ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
7. maja 2015, s pričetkom ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole Gornja Radgona.
Zaradi dejstva, da sta točki 3 in 4 v predlaganem dnevnem redu skupnega pomena občin na
območju Upravne enote Gornja Radgona, je bila sklicana 1. skupna izredna seja občinskih svetov
občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je tako potekala v okviru 1. skupne
izredne seje navedenih občinskih svetov, po vnaprej dogovorjenem protokolu. Skupno izredno
sejo je povezoval župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko. Vsak župan je vodil izredno
sejo občinskega sveta svoje občine posebej, po določenem vrstnem redu, v skladu z njihovim
poslovnikom občinskega sveta. Vsa potrebna glasovanja (po točkah dnevnega reda) so se izvajala
ločeno, skupno pa so bile izvedene uvodne obrazložitve in razprava članic in članov vseh štirih
občinskih svetov. Zapisniki izrednih sej občinskih svetov so se vodili ločeno, v skladu s
poslovnikom posameznega občinskega sveta. V nadaljevanju je tako zapisan le potek 2. izredne
seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Zapisani so uvodni nagovori župana Občine
Gornja Radgona, uvodne obrazložitve poročevalcev k 2. in 3. točki dnevnega reda, razprava
članov in članic Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, potek in rezultat glasovanja
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona ter sprejeti sklepi.
Pred pričetkom seje je prisotne pozdravil ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona, Dušan Zagorc,
kot gostitelj dogodka, katerega je označil kot zgodovinskega.
Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona, je v imenu vseh županov navedel osnovne
informacije o predvidenem načinu izvedbe 1. skupne izredne seje občin Apače, Radenci, Gornja
Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici.

K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan).
Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta so svojo odsotnost na seji predhodno opravičili: mag.
Norma BALE, Zvonko GREDAR in Anton KAMPUŠ.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 18 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg (Inge) IVANEK, Ivan KAJDIČ,
Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL,
Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, David ROŠKAR, Karolina STAROVASNIK, Tamara
ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø dr. Tatjana FULDER – direktorica Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Simona PELCL;
Ø direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona, Joža PRIMOŽIČ, dr.med.spec in zdravnik
Stanislav MALAČIČ, dr. med.spec. (poročevalca k tč. 3);
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Ø predstavniki podjetja Proplus d.o.o. Maribor, ga. Bojana SOVIČ, ga. Andrea KASPER, g.
Günter Sovič (poročevalci k tč. 4);
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in delno gradivo (k 3. točki) prejeli s
sklicem seje. Izredna seja je bila sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ko ni
bilo pogojev za sklic redne seje. Delno gradivo k točki 3 je bilo priloženo vabilu za 2. izredno
sejo, za 4. točko pa je bila predvidena predstavitev na sami seji s strani vodje projekta.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je tako bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 3: Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (predlog sklepa s priloženim dopisom
Zdravstvenega doma Gornja Radgona);
− K tč. 4: Predstavitev stanja na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja- Sistem C« in Aneksa
št. 1 k pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju objektov »Oskrba s
pitno vodo Pomurja – Sistem C« (predlog sklepa).
K tč. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 2. izredne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k 3. točki predlaganega dnevnega reda, dodatno pa
je bilo pred pričetkom seje na mize razdeljeno še pisno dodatno gradivo k točki 3 in 4. Nato je
prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten predlog
dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
4. Predstavitev stanja na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« in Aneksa št. 1 k
Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju objektov »Oskrba s pitno vodo
Pomurja – Sistem C«

K tč. 3:

