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OBČINA KRIŽEVCI 

  OBČINSKI SVET 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

2. izredne seje Občinskega sveta občine Križevci, ki je bila v sredo, 22. junija 2016 ob 

18.00 uri v sejni sobi Občine Križevci. 

 

 

Na seji so bili navzoči: 

 

- članice in člani občinskega sveta:  

  Anton Lovrenčič, Timotej Jagodič, Branko Slavinec, Frančiška Rakuša, mag. Hermina  

  Vrbanjšak, Andrej Weis, Bogomir Gaberc, Mateja Ratiznojnik,  Tomaž Hodnik, Anton  

  Petovar in Anton Kšela, 

- opravičeno odsotni: Anton Moravec in Robert Jelen, 

- župan, mag Branko Belec, 

- predstavniki občinske uprave: Lidija Domanjko 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

2. Pregled dnevnega reda za 2. izredno sejo občinskega sveta 

3. Soglasje k imenovanju direktorice Zavoda ZD Ljutomer 

4. Seznanitev s končnim Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Križevci v  

    letu 2015 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta 

 

Župan mag. Branko Belec je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost seje, saj se je seje 

udeležilo 11 članov občinskega sveta. Opravičeno odsotna: Robert Jelen in Anton Moravec. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

 

Pregled dnevnega reda za 2. izredno sejo občinskega sveta 

 

 

Župan mag. Branko Belec je predlagal zgoraj navedeni dnevni red. 
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S K L E P: Dnevni red 2. izredne seje občinskega sveta se potrdi brez pripomb. 

 

                   Navzočih     11 članov sveta 

                   ZA je glasovalo   11 članov sveta 

                   PROTI je glasovalo    0 članov sveta 

 

                  Sklep je sprejet. 

   

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

 

Soglasje k imenovanju direktorice Zavoda ZD Ljutomer 

 

Župan mag. Branko Belec je povedal: Ker prejšnje leto  Suzana Makoter, dr. med. ni bila 

potrjena s strani vseh štirih občin ustanoviteljic, je opravljala dela v.d. direktorja.  

V letošnjem letu je bil ponovni razpis, na katerega se je  Makoterjeva, dr. med. prijavila kot 

edina kandidatka. Svet Zavoda jo je že potrdil,  soglasje k imenovanju pa morajo podati še vse 

štiri občine ustanoviteljice. Kot mu je znano, sta do sedaj soglasje k imenovanju Makoterjeve, 

podali občina Ljutomer in občina Razkrižje, medtem ko občina Veržej ni podala soglasja.  

 

Besedo je predal g. Bogomirju Gabercu, predsedniku KMVVI, ki je povedal, da je komisija 

na svoji 7. redni seji v mesecu maju 2016 obravnavala vlogo ZD Ljutomer za podajo soglasja 

k imenovanju direktorice Suzane Makoter.  

Člani komisije so se soglasno dogovorili, da ne zavzamejo nobenega stališča do te teme, pač 

pa odločanje v celoti prepustijo občinskemu svetu.  

 

G. Anton Petovar je povedal, da naj vsak glasuje po svoji vesti in prepričanju.  

Povedal je, da ga je njeno dosedanje vodenje zavoda razočaralo. Prejšnji direktor je zadeve 

peljal vedno bolj na  » pozitivno stran », sedaj pa se vse bolj nagiba v » negativno » ( gledano 

s strani financ,  krhkih odnosov med zaposlenimi…). Prav tako ga. Makoterjeva  s svojo 

predstavitvijo na prejšnji seji občinskega sveta ni prepričala, zato bo glasoval proti. 

 

Tudi g. Anton Kšela je povedal, da ga predstavitev  Makoterjeve ni prepričala, 

saj je mnenja, da  ne bo zmogla kvalitetno opravljati svojih obveznosti ( polovico delovnega 

časa kot zdravnica, polovico kot direktorica zavoda ). Poudaril je, da naj zdravnik opravlja 

svoje delo in to kvalitetno! 

V zadnjem času se vedno več govori o pomanjkanju zdravnikov v ZD Ljutomer, kar se odraža 

tudi v zavračanju pacientov, katere se pošilja v zdravstvene domove Ormož ali v Mursko 

Soboto.  

 

G. Anton Lovrenčič je povedal, da tudi njega predstavitev podana s strani  Makoterjeve  ni 

prepričala. Če se zdravniki izobražujejo za to, da bi zdravili paciente, jih naj zdravijo in ne, da 

se potegujejo za » višje položaje ». Po njegovem mnenju kandidatka nima  dovolj znanja, ki 

bi ga za vodenje takega zavoda potrebovala.  

Glasoval bo proti.  
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G. Branko Slavinec je povedal, da smo pred kratkim videli odlične primere, kaj lahko naredi 

dobro vodenje, pravilen ekonomski pristop, kako daleč lahko pripelje eno takšno ustanovo. 

