ZAPISNIK
7. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek 18.06.2002, s
pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

Ad. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Miha VODENIK, župan Občine Gornja Radgona. Otvoril je sejo in pozdravil
vse prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 15 članic in članov občinskega sveta. Seje
se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 17 članic in članov občinskega sveta.
Odsotnost so opravičili Mir KARL, Alojzija FRAJHAM in Dušan ZAGORC, vsi člani
občinskega sveta.
Odsotna sta bila tudi Janko IRGOLIČ in Peter FRIDAU, oba člana občinskega sveta.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Dragan KUJUNDŽIČ;
Ø Ivan BÜRGERMEISTER, podjetje Saubermacher Puconci d.o.o. in dva sodelavca;
Ø novinarji.

Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.

Ad. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je prebral predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 7. izredno sejo in ga dal v
obravnavo.
Članice in člani občinskega sveta niso razpravljali o predlaganem dnevnem redu.
Župan je dal predlagani dnevni red na glasovanje. Pred tem je ugotovil, da je na seji prisotnih
15 članic in članov občinskega sveta. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15
prisotnih) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Investicijski program za projekt »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci« obrazložitev Ivan Bürgermeister, podjetje Saubermacher-Puconci d.o.o.
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Ad. 3:

Investicijski program za projekt »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«

Obrazložitev Investicijskega programa za projekt »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«
in zadev na področju investicijskega programa, je podal Ivan BÜRGERMEISTER iz podjetja
Saubermacher Puconci d.o.o.. Povedal je, da je gradivo obsežno in da je Občina Gornja
Radgona ena redkih, ki je obravnavala tudi osnutek tega gradiva. Poudaril je aktivnosti do
pridobitve gradbenega dovoljenja in povedal, da je odlaganje odpadkov zdaj eno najbolj
nerešenih področij v Sloveniji, in da količine odpadkov stalno naraščajo in resno ogrožajo in
onesnažujejo okolje. Sam projekt je bil Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona že
predstavljen, zato je v nadaljevanju na kratko opisal glavne značilnosti projekta. Opomnil je
na vire in strukturo financiranja investicije, ki je v gradivu podrobneje predstavljena. Povedal
je, da je investicija razdeljena na tri faze in omenil, da je prva faza razdeljena na dva dela.
Omenil je nujno sanacijo odlagališča v Puconcih. Opisal je težave, na katere so naleteli in
povedal, da si prizadevajo, da bi čim manj bremenili proračune občin ter omenil, da bo
izgradnja regijskega centra možna takoj, ko bodo sredstva na razpolago. Težava se je pojavila
pri investitorju, ki je lahko domicilna občina, v tem primeru Občina Puconci, ki v projektu
sodeluje s 4,76 % deležem in ji višina letnega proračuna onemogoča, da bi celo investicijo
vodila sama. Po razgovorih na Ministrstvu za finance in Ministrstvom za notranje zadeve, so
se odločili za tip zaščite skozi pogodbe, kjer se občine sofinancerke morajo z ustreznimi
garancijami zavezati, da bodo svoje deleže pravočasno priskrbele in nakazovale na račun, ki
je formiran pri investitorju. Investicija se bo financirala iz domačih in tujih virov, pri tujih so
to nepovratna sredstva predstrukturnega sklada ISPA. Povedal je, da je v vse navedeno in
opisal postopek, kako so prišli do tega predloga. Glede sredstev od države, je omenil veliko
priporočil in pripomb občin, ki se glasijo, da je ta delež 15 % prenizek oz. premajhen, in da so
na sestanku z županom Občine Puconci ustanovili delovno skupino s katero si prizadevajo, da
bi ta delež dvignili, kar bi pomenilo manjši delež občinskih sredstev. Opisal je strukturo
deležev in podlage, na katerih so bili izračunani. Na Občino Gornja Radgona odpade 12,49 %
(82,178 mio SIT). Občina Gornja Radgona je že združila 8,605 mio SIT, kar se odšteva od
skupnega deleža in obračuna skozi dinamiko financiranja. Potrudili so se za preglednost tabel
in nazor celotnega dogajanja, ki se vleče od leta 1992, razdelili v štiri sklope. Opisal je
obveznosti posameznih občin in izpostavil delež Občine Gornja Radgona, ki sodeluje v dveh
aktivnostih. Omenil je dodatno obveznost, do ISPE, da po izgradnji centra, da center pet let po
izgradnji vodi javno podjetje. Povedal je, da si vsi prizadevajo, da bi naravo in okolje ohranili
in zaščitili, zato tudi pričakuje podporo Občine Gornja Radgona. Poudaril je, da so ob
snovanju in vodenju upravnih postopkov, delali skupaj z lokalno skupnostjo, predvsem s
Krajevno skupnostjo Vaneča in Puconci. Njihova stalna zahteva je bila, da se obstoječe
odlagališče takoj sanira, da se maksimalno zavaruje okolica.

