bilo organiziranega šolskega prevoza, zato je občina sredstva, ki bi jih namenila za šolske prevoze,
prerazporedila na postavko Osnovne šole v višini 2.000 EUR za njihove potrebe, prav tako pa je občina za
vse učence nabavila odsevne nahrbtnike.
V nadaljevanju je predstavitev poročila in plana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto
2020 podala Nataša SLAVIČ.
Potekala je še krajša razprava glede nadaljnjega prihajanja otrok v šolo ter šolskih prevozov in ureditve
šolskih poti.
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S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 5:
Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil in sprejel poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Razkrižje za leto 2019 ter program dela v letu 2020.

Ad 5. Obravnava Letnega poročila Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje za leto 2019 in soglasje k
predlaganemu finančnemu načrtu za leto 2020.
Uvodoma je pojasnilo podala Monika HOLC, ki je povzela pravne podlage za obravnavo letnega poročila
šole in finančnega načrta za leto 2020.
V nadaljevanju je podrobnejše poročilo podala ravnateljica Anica ŠIMONKA, ki je povedala, da se v dobro
otrok in vseh ostalih trudijo zasledovati zastavljene načrte in cilje, ki si jih zadaj,. Tudi v tem šolskem so
sodelovali v projektu Zdrava šola in Trajnostna mobilnost v šoli in v vrtcu, v projektu za spodbujanje učenja
učencev, kjer so naša šola implementacijska šola razvojni šoli iz Srednje Bistrice, po šoli so uredili tudi
brezžično omrežje.
V letu 2019 je Svet šole imel kar nekaj sej, potekalo je tudi imenovanje novega ravnatelja. V prejšnjem
šolskem letu 2018/2019 je bilo 8 oddelkov, v šolskem letu 2019/2020 pa je bilo prvič- po 15. letih ponovno
vzpostavljenih vseh 9 oddelkov. Ravnateljica z veseljem ugotavlja, da število učencev narašča, da je urejeno
jutranjo varstvo in podaljšano varstvo.
3.3.2020 so se otroci predstavili v novih folklornih oblekah, sodelovali so tudi v natečaju Turizmu pomaga
lastna glava. Izvajali so tudi projekte mednarodne izmenjave. Dogodek Noč branja- je bil darilo sodelujočim v
akciji bralne značke. Zdrava šola – potekalo je odmevno srečanje sodelujočih v Občini Razkrižje. Obiskal jih
je svetovni prvak v kick boksu, g. David Žibrat.
Erasmus - 4 strokovne sodelavke so bile na strokovni izmenjavi na Finskem- zaključek projekta je prekinila
epidemija. Učenci so bili zelo uspešni na državnih tekmovanjih, tako po predmetih kot v športu, vendar
predvsem - v posamičnem.
Trajnostna mobilnost - projekt je bil spodbuden za otroke za več pešačenja in kolesarjenja, obiskali so jih
člani AMD Ljutomer in Centra varne vožnje Vransko- ki so učencem pripravili zanimivo predstavitev.
Šolske proslave; po dolgem času je bil decembra organiziran božični bazar. Sodelovali so z drugimi šolami,
KSP Ljutomer je pripravilo projekt e - transformer. Uspešna je bila delavnica z umetnostno slikarko Katjo
Bednarik Sudec. Akcija Drobtinica je bila lani prvič pred obema trgovinama v občini.
Vrtec; ravnateljica Anica ŠIMONKA je povedala, da je velika prednost, da je vrtec pri šoli, kjer je življenje tudi
drugačno. Naš vrtec je Zdrav vrtec. Vključeni so tudi otroci z odločbami za dodatno pomoč, kjer dodatne ure
plačuje občina. Omogočali so tudi izvedbo prakse v vrtcu.
Projekt za brezžično omrežje; občina je bila sofinancer, 50 % so bila evropska sredstva, nabava IKT opreme
je potekala tudi s pomočjo donatorjev.
Šolski sklad, namen je bil izbrati in sešiti folklorne obleke. Sredstva so se zbirala na raznih prireditvah, kot
npr. na zaključni prireditvi junija, božičnem bazarju, predstava KUD-a Štrigova v Domu kulture Razkrižje.
V letu 2019 je šola izkazala dobiček, ki ga je Svet šole namenil šolskemu skladu.
Šola je imela v lanskem letu 4 redne inšpekcijske nadzore, kjer ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.
Tržna dejavnost v šoli, je šolska kuhinja.
Župan je ob zaključku razprave strnil, da je sodelovanje v šoli v redu, da je tudi odnos občina in šola dober,
veseli ga, da šola živi in sodeluje z okoljem, ter da se tudi povečuje število otrok. Zelo je pomembno, da se
otroci počutijo dobro, da se vsi otroci med seboj sprejemajo, tudi, če nekateri prihajajo iz drugih okolij. Tudi
sodelovanje vodstva šole z županom na eni strani, ter sodelovanje kolegija šole z občinsko upravo je postalo
takšno, kot mora biti.
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S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 6:

