ZAPISNIK
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne
7. decembra 2016, s pričetkom ob 17. uri, v dvorani Kulturnega doma Apače.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje. Veljavnost obravnavanih odlokov (Odlok o oskrbi s pitno vodo in Odlok o
ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.) morajo potrditi občinski sveti občin ustanoviteljic.
Ker mora biti vsebina odlokov sprejeta v isti vsebini in zaradi skupne obravnave, so se občine
dogovorile, da bodo sprejem odlokov opravile na skupni seji občinskih svetov občin v sistemu
C, kar je bil razlog za sklic izredne seje.
Zaradi navedenih dejstev, je 6. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona potekala
v okviru 2. skupne izredne seje občinskih svetov občin UE Ljutomer in 3. skupne izredne seje
občinskih svetov Občin UE Gornja Radgona.
Seja je potekala po vnaprej dogovorjenem protokolu. Skupno izredno sejo je povezoval župan
Občine Apače, Franc Pižmoht. Vsak župan je vodil izredno sejo občinskega sveta svoje občine
posebej, po vnaprej določenem vrstnem redu, v skladu z njihovim poslovnikom občinskega
sveta. Razprava članic in članov občinskih svetov in glasovanja (po točkah dnevnega reda) so se
izvajala ločeno, predhodno je bila izvedena le skupna uvodna obrazložitev. Zapisniki izrednih
sej občinskih svetov so se vodili ločeno, v skladu s poslovnikom posameznega občinskega
sveta. V nadaljevanju je tako zapisan le potek 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona.
Franc Pižmoht, župan Občine Apače, je v imenu vseh županov pozdravil vse prisotne in navedel
osnovne informacije o predvidenem načinu izvedbe 2. skupne izredne seje občinskih svetov
Občin UE Ljutomer in 3. skupne izredne seje občin UE Gornja Radgona.

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 članice in člane občinskega sveta.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 20 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
Na seji je bilo tako navzočih 20 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
Mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg IVANEK,
Ivan KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ,
Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Alenka ROJKO, David ROŠKAR,
Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ, Peter
ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Vladimir MAUKO – v.d. direktorja Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Simona PELCL;
Ø predstavniki ostalih občin;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim avdio-video zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
1

K tč. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 6. izredne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k 3. in 4. točki predlaganega dnevnega reda. Nato
je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ (prekinitev 5. izredne seje, nesklic seje Odbora za varstvo
okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe).
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20 navzočih,
od tega 15 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
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 Gornja Radgona –
druga obravnava
4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. –
druga obravnava

K tč. 3:

Obravnava in sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja
Radgona – druga obravnava

Uvodno obrazložitev je podal Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ.
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 (20 navzočih, od tega 11 ZA – 1
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 151:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v
Občini Gornja Radgona, druga obravnava.

K tč. 4:

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

Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so Miran DOKL, dr. Peter KRALJ in Urška MAUKO TUŠ.
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.
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Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od tega 11 ZA – 7
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 152:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Prlekija d.o.o., druga obravnava.

S tem je bil dnevni red seje izčrpan, zato je župan ob 18.26 uri zaključil 6. izredno sejo
občinskega sveta in se vsem zahvalil za prisotnost in sodelovanje.
2. skupna izredna seja občinskih svetov Občin UE Ljutomer in 3. skupna izredna seja občinskih
svetov Občin UE Gornja Radgona je bila končana ob 18.50 uri.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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