Vemo, kaj se je v prejšnjem obdobju zgodilo, odlično se je začelo in je mnenja, da stroka naj 

dela svojo stroko in naj se poglobi v zdravstvo. Nekdo, ki pa mora takšno ustanovo, kot je 

zdravstveni dom voditi, pa mora biti dober ekonomist, dober management. Že lansko leto je 

glasoval proti in svojega mnenja ne bo spreminjal.  

 

G. Andrej Weis se pridružuje mnenju g. Slavinca, prav zaradi tega, ker smo v pomanjkanju 

zdravnikov. Moti ga, da se že kar nekaj časa ne dela na pridobitni dejavnosti, kot je izvajanje 

zdravniških pregledov delavcev, da se zavrača domače paciente in se jih pošilja v druge 

zdravstvene zavode, da se čakalne dobe zadnji dve leti ne zmanjšajo, prav tako ga ni 

prepričala kandidatkina predstavitev na zadnji seji občinskega sveta, zato bo glasoval proti.  

 

G. Bogomir Gaberc je povedal, da bo glasoval proti predvsem iz naslednjih razlogov: 

- ne more se strinjati s predvidenim 15 % povišanjem plač v ZD, kar si v teh težkih razmerah  

  ne bi smeli privoščiti, 

- na prejšnji seji občinskega sveta je  Makoterjeva povedala, da so ji predstavniki okoliških  

  zdravstvenih domov pojasnili, da ne bi bilo primerno, če zavod posluje z dobičkom. Te  

  izjave Makoterjeve še vedno ne razume – ne ve,  kaj je s tem hotela povedati.  

 

Ga. Mateja Ratiznojnik je povedala, da je kandidatka program predstavila optimistično, 

ambiciozno. Kar se tiče povišanja plač, pa je povedala, da se le-te povišajo zaradi ZUJF-a. 

Prepričana je, da tudi za opravljanje direktorjeve funkcije moraš imeti neko zdravniško 

znanje, zato bo Makoterjevi podala soglasje k imenovanju. 

 

Ga. Frančiška Rakuša je povedala, da jo moti predvsem odklanjanje mladih družin in ostalih 

pacientov zaradi pomanjkanja zdravnikov.  Kot je bilo iz predstavitve kandidatke  razbrati, le-

ta želi uvesti svojo upravo, kar pomeni nove zaposlitve, dodatno povišanje stroškov…Svojega 

mnenja ne bo spreminjala, ostala bo pri prejšnji odločitvi in glasovala proti.  

 

Župan mag. Branko Belec je povedal, da se je g. Robert Jelen opravičil za sejo in mu pisno 

sporočil, da se strinja z imenovanjem  Makoterjeve za direktorico. Ker pa g. Jelena ni na seji, 

se njegov glas ne upošteva. 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednja sklepa: 

 

 

S K L E P 1: Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k imenovanju Suzane Makoter za  

                      direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer 

 

                      Navzočih   11 članov sveta 

                      ZA je glasovalo    1 član sveta 

                      PROTI je glasovalo  10 članov sveta 

 

                      Sklep ni sprejet. 
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S K L E P 2: Občinski svet Občine Križevci ne daje soglasja k imenovanju Suzane Makoter  

                      za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer. 

 

                      Navzočih   11 članov sveta 

                      ZA je glasovalo  10 članov sveta 

                      PROTI je glasovalo    1 član sveta 

 

                      Sklep je sprejet.  

 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda:  

 

Seznanitev s končnim Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Križevci v 

letu 2015 

 

Župan mag. Branko Belec je besedo predal Lidiji Domanjko, ki je povedala, da je občina 

naročila revizijo poslovanja za leto 2015 pri revizijski družbi Loris d.o.o. iz Dravograda.  

Storitve sta izvajala državna notranja revizorka Rosanda Janež in njen asistent Jure Žvikart. 

 V zaključnem poročilu so predstavljena določena priporočila v zvezi s poslovanjem občine, 

nekih nepravilnosti ni izkazanih. Poročilo je sestavni del gradiva za sejo. 

 

G. Anton Lovrenčič je: 

a) opozoril na napako na strani 8- drugi odstavek omenjenega poročila, kjer je zapisano, da je  

    za izvrševanje proračuna odgovoren župan mestne občine. Verjetno občina Križevci še ni  

    mestna občina, 

b) iz revizijskega poročila ( stran 18 in 19 ) je razbrati, da občina izkazuje obveznosti, ki  

    izhajajo iz preteklih let. Sprašuje iz česa te obveznosti izhajajo in predlaga, da se te  

    obveznosti odpišejo. 

 

V glavnem je z revizijskim poročilom zadovoljen in pohvali župana ter občinsko upravo, ker 

poslujejo v skladu s predpisi.  

 

Župan mag. Branko Belec je odgovoril da pod alinejo: 

 a) gre za tiskarsko napako,  

 b) odgovor na zastavljeno vprašanje bomo podali v pisni obliki. 

 

 

 

Ker ni bilo več razprave, je župan sejo zaključil ob 18.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:           mag. Branko Belec 

Jelka Kosi       župan Občine Križevci 