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Župan je uvodoma izrazil nezadovoljstvo nad odločitvami (vlade, ministrstva), omenil
zapostavljenost in neenakovredno obravnavo državljanov s tega območja ter zniževanje standarda
za naše občane in občanke na vseh področjih, ne samo na področju sprememb nudenja nujne
medicinske pomoči. Pri tem je omenil tudi konkreten primer rešenega življenja, zahvaljujoč nujni
medicinski pomoči, ki se je zgodil pred kratkim. Pozval je vse, da se proti predlaganim rešitvam
v pravilniku, ki otežujejo reševanje življenj, odločno zoperstavijo.
V okviru poteka 1. skupne seje so v nadaljevanju župani občin Apače, Radenci in Sveti Jurij ob
Ščavnici nagovorili svoje članice in člane občinskega sveta.
Obrazložitev k tej točki je podal Joža PRIMOŽIČ, dr.med.spec., direktor Zdravstvenega doma
Gornja Radgona. Uvodoma je spregovoril o dosedanjih aktivnostih glede oblikovanja in priprave
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pravilnika, nadalje pa izpostavil glavne spremembe oz. posledice določil pravilnika na delovanje
služb nujne medicinske pomoči. Opisal je mnenje Zdravstvenega doma – zapisane in obrazložene
v gradivu (delovanje predvidenih helikopterskih enot, geografski položaj Pomurja,
(ne)usposobljenost ekip in služb v Rakičanu, oddaljenost Rakičana, načinu dela ministrice glede
pravilnika) in izrazil upanje, da bodo članice in člani občinskega sveta podprli njihove pomisleke
in v tej smeri sprejeli tudi negativno mnenje k predlogu pravilnika.
V okviru skupnega poteka so v nadaljevanju župani občin Apače, Radenci in Sveti Jurij ob
Ščavnici nagovorili svoje članice in člane občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
V skupni razpravi so sodelovali tudi članice in člani občinskih svetov občin Apače, Radenci in
Sveti Jurij ob Ščavnici. V nadaljevanju je zapisan le potek razprave članic in članov Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona.
Ingeborg (Inge) IVANEK, članica občinskega sveta, je govorila o številni populaciji starejših
ljudi na našem območju (nad 65 let), omenila je izobraževanje članov Društva upokojencev
Gornja Radgona in sodelovanje v projektu, ki je vezano na obravnavano problematiko in o kateri
bodo župani še seznanjeni. Izpostavila je tudi dodatne stroške našim občanom, zaradi predvidenih
daljših poti, in dejstvo, da je višina pokojnin in osebnih dohodkov na našem območju že zdaj
najnižja.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podvomil v zadostno težo sklepa občinskega sveta in
pri tem omenil negativno izkušnjo iz preteklosti glede odločitev v zvezi s pomursko avtocesto.
Predlagal je dodatne aktivnosti in ukrepe, predvsem s strani občank in občanov (npr. združevanje
v civilne iniciative in zbiranje podpisov proti pravilniku). V primeru morebitnega sprejema
pravilnika na državni ravni, je predlagal, da vse štiri občine vložijo ustavno presojo z namenom,
da se ugotovi, ali smo vsi državljani pred zakonom enaki. Predlagal je nadgraditev pravilnika v
smeri ustanovitve nujne helikopterske enote v Murski Soboti.
Karolina STAROVASNIK, članica občinskega sveta, je v razpravi izpostavila pomen življenja, ki
se ne da nadomestiti in ni primerljivo z nobenim (prihranjenim) denarjem. Omenila je konkreten
primer hitre oskrbe v lanskem letu, poudarila, da je takšnih primerov ogromno, in menila, da bi ti
ljudje morali priti pred ministrico, ko bo prisotna v Rakičanu.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je med drugim predlagala dr. Primožiču, da
ministrici prenese vse, v razpravi iznesene, argumente in da tudi mediji podrobno seznanijo širšo
javnost o vsem povedanem.
Stanislav MALAČIČ, dr. med. spec., zdravnik v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, je
dopolnil obrazložitev dr. Primožiča s konkretnejšimi informacijami in primerjavami med
dosedanjim načinom izvajanja nujne medicinske pomoči in predlaganim načinom v pravilniku ter
pri tem izpostavil pričakovane pomanjkljivosti slednjega.
Drugih prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli
naslednji
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S K L E P, št. 39:
1.

2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona se ne strinja z vsebino predloga Pravilnika o
službi nujne medicinske pomoči, katerega je Ministrstvo za zdravje dne 22. 4. 2015
posredovalo v javno razpravo, in sicer v delu, ki se nanaša na novo organizacijo nujne
medicinske pomoči na področju občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij
ob Ščavnici.
Občinski svet Občine Gornja Radgona zahteva od Ministrstva za zdravje, da v
spremembi pravilnika upošteva argumentirana dejstva, posredovana z dopisom s strani
Zdravstvenega doma Gornja Radgona, katerega ustanoviteljice so občine Apače,
Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Dopis Zdravstvenega doma
Gornja Radgona št. 225/2015 z dne 6. 5. 2015 je sestavni del tega sklepa.

Ob 18.55 uri je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.25 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 18 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 4:

Predstavitev stanja na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« in
Aneksa št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju objektov
»Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«

Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona je pred obravnavo točke navedel nekaj besed o
pomembnosti projekta (zdrava pitna voda), visoki finančni teži projekta in nadaljnjih potrebah in
predvidenih aktivnostih (dodatna dela) vključujoč dejstvo o birokratskih togih pravilih izvajanja
projekta. Poudaril je, da so dodatna dela nujna, da bo sistem v celoti deloval. V tej zvezi je
potreben jasen signal vseh občin, da si želimo dokončanje projekta in pokazati skupno dobro
voljo.
V okviru poteka skupne seje so v nadaljevanju župani občin Apače, Radenci in Sveti Jurij ob
Ščavnici nagovorili svoje članice in člane občinskega sveta.
Obrazložitev k tej točki je podala Bojana SOVIČ iz podjetja Proplus Maribor. Navedla je razloge
za sklic seje in dosedanje aktivnosti, izvedene v času, ko je njihovo podjetje prevzelo vodenje
projekta. Podrobneje je spregovorila o vsebini in pomenu aneksa, ob tem pa izpostavila dejstvo,
da so sklepi občinskih svetov pripravljeni za vsak primer, za potrebe nadaljnjega nemotenega
izvajanja projekta in da občine teh sredstev predvidoma ne bodo potrebovale zagotavljati v
celotni višini. Zaenkrat se še namreč ne ve, ali bodo dodatna dela (ki se zagotavljajo z aneksom)
lahko uveljavljala kot upravičen strošek in bodo sofinancirana iz evropskih in državnih virov.
V okviru skupnega poteka so v nadaljevanju župani občin Apače, Radenci in Sveti Jurij ob
Ščavnici nagovorili svoje članice in člane občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi. V skupni razpravi so sodelovali tudi članice in člani
občinskih svetov občin Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. V nadaljevanju je zapisan le
potek razprave članic in članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je bil v razpravi kritičen do članov občinskega sveta ter
županov, ki so v preteklosti o tej vsebini odločali, in menil, da se ponavlja zgodba radgonskega
vrtca. Vprašal je, kdo garantira, da je to zadnji aneks in ocenil, da se s sklepom izdaja bianko
naročilnica. Pri tem je poudaril, da Evropa ne spreminja vrednosti postavk in ne priznava
dodatnih del. Kot »šlampasto« je ocenil izvajanje del v projektu na območju nekaterih občin
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(Ljutomer), kar nosi posledico povečevanja stroškov na celotnem projektu in kritiziral pristop in
način dela podjetja Proplus Maribor po prevzemu nalog vodje projekta. Naznanil je, da za
predlog sklepa ne bo glasoval.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je izrazil nestrinjanje z načinom, da člani občinskega sveta
morajo glasovati o nečem brez možnosti izbire in pograjal občinsko službo glede (neenotnega)
dodatno razdeljenega gradiva med vse občinske svete (manjkajoča tabela).
Bojana SOVIČ iz podjetja Proplus Maribor, je odgovarjala na vprašanja iznesena v razpravi.
Najprej se je odzvala na kritiko g. Kralja glede pristopa in dela njenega podjetja v tem projektu,
nadalje pa je podrobneje pojasnila razlike med vsemi pogodbami, sklenjenimi v okviru projekta,
in vse dosedanje postopke in aktivnosti, ki so privedli do razlogov za potrebo po sprejemu
predlaganega sklepa. Članice in člane občinskega sveta je pozvala, da dovolijo županom podpis
aneksa, saj bi v nasprotnem primeru dela na terenu zastala, pomaknila v leto 2016, s tem pa bi vsa
dodatna dela avtomatično postala neupravičen strošek. Še enkrat je pojasnila, da se s predlogom
sklepa (oz. s podpisom aneksa) zagotavljajo dodatna dela, za katera se še ne ve, ali jih bodo lahko
uveljavljali kot upravičen strošek in bodo sofinancirana iz evropskih in državnih virov. Tabela,
katero so eni občinski sveti dobili, drugi ne, ni relevantna, saj ni dokončna, zato je odsvetovala
razdelitev le-te, da ne bi povzročala nejasnosti in zmede. Za slednje se je vljudno opravičila.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je repliciral in vztrajal pri svojem mnenju oz. dejstvu,
da se postavke in pogodbe vezane na proračun EU ne smejo spreminjati in bo to neupravičen
strošek. Izrazil je pripravljenost, da pogojno glasuje za sprejem sklepa, v kolikor se vsi župani
zavežejo, da je ta denar zadnji, ki gre za ta namen iz občinskih proračunov oziroma, da bodo
razliko pokrivali iz svojih žepov.
Drugih prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (18 navzočih, od tega 16 ZA – 2
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 40:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s stanjem na projektu »Oskrba s
pitno vodo Pomurja – Sistem C«.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča župana Občine Gornja Radgona, g.
Stanislava Rojka, da podpiše Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem
upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, v katerem je
definirana maksimalna možna višina sredstev za pokrivanje nujnih morebitno
nesofinanciranih investicijskih del, potrebnih za zagotavljanje celovitega delovanja
sistema, kar za Občino Gornja Radgona znaša predvidoma 694.937,00 EUR.

S tem je bil dnevni red seje izčrpan, zato je župan ob 20.50 uri zaključil 2. izredno sejo
občinskega sveta in se vsem zahvalil za prisotnost.

ZAPISALA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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