Ad 6 Obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2019 in soglasje k
predlaganemu načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
Uvod sta podala Monika HOLC in ŽUPAN, ki je ge. Renati ŠKRGET čestital k imenovanju za v. d. direktorice
Zdravstvenega doma Ljutomer.
Ga. Renata ŠKRGET se je uvodoma zahvalila za povabilo in podporo pri imenovanju za v. d. direktorice,
nato pa predstavila temeljne cilje in način delovanja Zdravstvenega doma Ljutomer. Povedala je, da se
trudijo in iščejo priložnosti na javnih razpisih za delovanje na temelju preventive, so uspešen učni zavod,
širijo mrežo AED, izobražujejo prve posredovalce…
Zdravstveni dom Ljutomer zasleduje cilje dostopnosti, varnosti in dobrega počutja. Zahvalila se je za pomoč
pri nabavi reševalnega vozila, kjer je občina Razkrižje bila prijavitelj.
Realizacija plana je bila zapolnjena. Poraslo je število kurativnih obravnav, vidno je tudi manjše število otrok.
Sodelovanje je potekalo v projektu Interreg z drugimi institucijami na področju zdravja.
V lanskem letu sta bili nabavljeni bili dve reševalni vozili, oprema in opravljena vzdrževalna dela.
Poslovni izid je bil pozitiven, v višini cca 200.000 EUR, za kar bo izveden novi prostor za arhiv, kjer je
potrebno preurediti podstrešje.
V času epidemije je ga. ŠKRGET bila koordinatorica po sklepu ministra, kjer je reportirala 120 ljudi in
koordinirala situacijo skozi celotno Pomurje.
Župan je pohvalil delo v času epidemije, poudaril je pomen, da občani sodelujejo v programih SVIT in
DORA. Občane je potrebno spodbujati k zdravemu načinu življenja, s kolesarjenjem in sodelovanjem v
projektu Zdravo sožitje.
Župan se je zahvalil za sodelovanje, občina si želi še nadalje dobrega sodelovanja tako, da bo dobro za
paciente in zaposlene.
Terezija NEMEC je vprašala, kako je z ginekologom iz Ljutomera, ali drži, da odhaja. Ga. Renata ŠKRKET je
odgovorila, da o tem nima informacije, da je najbolje, da se obrnejo na samega zdravnika, ker je
koncesionar.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 7:
1. Občina Razkrižje daje soglasje, da se presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019
v skupni višini 337.526,00 EUR, od tega presežek v javni službi 271.915,00 EUR in v tržni
dejavnosti 65.611,00 EUR, nameni za ureditev arhiva v znesku 250.000,00 EUR ter za druge
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investicije v znesku 37.526,00 EUR.
2. Sprejme se Letno poročilo Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2019 s popravkom.
3. Sklep velja takoj.

AD 7 Obravnava Letnega poročila o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov na območju Občine Razkrižje za leto 2019.
Uvodno pojasnilo sta podala Monika HOLC ter ŽUPAN.
Podrobnejšo pojasnilo je podal predstavnik KSP Ljutomer d. d., g. Aljoša LEŠTAN, ki je povedal, da je
registriranih zabojnikov za gospodinjstvo 374 zabojnikov, zabojnikov mešanih odpadkov v gospodarstvu 19,
zabojnikov bioloških odpadkov 10.
V lanskem letu je bilo zbranih 240 kg odpadkov na osebo v občini Razkrižje. Opaža se porast količin iz
naslova kosovnih odpadkov, več je bioloških odpadkov, embalaže je več, več stekla, mešani komunalni
odpadki pa se niso dvignili.
Župan je odprl vprašanje glede dviga cen komunalnih storitev, pri čemer je Monika HOLC povedala, da so
strokovne službe odločile, da se dvig cen ne potrdi.
V lanskem letu je Občina Razkrižje že potrdila dvig cen zaradi zakonskih podlag.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 8:

Ad 8 Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju LEK v letu 2019.
Uvod je podal ŽUPAN, podrobneje je poročilo predstavila Monika HOLC, ki je povedala, da je občina letno
dolžna poročati stanje o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta. V lanskem letu je veljavnost Lokalnega
energetskega koncepta potekla, zato je potrebno letos naročiti novelacijo, katero bo brezplačno naredila LEA
Pomurje. Pogoj za različne razpise je ravno veljaven LEK, zato je dobro, da imamo to urejeno. V lanskem
letu so se izvajale predvsem promocijske aktivnosti, v obliki razdeljevanja brošur energetske svetovalne
pisarne Ensvet iz Ljutomera. Monika se je prav tako, na temo energetskih praks, kot predstavnica občine
Razkrižje lani udeležila ekskurzije na Madžarskem.
Župan je vprašal ali izdelan LEK predstavlja ugodnosti tudi za občane. Monika HOLC je povedala, da
konkretno še ne, ima pa občina na podlagi izdelanega koncepta možnost prejeti kar nekaj drugih ugodnosti.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 9:
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Ad 9 Obravnava Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje.
Uvod je podal ŽUPAN, podrobnejšo pojasnilo pa je podala Monika HOLC.
Monika HOLC povedala, da je plan, da bi najprej umestili določena sredstva v proračun in pripravili razpis za
zbiranje predlogov, na podlagi česar bi videli, v kakšnem okviru bi se gibala potrebna letna sredstva.
Potekala je razprava o načinu točkovanja.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 10:

Ad 10. Obravnava Pravilnika o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v
Občini Razkrižje.
Uvod je podal ŽUPAN, podrobnejšo pojasnilo pa je podala Monika HOLC, ki je povedala, da bi pogoje za
pridobitev sredstev spremenili tako, da pri pravico do nadomestila imeli tudi tisti, ki podajo vlogo za sredstva
v roku 3 mesecev od vpisa v šolo, ne samo 3 mesecev od pričetka šole-septembra.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 11:

Ad 11. Sklep o pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na področju
zobozdravstva in parodontologije v Občini Razkrižje.
Uvod je podal župan, ob čemer je poudaril, da je škoda prazne opremljene zobozdravstvene ambulante in
da se ob vsaki priložnosti trudi v našo zobno ambulanto privabiti zobozdravnika, po možnosti tudi
paradontologa.
Župan je članice in člane obvestil, da bi za potrebe zapolnitve trenutno prazne zobozdravstvene ambulante v
Zdravstveni postaji Razkrižje občinska uprava pristopila k prvemu koraku, ki je priprava Odloka o mreži javne
zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje.
Dodatno pojasnilo je podala Monika HOLC, podala vse temeljne podlage, da se koncesija lahko razpiše.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 12:
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Ad 12. Obravnava in sprejem Letnih programov financiranja v Občini Razkrižje za leto 2020
- kulturnih dejavnosti;
- drugih društev
K tej točki je pojasnilo podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je pripravljen predviden plan za razdelitev
sredstev za kulturne dejavnosti in drugih društev, pri čemer se bo dejansko stanje deležev razdelitve videlo
na podlagi javnega razpisa.

S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 13:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program financiranja kulturnih dejavnosti v Občini
Razkrižje za leto 2020.
2. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme Letni program financiranja drugih društev v Občini
Razkrižje za leto 2020.

Ad 13. Dopolnitev Letnega programa ravnanja (pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim
premoženjem Občine Razkrižje za leto 2020.
Pojasnilo k točki je podala Nataša SLAVIČ, ki je povedala, da je predlagana dopolnitev potrebna zaradi
izvedbe formalnih postopkov pridobivanja nepremičnin po pokojnih občanih, za katere je občina plačevala
institucionalno varstvo ter postopki razpolaganja z občinskimi nepremičninami, ki jih občina ne potrebuje in
je izražen interes za nakup s strani občanov. Občina na podlagi Zakona o cestah, izvaja tudi postopke
pridobivanja in razpolaganja s premoženjem na javnih poteh, kajti ceste morajo biti v lasti občine in
odmerjene, glede na dejansko stanje.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 14:
1. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 1. dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim –
nepremičnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2020 v vsebini iz Priloge 1.
2. Občinski svet Občine Razkrižje sprejme 1. dopolnitev Načrta pridobivanja stvarnega
(nepremičnega) premoženja Občine Razkrižje za leto 2020 v vsebini iz Priloge 2

