ZAPISNIK
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je na podlagi sklica
trajala od 24. do 30. maja 2019 do 12.00 ure.
Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan) je dne
24. 5. 2019 sklical 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je trajala do 30.
maja 2019 do 12.00 ure. Vabilo sklicane dopisne seje je bilo dne 24. 5. 2019 odposlano vsem
članicam in članom občinskega sveta po navadni in po e-pošti.
Za sejo je bila z vabilom določena naslednja točka DNEVNEGA REDA:
1. Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo
Z vabilom je bilo posredovano sledeče navodilo glede poteka in glasovanja:
»Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o zadevi, za katero je potrebno pridobiti
mnenje občinskega sveta do konca meseca maja 2019. Sklic seje se v celoti z gradivom javno
dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko
»sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k določeni točki dnevnega reda.
Glasovanje o predlogu sklepa k tč.1 se opravi z glasovanjem po elektronski pošti v času trajanja
dopisne seje ali z osebnim telefonskim glasovanjem, ki bo potekalo v sredo, dne 29. 5. 2019 med
14.00 in 16.00 uro ter v četrtek, dne 30. 5. 2019 med 8.00 in 10.00 uro.
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o predlogu sklepa tako, da se v času poteka seje
opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM«. Seja bo zaključena, ko
glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane seje.«
S poslanim vabilom je bilo po e-pošti dodatno posredovano sledeče navodilo glede glasovanja po
elektronski pošti:
»Navodila za potek seje in način glasovanja so opisani na vabilu. Za glasovanje po elektronski
pošti pošljete vašo opredelitev (glasujem »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM«) na e-naslov:
obcina@gor-radgona.si ali kot povraten odgovor na to sporočilo (obcina@gor-radgona.si ali
bostjan.flegar@gor-radgona.si).«
Članice in člani občinskega sveta so dnevni red in gradivo prejeli s sklicem seje. Vsem članicam
in članom občinskega sveta je bilo 28. 5. 2019 po e-pošti posredovano še dodatno pisno pojasnilo
s strani župana.
Na dopisni seji je sodelovalo vseh enaindvajset (21) članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ, Miran DOKL, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Ingeborg IVANEK,
Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Valentin KOVIČ, dr. Peter KRALJ,
Milan KRIŽAN, Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO,
David ROŠKAR, Maksimiljan VAJS, Andreja VRBANČIČ, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK
in Srečko ŽIŽEK.
Dopisna seja je potekala v skladu s poslovnikom občinskega sveta ter v skladu z navodili poteka
sklicane seje. Zapisnik in evidentiranje glasovanja je kot pooblaščena uradna oseba občinske
uprave vodil Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi, ki je sproti uradno evidentiral
vsa dejstva glede poteka seje in glasovanja.
Glasovanje o predlogu sklepa k tč.1 je z osebnim telefonskim glasovanjem potekalo v času, kot je
bilo navedeno v samem vabilu, torej v sredo, dne 29. 5. 2019 med 14.00 in 16.00 uro ter v
četrtek, dne 30. 5. 2019 med 8.00 in 10.00 uro. Telefonske klice je opravljala ista pooblaščena
uradna oseba občinske uprave, ki je klicala posamezne člane občinskega sveta, kateri do takrat še
niso glasovali po e-pošti. Ob telefonskem klicu se je vsak klican član imel možnost izreči ali še ni
opredeljen ali pa se je opredelil in izrekel svoj glas. Izrečena opredelitev posameznega člana
občinskega sveta se je kot telefonsko oddan glas uradno evidentirala v evidenco glasovanja.
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Evidenca glasovanja je priloga zapisnika in sestavni del dokumentarnega gradiva seje. Evidenca
glasovanja zajema seznam sodelujočih, opredelitve posameznih sodelujočih, zaznamke glede
načina sodelovanja posameznih sodelujočih ter končni rezultat glasovanja.
Zapisnik, rezultat glasovanja in sprejet sklep te dopisne seje so javni.

K tč. 1: Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Za odločanje je z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje. V
času trajanja dopisne seje je sodelovalo in glasovalo vseh 21 članic in članov občinskega sveta,
tako da je občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa je bil 11 glasov
ZA in 10 glasov PROTI. Na podlagi rezultata glasovanja je bilo ugotovljeno, da je bil predlog
sklepa sprejet z večino opredeljenih glasov. Tako je bil sprejet naslednji
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Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Elaboratom 2019/2017 o
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja,
oskrba s pitno vodo Občine Apače, Občine Gornja Radgona, Občine Križevci, Občine
Ljutomer, Občine Radenci, Občine Razkrižje, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine
Veržej, ki ga je maja 2019 izdelal izvajalec javne službe, Javno podjetje Prlekija d.o.o..
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k elaboratu iz prve točke
tega sklepa in sicer:
− k predračunski enotni ceni omrežnine, ki za osnovni priključek znaša 8,5274 EUR/na
mesec,
− k predračunski enotni ceni vodarine, ki znaša 0,6747 EUR za 1 m3 prodane pitne
vode.
3. Pozitivno mnenje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona velja tudi na vse
morebitne spremembe vezane na znižanje cen v elaboratu iz prve točke tega sklepa.
4. V skladu z 52. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona se
Elaborat iz 1. točke tega sklepa začne uporabljati:
− ko ga sprejme Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,
− s sklenitvijo Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za
izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« med občinami Sistema C
in Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. in
− s sklenitvijo pogodbe iz 11. člena Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C
med Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. in Javnim podjetjem Komunala Radgona
d.o.o..

1. dopisna seja občinskega sveta je bila zaključena dne 30. 5. 2019 ob 9.56 uri, ko je bil oddan
zadnji glas od vseh članic in članov občinskega sveta.
ZAPISNIK VODIL:
Boštjan FLEGAR

SKLICATELJ SEJE:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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