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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-9/2016-14  

Datum: 30. 11. 2016   

                                           

Z A P I S N I K 

 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v ponedeljek, 30. 11. 2016, ob 16. uri, v 

poročno - sejni sobi Doma kulture Razkrižje.  

 

Sejo je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

Na seji so bili prisotni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje:  

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Andrej, 

- NEMEC Terezija, 

- NOVAK Izidor, 

- ŠAFAR Klementina, (pridružena pozneje) 

- RASPOR Antun. 

 

Odsotni:  

- ROB Dejan 

 

Seji so prisostvovali še:  

- HOLC Monika - Tajnica občinske uprave Občine Razkrižje, 

- MLINARIČ Cvetka – svetovalka Občine Razkrižje, 

- SLAVIČ Nataša – strokovna sodelavka Občine Razkrižje, 

- poročevalci pri posameznih točkah: 

o LEŠTAN Aljoša, predstavnik Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o. 

o ŠIŠKIN Djordje, v.d. direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 

 

 

 

Ad 1/ Ugotovitev števila navzočih članov Občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev 

dnevnega reda. 

Uvodoma je župan vse zbrane pozdravil na 13. redni seji Občinskega sveta (OS) Občine Razkrižje, ki je v 

tem mandatu, vključno s štirimi izrednimi in eno dopisno sejo, že 18. seja.  
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Župan je v skladu s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) 

ugotovil, da je na seji Občinskega sveta navzočih trenutno 5  od skupno 7 članic in članov, ter da je občinski 

svet tako sklepčen.   

Župan je predlagal spremembo dnevnega reda, s čimer je umaknil točke dnevnega reda, od 6. do 10., ker 

zaradi nujne podaje poročil za druge, že izvedene projekte s strani Tajnice občinske uprave Monike HOLC, 

ni bilo možno pripraviti gradiva k točkam; ne bi pa bilo primerno, da se gradivo poda na seji, zato bodo 

umaknjene točke obravnavane na naslednji seji občinskega sveta.  

 

S 5 glasovi ZA (od 5 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme dnevni red za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje: 

1. Ugotovitev števila navzočih članic in članov občinskega sveta ter ostalih vabljenih, potrditev dnevnega 

reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

3. Obravnava delovnega osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (druga obravnava). 

4. Obravnava delovnega osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje (druga obravnava). 

5. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. 

6. Predlog sklepa o pristopu h Konvenciji županov za podnebje in energijo. 

7. Obravnava in sprejem izjave občin lastnic o finančnem jamstvu za odlagališče nenevarnih odpadkov 

Ljutomer in Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2017 ter stališča do 

pobude za ukinitev ekoloških otokov.  

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

9. Razno. 

 

Ker je na seji občinskega sveta bil na začetku seje prisoten v.d. direktorja Zdravstvenega dom Ljutomer, dr. 

Djordje ŠIŠKIN, je župan predlagal, da se točka o imenovanju direktorja ZD Ljutomera, obravnava 

prednostno.  

 

 

AD 5 Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. 

Uvodno razlago k tej točki je podal župan Stanko IVANUŠIČ, kjer je pozdravil g. Djordjeta ŠIŠKINA, dr. dent. 

med., kot kandidata, ki ga je Svet Javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer, dne 26. 10. 2016 po 

opravljenem javnem razpisu imenoval za direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let. 

V roku 60 dni morajo vse občine ustanoviteljice v skladu s 15. členom Statuta javnega zavoda ZD k temu 

imenovanju podati svoje soglasje. Če soglasja v 60 dneh ne podajo, šteje, da je soglasje podano.  

Če katera od občin ustanoviteljic soglasja ne poda ali da negativno mnenje, imenovani kandidat lahko za 

obdobje enega leta opravlja funkcijo kot vršilec dolžnosti direktorja (v.d.) 
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Djordje ŠIŠKIN trenutno, po odhodu dr. Makoterjeve v drugi zavod, Javni zdravstveni zavod Zdravstveni 

dom Ljutomer vodi kot v.d.. 

