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PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAZKRIŽJE ZA LETO 2022-predlog 
 
 
 

 I. TRIMESEČJE  
 

1.  Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje, prva 

obravnava. 

2.  Določitev Ekonomske cene vrtca pri OŠ Razkrižje. 

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

2022. 

4.  Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje – prva obravnava. 

5.  Obravnava in sprejem Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za mlade družine. 

6.  Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi višine enkratne denarne pomoči za prvošolčke v 

Občini Razkrižje. 

 
 

II. TRIMESEČJE 

 

1.  Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2021.  

a. Poročilo Nadzornega odbora Občine Razkrižje za leto 2021, 

b. Splošni del zaključnega računa  proračuna za leto 2021, 

c. Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2021, 

d          Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2021.    

2.  Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja o izvajanju obveznih gospodarskih javnih 

službah varstva okolja zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na 

območju občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu družbe 

KSP d.o.o. za leto 2022 

3.  Obravnava Poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2021. 

4.  Obravnava in potrditev letnega poročila dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Razkrižje za leto 2021 ter plana dela za leto 2022. 

5.  Obravnava in sprejem poročila za leto 2021 izvajanja javnih služb oskrbe s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda in drugih storitev, ki so povezane z javno službo v občini 

Razkrižje. 

6.  Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE za leto 2022 

7.  Obravnava Letnega poročila Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer za leto 

2021. 

8.  Obravnava letnega poročila Javnega zavoda Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtca 

Razkrižje za leto 2021 

9.  Obravnava predlogov in sklep o podelitvi občinskih priznanj ob 24. občinskem prazniku Občine 

Razkrižje. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o javnem redu in miru v Občini Razkrižje, prva obravnava 

10.  Obravnava in sprejem Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-

urne dežurne pogrebne službe v Občini Razkrižje, druga obravnava 

11.  Pravilnik o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje, druga obravnava. 

http://www.razkrizje.si/
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Pripravila:  
Nataša Slavič 

Stanko IVANUŠIČ 
ŽUPAN 

 III. TRIMESEČJE 

 
1.  Obravnava in sprejem rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2022. 

2.  Obravnava in sprejem predlogov Vrtca in OŠ Razkrižje za šolsko leto 2022/23  

- soglasje k številu oddelkov v vrtcu 

- soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu. 

3.  Obravnava in sprejem spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih javnih poti v Občini 

Razkrižje. 

4.  Obravnava in sprejem Odloka o javnem redu in miru v Občini Razkrižje, druga obravnava 

  

 IV. TRIMESEČJE 

 
1.  Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2023. 

2.  Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

OSKRBA S PITNO VODO za leto 2023. 

3.  Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE ZA LETO 2023. 

4.  Obravnava in sprejem letnega programa športa v Občini Razkrižje za leto 2023. 

5.  Obravnava in sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 

2023. 

 VSA TRIMESEČJA V LETU 2022 

1. Premoženjsko-pravne zadeve 

2. Usklajevanje Programa pridobivanja ali razpolaganja premoženja občine Razkrižje 

3. Usklajevanje Načrta razvojnih programov občine Razkrižje 

4. Imenovanja 

5. Usklajevanje, obravnave in sprejemi občinskih aktov in dokumentov 

6. Usklajevanje in zbiranje predlogov za Strategije razvoja, dela in življenja Občine Razkrižje za 

obdobje 2015 – 2025                        

http://www.razkrizje.si/