3. Spremembe pričnejo veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Ad 14. Podelitev občinskih priznanj v letu 2020.
ŽUPAN je članicam in članom povedal, da so na razpis za podelitev občinskih priznanj bili prejeti trije
predlogi, s katerimi se je seznanila in predloge tudi obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Razkrižje.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili obravnavni vsi predlogi in bili
sprejeti naslednji sklepi.
S 4 glasovi za in 1 vzdržanim od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je bil sprejet
SKLEP 15:
1. Občinski svet Občine Razkrižje podeli Priznanje Občine Razkrižje v letu 2020 URŠKI ROB iz
Veščice 30c za inovativnost pri razvoju naravne kozmetike in s tem skrb za naravo in zdravje
ljudi ter promocijo Razkriškega kota.
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2. Občinski svet Občine Razkrižje podeli Priznanje Občine Razkrižje v letu 2020 EMILU
BEDEKOVIČU iz Veščice 30c se za izvirnost pri pridelavi domačega bio kisa »Čarička« in
promocijo Razkriškega.
3. Občinski svet Občine Razkrižje podeli Priznanje Občine Razkrižje v letu 2020 VLADIMIRJU
ŽABOTU iz Ljubljane, Dravska ulica 4, za pomembne dosežke na literarnem področju in
ohranjanje razkriškega dialekta ter v svojih delih izkazano navezanost na domače kraje.

Ad 15. Seznanitev s predlogom sprememb kategorizacij občinskih javnih cest v Občini Razkrižje.
Nataša SLAVIČ je zaradi potreb občine in na podlagi določil državne zakonodaje, predstavila vse
spremembe in predloge novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Razkrižje, ki so se
tekom temeljitega pregleda izkazale, da so potrebne in dejansko koriščene v praksi.
Po temeljitem pregledu in razpravi je sledilo glasovanje.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 16:
Občinski svet Občine Razkrižje se seznani s predlogom sprememb kategorizacij občinskih javnih
cest v Občini Razkrižje in ga z dodatnimi predlogi daje v nadaljnjo fazo obravnave.

Ad 16. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Posebnih vprašanj članic in članov pri tej točki ni bilo.
Ad. 17. Razno.
a) Sklep za pooblastilo o potrditvi DIIP a,
- Zadeva Veščica -Tigeli
- Ureditev Doma kulture Razkrižje
Župan je članicam in članom občinskega sveta predstavil dve investiciji, na kateri se pripravlja občinska
uprava in bo za to potrebovala tudi uradno investicijsko dokumentacijo na podlagi Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Občinskemu svetu je župan na podlagi predstavitve planiranih investicij predlagal, da mu podajo pooblastilo
za izdajo sklepa za potrebe prijav na javne razpise.
S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 17:
1. Občinski svet Občine Razkrižje pooblasti župana Občine Razkrižje, da sprejema in potrjuje
investicijsko dokumentacijo v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Investicijsko dokumentacijo
o sprejemu in potrditvi župan predloži v seznanitev Občinskemu svetu Občine Razkrižje na prvi
naslednji redni seji.
2. Sklep velja takoj.

b) Prošnja župana za ureditev električnega priključka
Župan je članicam in članom Občinskega sveta predstavil svojo prošnjo, da želi od lastnega hišnega
električnega števca speljati električno energijo do svoje parcele št. 519/2 k.o. Šafarsko čez parcelno številko
520/1 k.o. Šafarsko v lasti Občine Razkrižje, kjer so že več desetletij položene zaščitne cevi.
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S 5 glasovi od 5 prisotnih članic in članov Občinskega sveta, je SOGLASNO bil sprejet
SKLEP 18:
Občinski svet Občine Razkrižje podaja soglasje županu Stanku Ivanušiču, da si od lastnega hišnega
električnega števca po že obstoječih zaščitnih ceveh spelje električno energijo do svoje parcele, čez
občinsko parcelo št. 520/1 k.o. Šafarsko.
Seja je bila zaključena ob 21.25
Zapisala:
Nataša SLAVIČ

Župan:
Stanko IVANUŠIČ
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