Besedo je nato župan dal kandidatu, da občinskemu svetu predstavi svoj program, Vizijo razvoja 

Zdravstvenega Doma Ljutomer. 

 

Djordje ŠIŠKIN je po uvodnem pozdravu povedal, da so mu po vseh dogodkih v ZD Ljutomer, zaposleni na 

kolegiju podali zaupnico, da kandidira za direktorja Javnega zdravstvenega zavoda ZD Ljutomer. Povedal je, 

da je nekonfliktna oseba in je mnenja, da se marsikaj da rešiti s pogovorom in tako poskusiti reševati vse 

težave. V nadaljevanju je predstavil vizijo razvoja in delovanja ZD Ljutomer, ki je priloga gradivu k točki 

dnevnega reda. 

Naloge direktorja so skrb za ugodno finančno poslovanje in iskanje tržnih niš. 95 % se ZD Ljutomer financira 

iz javnih sredstev, 5 % se mora financirati iz trga. 

 

Seji se je pridružila Klementina ŠAFAR. 

Glede varčevanja v zdravstvu je Djordje ŠIŠKIN povedal, da je varčevanje pri javnih naročilih možno, če se 

združujejo z drugimi zavodi, kar pa vedno ni možno realizirati v praksi. Večina opredmetenih sredstev v ZD  

Ljutomer je že amortiziranih, zato bi v bodoče morali vlagati v obnovo potrebne opreme. Planirana je mala 

operacijska soba, da manjših posegov ne bi bilo potrebno pošiljali v Mursko Soboto. 

Veliko poudarka dajejo preventivnim programom kot sta SVIT in CINDI. Glede kadrovskih zadev je povedal, 

da so za kvalitetno in učinkovito obravnavanje pacientov, potrebna nenehna izobraževanja; drugače pa so 

zdravniki trenutno preobremenjeni in izgoreli. O kvaliteti dela se bodo lahko pogovarjali, ko bodo zapolnjena 

vsa kadrovska mesta. Potrebno je ohraniti vse obstoječe specialistične ambulante. 

Glede ohranjanja nujne medicinske pomoči je povedal, da so do sedaj dobili pohvale in dosegali uspehe na  

različnih tekmovanjih. Ob koncu predstavitve je poudaril, da mora Zdravstveni dom Ljutomer biti 

prepoznaven, prijazen zdravstveni dom, z visoko ravnijo izvedbe kakovostnih storitev. 

 

Po predstavitvi kandidata za direktorja ZD Ljutomer, je župan povedal, da je g. Djordja ŠIŠKINA predhodno 

že obvestil o tem, da je občina s strani Ministrstva za zdravje prejela soglasje, da razpiše razpis za 

družinskega zdravnika in ga prosil, da temu naj ne nasprotuje. 

Djordje ŠIŠKIN je povedal, da je med drugim o tem že govoril z direktorjem ZZZS OE Murska Sobota, g. 

Tibautom, ki ga je prosil, da bi mu čim prej v vednost posredovali soglasje, ki ga je občina prejela s strani 

Ministrstva za zdravje.  

 

Terezija NEMEC je izpostavila željo, da se stvari čim prej uredijo, da se pridobi zdravnik v Zdravstveni 

postaji Razkrižje, ter da zdravniki ne bi pregorevali pri svojem delu.  

 

V razpravi o izobrazbi direktorja zdravstvenega doma, je Djordje ŠIŠKIN izrazil mnenje, da se lahko veliko 

prihrani, če je direktor zdravnik, kot pa ekonomist, katerega se mora posebej poplačati. 
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S 5 glasovi ZA (1) glas vzdržan (od 6 prisotnih) , je bil sprejet  

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Razkrižje daje soglasje k imenovanju Djordja ŠIŠKINA, dr. dent. med., Ormoška 

cesta 6, 9240 Ljutomer za direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer za 

mandatno dobo 4 let. 

