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OBČINA RAZKRIŽJE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 032-10/2016-8 

Datum: 7. 12. 2016   

                                                                                   

Z A P I S N I K 

 

2. skupne izredne seje občinskih svetov Občin UE Ljutomer, 3. izredne seje Občinskih svetov UE Gornja 

Radgona in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki je bila v sredo, 7. 12. 2016, ob 17.00 uri, v  

dvorani kulturnega doma v Apačah. 

 

Uvodni pozdrav skupne seje je podal gostujoči župan Občine Apače Franc Pižmoht. 

 

Izredno sejo za Občino Razkrižje oz. Občinski svet je vodil Stanko IVANUŠIČ, župan Občine Razkrižje. 

 

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

- NEMEC Andrej, 

- NOVAK Izidor, 

- BENCEK Vera, 

- NEMEC Terezija, 

- RASPOR Antun. 

 

 

Odsotni: 

- ROB Dejan, 

- ŠAFAR Klementina. 

 

 

Seji so prisostvovali še:  

- Župani, direktorji občinskih uprav, zapisnikarji ter članice in člani 8 občinskih svetov Občin UE Ljutomer 

in Gornja Radgona 
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Ad 1/  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Razkrižje je otvoril župan Občine Razkrižje, kjer je najprej v skladu 

s 17. členom Poslovnika Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/99, 33/01 in 28/12) ugotovil, da je od 7 

članic in članov OS navzočih 5, (dva sta upravičeno odsotna) ter da je občinski svet tako sklepčen. Hkrati je 

ob ugotovitvi sklepčnosti župan pojasnil, da je Občinski svet Občine Razkrižje bil s predlogi Odloka o oskrbi 

s pitno vodo v Občini Razkrižje ter predlogom Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.  

seznanjen predhodno že dvakrat.  

Župan Občine Apače Franc Pižmoht, je povedal, da je sklic izredne in skupne seje, potreben zaradi projekta 

Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C; v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, ki jih moramo občine Apače, 

Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje izpolniti iz naslova 

upravljanja infrastrukture po zaključku projekta. Glede skupnega upravljavca in enotne cene je potrebno 

skupno in usklajeno sodelovanje vseh osmih občin in potrditev občinskih odlokov v enotni vsebini. Priloženo 

je gradivo k točkam 3. in 4.  

 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Razkrižje je sklepčen in lahko veljavno sklepa. 

 

 

 

Ad 2 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan Občine Razkrižje Stanko IVANUŠIČ je pri drugi točki podal članicam in članom občinskega sveta v 

obravnavo, s sklicem prejeti dnevni red 5. izredne seje, s vprašanjem o predlogu za dopolnitev. Ker razprave 

ni bilo, je bil predlog podan na glasovanje. 

 

S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 2 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlagani dnevni red 5. izredne seje Občinskega sveta 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti, 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,  

3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje – druga  

Obravnava, 

4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. – druga 

obravnava.                                                                    
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Ad 3 Obravnava in sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje – druga  

Obravnava 

Po uvodni napovedi, je kot poročevalec podrobnejšo predstavitev podal gospod Dragan KUJUNDŽIČ, 

podsekretar v občinski upravi občine Gornja Radgona.  

Povedal je, da je komisija SKOPE pripravljala predmetni odlok že od meseca junija 2016. Po dolgotrajnih 

usklajevanjih je enotno besedilo končno usklajeno. Poudaril je, da je bilo težko uskladiti vse predloge in 

pobude, vendar je na koncu bil dosežen konsenz.  Enotnost pri predlogu odloka je bila 100% in je pripravljen 

za sprejem. 

 

Župan Stanko IVANUŠČ je pojasnil, da je Občinski svet Občine Razkrižje delovni osnutek Odloka 

o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje obravnaval na dveh sejah in sicer na 12. redni seji, dne 12. 

9. 2016, ko je odlok bil dan v javno obravnavo, pripomb nanj pa ni bilo in nato še na 13. redni seji, 

dne 30. 11. 2016, ko je odlok ponovno obravnaval predvsem zaradi usklajevanja z drugimi 

občinami. Na današnji izredni seji ima OS Občine Razkrižje predlagana odloka že tretjič na 

dnevnem redu .  

 

Po predstavitvi je bilo opravljeno glasovanje po posameznih občinskih svetih prisotnih občin.  

