
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V skladu z 2. odstavkom 20. člena Statuta Občine Razkrižje (UPB - Uradni list RS, št. 41/2021) 

sklicujem  
 

22. REDNO SEJO 

Občinskega sveta Občine Razkrižje, 
 

ki bo v četrtek, 1. 9. 2022, ob 16. uri 

v prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje. 
 

 

Za sejo predlagam naslednji 
 

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 21. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje 

ter pregled realiziranih sklepov.  

3. Aktualni projekti: 

          -  informacija o stanju s projektno dokumentacijo glede arbitražnih cest, 

- informacijo o poteku uresničitve schengenskih cest, 

- informacija o stanju aktivnosti v zvezi visokovodnih nasipov, 

- informacija o stanju uresničevanje projekta Lokalna Eko zdrava tržnica, 

- informacija o stanju uresničevanje projekta Vračanje h koreninam, 

- na kratko še o stalih projektih. 

4. Rebalans proračuna Občine Razkrižje za leto 2022. 

5. Obravnava in sprejem Sklepa o obnovitvi in nadgradnji zavez Občine Razkrižje kot 

podpisnika evropske Konvencije županov za podnebje in energijo. 

6. Obravnava predlogov Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za šolsko leto 

2022/2023:  

- oblikovanje oddelkov, 

- sistematizacija delovnih mest. 

7. Stališče OS do odpovedi pogodbe za delovanja edinega bankomata v občini. 

8. Vprašanja, predlogi in pobude članic in članov Občinskega sveta, župana in 

občinske uprave. 

9. Razno. 

 

Gradivo k točkam 2., 4., 5. je priloženo, ostalo bo predloženo naknadno, oz. predstavljeno na seji.    
 

Poročevalci k posameznim točkam dnevnega reda bodo: 

− k 2. točki; Stanko Ivanušič in Nataša Slavič, 

− k 3. točki; Stanko Ivanušič, Monika Holc, Nataša Slavič, 

− k 4. točki; Stanko Ivanušič in Cvetka Mlinarič, 

− k 5. točki; Stanko Ivanušič  in Monika Holc, 

− k 6. točki; Stanko Ivanušič  in Cvetka Mlinarič, 

− k 7. točki; Stanko Ivanušič. 
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Vabljeni: 

− članice in člani Občinskega sveta Občine Razkrižje, 

− predsednica Nadzornega odbora Občine Razkrižje, 

− sodelavke Občinske uprave Občine Razkrižje, 

− poročevalci k točkam, 

− mediji.                                                                                                                                             

                                                                    

                                                          

                                                             