 

Antun RASPOR je predlagal, da se v bodoče glasovanja za imenovanja direktorjev izvajajo tajno. Predlog je 

argumentiral s primerom, da je po prejšnjem glasovanju za imenovanje direktorja ZD Ljutomer doživel 

neprijetno situacijo. 

 

 

 

Ad 2/ Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje. 

Po županovem uvodu, je sprejete sklepe obeh obravnavanih zapisnikov povzela Nataša SLAVIČ. Pripombe 

so bile podane s strani župana, s čimer se popravi slovnična napaka pri zapisu pod točko Razno. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje s 

potrjeno dopolnitvijo.  

 

 

 

AD 3 Obravnava delovnega osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (druga obravnava) 

  Uvodoma je župan povedal, da kljub temu, da je strokovna komisija vseh 8 občin (SKOPE), z večino glasov 

sprejela usklajeno besedilo osnutka odloka; enako je sprejel tudi svet ustanoviteljic JPP, pa sta občini Gornja 

Radgona in Ljutomer prišli s pripombami, ki se nanašajo predvsem na odločanje pri delovanju organov, 

Sveta JPP in skupščine. Usklajevanje je bilo dolgo in mučno, predvsem zaradi tega, ker sta se županja 

občine Ljutomer in župan Občine Gornja Radgona že po postopkih na komisiji SKOPE-e in svetu 

ustanoviteljic JPP, sestala posebej in dogovorila brez ostalih županov za določene nove pripombe na 

obravnavana odloka, zlasti na Odlok o ustanovitvi JPP. Vedno pa se v takšnih primerih sprejme kompromisni 

predlog. Tudi tokrat je z dodatnim usklajevanjem med vsemi občinami dosežen konsenz tako, da so vse 

občine morale nekoliko popustiti. Kljub temu pa iz Gornje Radgone prihajajo zaskrbljujoče informacije, da se 

tudi po zadnjem usklajevanju, ki je potekal v Radencih, občinski svet Občine Gornja Radgona naj z 

usklajenim besedilom odlokov ne bi strinjal. Uradno je med občinami v proceduri besedilo, ki je predlagano 

za današnjo sejo.  
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Župan predlaga, da Občinski svet Občine Razkrižje vzame na znanje delovni osnutek Odloka o ustanovitvi 

Javnega podjetja Prlekija d.o.o., v kolikor k njemu dajo soglasje vsi občinski sveti 8. občin iz območja 

sistema C. V nasprotnem primeru Občina Razkrižje ostaja na prvotnem besedilu odloka, ki je bil obravnavan 

na prejšnji redni seji. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z delovnim osnutkom Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 

Prlekija d.o.o. (druga obravnava) in predlaga županu, da ga v takšni vsebini predloži v obravnavo  

občinskemu svetu kot predlog za drugo obravnavo.  

 

V kolikor se o predlogu za drugo obravnavo občine Sistema C ne bodo uskladile, v veljavi ostaja potrjen 

predlog odloka v prvi obravnavi.  

 

 

 

AD 4 Obravnava delovnega osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje (druga obravnava) 

Župan je povedal, da pri obravnavi Odloka o oskrbi s pitno vodo, ni bilo ugotovljenih spornih zadev, zato 

meni, da bi ga morali brez težav sprejeti. Po krajši razpravi je sledilo glasovanje. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Razkrižje je obravnaval  delovni osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 

Razkrižje (druga obravnava)  in predlaga županu, da ga v takšni vsebini predloži v obravnavo  

občinskemu svetu kot predlog za drugo obravnavo.  

 

 

 

AD 7 Obravnava in sprejem izjave občin lastnic o finančnem jamstvu za odlagališče nenevarnih odpadkov 

Ljutomer in Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 2017 ter stališča do pobude 

za ukinitev ekoloških otokov.  

Pri tej točki je župan pozdravil poročevalca Aljošo LEŠTANA iz KSP Ljutomer. Za uvod k tej točki župan 

poudari, da teh sredstev, za katere občine po veljavni uredbi morajo dati jamstvo, ni potrebno imeti izločenih 

na računu, ampak občine dajo le izjavo, da bodo morebitne stroške v določenih okoliščinah morale pokriti.  