 

S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta Občine Razkrižje) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 3 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje, druga 

obravnava.   

 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

Ad 4 Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. – druga 

obravnava.   

Po uvodu župana občine Apače Franca Pižmohta, je poročevalec bil gospod Dragan KUJUNDŽIČ, ki je 

opisal, kakšne spremembe je Odlok doživel od prvega branja pa do faze pripravljenega za sprejetje. 

Predmetni odlok nadomešča odlok iz leta 2009. Ugotovljeno je bilo, da je bil prejšnji odlok dobro pripravljen 

in je zaenkrat še veljaven, njegovo delovanje je potekalo dobro. Da pri izvajanju službe vodooskrbe s pitno 

vodo – Sistem c ne bi prihajalo do ovir, je bil pripravljen ta odlok. Izognili so se podvajanju glede določil 

delovanja in dvoumnosti. Družbena pogodba bo pripravljena ločeno.  

 

Župan Občine Apače je po predstaviti povedal, da ta odlok temelji na sprejemu Sporazuma, ki je bil sprejet 

na prejšnji skupni izredni seji občinskih svetov sodelujočih v Sistemu C, v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.  
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S strani svetnika Občine Apače je bila podana pobuda, da se najprej opravi skupna razprava in na koncu 

sledi glasovanje. V odgovor je župan Občine Apače povedal, da se bodo vseeno držali poslovnika 

občinskega sveta in vsi občinski sveti glasovali takoj po razpravi.  

V Razpravo se je vključil župan Občine Razkrižje Stanko IVANUŠIČ, ki je povedal, da gre s predlaganim 

odlokom za uresničitev največje skupne dobrine - vode, pomembne za več občin in prosi, da težimo vsi 

skupaj, da pridemo do ene velike in lepe odločitve.  

 

Župan Občine Razkrižje je še povedal, da sicer nima pristojnosti, da bi podajal odgovore članicam in članom 

drugih občin, vendar bo vseeno podal nekaj informacij. Uredba MEDO resda določa visoke cene, je pa 

težnja občin, da bi dosegli vpliv na spremembe državne uredbe. Na vprašanje o Nadzornem odboru v JP 

Prlekija d.o.o., je župan povedal, da so se o tem župani na sejah veliko pogovarjali in ugotovili,  da bi za 

ustanovitev tega dodatnega organa, polega sveta ustanoviteljic JPP  in skupščine, poleg že ustanovljene 

komisije, to bil dodaten organ, kar bi stroške pri delovanju JPP samo še povečalo. Prevladala je ocena, da je 

v vseh osmih občinah zadosti strokovno usposobljenih ljudi, ki so vključeni v komisijo SKOPE, da se poleg 

sveta ustanoviteljic in skupščine, kjer so praviloma tudi samo strokovni predstavniki občin, da v zadostni meri 

vršiti nadzor nad delovanje JPP, da bi za to izvrševanje bilo potrebno določiti ustrezne kadre, kjer pa bi 

nadzor precej podražil storitve. O očitkih glede privatizacije s strani županov, nima komentarja. Povedal je 

še, da je na seji ustanoviteljic moral tudi povzdigniti glas nad občinama Gornja Radgona in Ljutomer, ker sta 

k odlokom podajali veliko sprememb in pobud.   

 

Razprave članic in članov občinskega sveta ni bilo.  

 

S 5 (od 5 navzočih članov občinskega sveta Občine Razkrižje) glasovi ZA, je SOGLASNO bil sprejet 

SKLEP 4 : 

Občinski svet Občine Razkrižje sprejema Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., druga 

obravnava.  

 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Župan je vsem zbranim povedal, zlasti pa članicam in članom Občine Gornja Radgona in Ljutomer, da se je 

vseh 8 občin največ časa ukvarjalo prav s tema dvema občinama. Kajti, ko sta oba danes obravnavana 

odloka že bila usklajena, sta občini G. Radgona in Ljutomer prišli z novimi samostojnimi predlogi. In za to je 

usklajevanje potekalo tako dolgo. 

 

Skupna seja 8-ih občin in s tem 5. izredna seja Občinskega sveta Občine Razkrižje je bila zaključena ob 

18.53  uri. 

 

Zapisala:         Župan: 
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