Zaprosil je poročevalca, da v nadaljevanju pojasni v kakšnih primerih bi do unovčenja jamstva prišlo. 
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Besedo je prevzel g. Aljoša LEŠTAN, ki je glede finančnega jamstva za odlagališče nenevarnih odpadkov 

Ljutomer povedal, da je deponija komunalnih odpadkov v Ljutomeru od novembra 2007 v zapiranju. Občine 

Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej do danes niso pridobile okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto 

odlagališče, saj v skladu z veljavno zakonodajo, upravljavec deponije k vlogi ni priložil finančnega jamstva, 

kot je to bilo določeno Uredbi o odlagališčih; katerega pa ni bilo možno pridobiti, saj jasnih navodil ni bilo, oz. 

bi bil s strošek za izdajo finančnega jamstva zelo velik. S spremembo Uredbe o odlagališčih odpadkov leta 

2016, se kot finančno jamstvo lahko predloži izjavo pristojnega organa občine lastnice oziroma občin 

solastnic odlagališča, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih 

nalog občine, določenih z zakonom. 

 

V praksi to pomeni, da v kolikor KSP Ljutomer d.o.o., npr. zaradi stečaja ne bi deloval ali bi prišlo do 

izrednega dogodka in posledično monitoringa zaprtega odlagališča ne bi mogli izvajati oni, obstaja to 

finančno jamstvo. Je pa sedanji znesek finančnega jamstva, v primerjavi s prejšnjo zakonodajo, znižan. 

Občina lahko s podpisom izjave daje jamstvo, ki ga KSP Ljutomer d.o.o. potrebuje, da pridobi soglasje 

Ministrstva za okolje in prostor, da se pridobi dovoljenje za dokončno zaprtje deponije. Stroški letnega 

vzdrževanja so trenutno 60.000 EUR, se pa zmanjšujejo. Delež Občine Razkrižje je pri tem 7 %. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrjuje izjavo Občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, solastnic 

odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Ljutomer, s katero so seznanjene z višino finančnega 

jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občin, določenih z zakonom za celotno obdobje 

zapiranja odlagališča in v času po zaprtju odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Ljutomer, v 

skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (ULRS št. 10/2014, 54/2015, 36/2016) in pooblašča župana 

Občine Razkrižje za podpis izjave. 

 

Seja se je nadaljevala s predstavitvijo Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini  Razkrižje za leto 

2017, s strani g. Aljoša LEŠTANA. 

Po splošni krajši predstavitvi, je g. LEŠTAN povedal, da bo v prvi polovici decembra KSP Ljutomer d.o.o. po 

pošti gospodinjstvom razposlal koledar zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2017. 

 

Glede ekoloških otokov je bilo povedano s strani g. LEŠTANA, da so vaba za nepravilno odložene odpadke. 

Ker popolnega soglasja za ukinitev ekoloških otokov po občinah zaenkrat ni bilo, oz. so se temu odpovedale, 

so na KSP Ljutomer d.o.o. mnenja, da mora biti to urejeno v vseh občinah koncesijskega delovanja 

usklajeno, (Ljutomer in Križevci) zaradi oblikovanja koledarja odvozov in cene. Predlagal je, da se o tem 

občine dogovorijo na ravni županov. 
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S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Razkrižje potrdi program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 

2017, ki ga je izdelalo Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 

Ljutomer, 25. 10. 2016. 

 

S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejema pobudo za ukinitev ekoloških otokov. 
 

Zato naj se na ravni  partnerskih občin dodatno analizirajo argumenti za in proti ukinitvi ekoloških otokov in 

uvajanju zbiranja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, da se dolgoročno doseže ta kvalitetnejši način 

zbiranja odpadkov. 
 

Ker Občina Razkrižje sama k ukinitvi ekoloških otokov ne more pristopiti, naj se aktivnosti dogovora občin 

odvijajo naprej na županski ravni partnerskih občin. 

 

Vera BENCEK je podala pobudo, da bi v vprašalnik, ki ga bodo gospodinjstva prejela domov, vključili 

možnost označitve, da se zabojnik za morebitno bodoče zbiranje odpadnega papirja in stekla »od vrat do 

vrat« lahko plača na obroke, 

Aljoša LEŠTAN je povedal, da bodo pobudo upoštevali, hkrati pa je povedal, da bo možno zabojnik imeti tudi 

v najemu.  

 

 

AD 11 Predlog sklepa o pristopu h Konvenciji županov za podnebje in energijo. 

Uvod je podal župan, podrobnejšo predstavitev predloga konvencije je podala Monika HOLC, kjer je med 

drugim povedala, da je zmanjšanje emisij Občina Razkrižje že dosegla z izgradnjo nizkoenergijskega vrtca in 

energetskima sanacijama Osnovne šole ter Zdravstvene postaje Razkrižje, za kar je občina bila tudi 

pohvaljena. Zraven energetskih sanacij, bo k zmanjševanju emisij, prispevala tudi rekonstrukcija ceste z 

novo varčno javno razsvetljavo. 

Klementina ŠAFAR je vprašala, ali so sankcije, če občina danih zavez ne bo izvedla. Monika HOLC je 

odgovorila, da ne, ker je ta zaveza v smislu spodbude župana, da motivira občane k zmanjševanju emisij v 

okolje. 

 

Župan je na kratko omenil, da je Občina Razkrižje že šestič prejela naziv Planetu zemlja prijazna občina. 

 

 S 6 glasovi ZA (od 6 prisotnih), je SOGLASNO bil sprejet 

 SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Razkrižje pooblašča župana Občine Razkrižje za podpis Konvencije županov za 

podnebne spremembe in energijo in s tem pristop Občine Razkrižje h Konvenciji županov za podnebne 

spremembe in energijo.  
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AD Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov Občinskega sveta, župana in občinske uprave. 

- Vprašanja, pobude, predlogi 

Vera BENCEK je podala pobudo, da bi nekako poskusili dodati v plan rekonstrukcije ali izgradnjo nov 

most preko reke Ščavnice na Šafarskem pri Zemljičevih. 

Župan je povedal, da sodelavec na terenu ve, da mora spremljati stanje mostov in jih sproti redno 

vzdrževati, za nov most pa trenutno ni razpoložljivih finančnih sredstev, kajti veliko bo stala že samo 

pridobitev projektne dokumentacije. Monika HOLC je pri tem še dodala, da je most vključen v plan 

projekta MURICA-MURA-BOBRI. 

 

- Koncesija družinskega zdravnika 

V nadaljevanju je besedo prevzel župan, ki je podal informacijo glede aktivnosti spremembe koncesije iz 

pediatra v družinskega zdravnika. Prisotnim je prebral soglasje, prejeto s strani Ministrstva za zdravje, ki 

smo ga na občino prejeli 17. 11. 2016  in katero nam daje možnost razpisa koncesije za družinskega 

zdravnika.  

 
 

- Priznanje planetu Zemlja prijazna občina 

Župan je članicam in članom prebral čestitko predsednika državnega zbora, ki jo je občina prejela ob 

prejemu priznanja planetu Zemlja prijazna občina, ter izjavo, ki jo je župan pripravil za Radio 

internacional. 

 
 

- Migrantska situacija 

Župan je na kratko povzel dogajanje glede migrantske krize v našem okolju. Povedal je, da je o tem bil 

objavljen prispevek v tedniku Vestnik in televizijski prispevek na RTV Slovenija.  Na žalost migrantska 

kriza še ni končana, zato moramo biti na to pripravljeni.  
 

 

 

Podane so bile še informacije o:  

- postavitvi prometno cestnega ogledala  v Šprincu  in prometnega znaka v Koprivi, 

- aktualnostih glede rekonstrukcije  državne ceste Razkrižje- Gibina MP. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

Zapisala:         Župan: 

Nataša SLAVIČ                        Stanko IVANUŠIČ                        