Župan se je zahvalil za podano obrazložitev in ugotovil, da se je prisotnost na seji povečala,
saj sta se pridružila Štefan PUCKO in Jožica SEMLER, oba člana občinskega sveta, tako da
je bilo na seji prisotnih 17 članic in članov občinskega sveta.
Sledila je razprava.
Najprej je razpravljala Violeta DEUTSCH MESARIČ, članica občinskega sveta. Glede na to,
da gre za izredno pozitivno stvar, ki se razvija naprej in bo dosegla svoj zaključek, jo je
zanimalo eno vprašanje, da glede na zelo pozitivno shranjevanje in morda v prihodnosti tudi
predelavo odlaganih odpadkov, je pomembno tudi to, da se daje določenemu številu ljudem, s
to inštitucijo, tem objektom in s to investicijo tudi kruh. To je izredno pomembno za celotno
Pomurje in jo zanima, če je pri tem kakšna misel ali pogovor nanesel na to, da bi glede na
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posamezno udeležbo in deleže občin v tej končni investiciji, bilo zagotovljeno, da bo tudi iz
posameznih občin, imelo določeno število ljudi neko možnost ali celo prednost pri zaposlitvi.
Milan NEKREP, član občinskega sveta je imel na to zadevo dve vprašanji. Prvo vprašanje se
je nanašalo na 15 % skupnih sredstev, ki bi jih naj za to investicijo prispevala država, na tem
manj razvitem področju, ker Pomurje s gospodarstvom in zaposlovanjem slabo stoji in je teh
15 % za to investicijo izredno malo. Menil je, da bi vsa skupina ljudi, vsi župani in vsi, ki se s
to investicijo ukvarjajo, morali preko poslancev, ki bi v državnem zboru stopili skupaj in
skupaj z Vlado RS in drugimi inštitucijami, ki financirajo ta projekt, da bi dosegli absolutni
dvig tega deleža. Predlagal je, da bi se sprejel sklep, v katerem se apelira na vse tiste, ki
odločajo o tej investiciji, da bi se ta procent za naše področje absolutno dvignil. Drugo
vprašanje se je nanašalo na nove cene komunalnih storitev pri gospodinjstvih. Prebral je, da je
sedanja cena na tono odpadkov na gospodinjstvo okrog 2.000, nova cena bo pa več kot 9.000,
kar je strahotna razlika. Kasneje bo povprečna cena nekje okrog 11.000. Ni mu znano, koliko
znaša ta cena zdaj, zanimalo pa ga je, ali bo s tem novim dvigom cene obremenjeno
gospodinjstvo, ali pa bo tudi občina oz. lokalna skupnost prispevala določen znesek, da
gospodinjstva ne bodo tako zelo obremenjena.
Drago HORVAT, član občinskega sveta je prisotne seznanil s tremi osnovnimi problemi, ki
jih ima občina Gornja Radgona, ki bodo tako kot že zdaj, v bodoče še veliko bolj
obremenjevali občinski proračun. Prvi problem je ravnanje s komunalnimi odpadki, drugi
problem je zagotavljanje čiste pitne vode in tretji je čiščenje odpadnih voda. Vsem mora biti
jasno, da bodo ta tri področja v naslednjih letih in desetletjih, požrla večino denarja iz
občinskega proračuna in da se bodo stroški za gospodinjstva, prav na teh treh področjih,
občutno povečali, zato nima smisla zatiskati oči in je treba ljudem pravočasno, dopovedati, da
bodo ta tri področja zahtevala največjo žrtev in od lokalne skupnosti, kot od vsakega
posameznega gospodinjstva. Na vseh treh področjih smo prišli do neke mejne črte, preko
katere ni več mogoče iti in smo lahko samo srečni, da smo sestavni del tega pomurskega
projekta v Puconcih, ker nam to dolgoročno rešuje problem, na področju odlaganja odpadkov
– kar pa seveda veliko stane. Drugi problem je čistilna naprava in tretji pa zagotavljanje čiste
pitne vode. V vseh treh projektih se že dela, vendar je vse to, kar se je vložilo do sedaj,
relativno malo, ker zdaj prihaja tisti čas, ko bo to stalo veliko več. On je dal soglasje k temu
projektu in tudi, če bi te številke bile za 50 % višje, v Gornji Radgoni druge izbire ni.
Gospod Ivan BÜRGERMEISTER je potem odgovarjal na zastavljena vprašanja. Povedal je,
da se strinja z večino ugotovitev, ker bodo stroški za te storitve dejansko rasli. Glede
zaposlovanja in deležev občin je povedal, ko bo investicijski program zaključen sta
postavljeni dve zahtevi. Glede strokovnih kadrov, ni nobenih omejitev, tako da imajo vse
občine enake možnosti. Zahteva Krajevnih skupnosti Vaneča in Puconci pa je, da se v prvi
vrsti, pri ostali strukturi delavcev, upošteva delovna sila na tem področju. Glede deleža
države, je povedal, da jim je uspelo to zadevo zadržati na 15 %. Država ima v tej investiciji
največji delež. Glede cen komunalnih storitev je povedal, da držijo. Stroški bodo višji in bi pri
polni aktivnosti znašali nekaj čez 9.000 (samo dejavnost deponiranja je 700 do 800 SIT na
mesec). Tako se naprej delati več ne more, ker zakonodaja zahteva svoje potrebe.
Župan je predlagal občinskemu svetu, da razmislijo o predlogu, ki ga je podal gospod Milan
Nekrep in predlagal, da se sklepu doda nova 5. točka: »Občinski svet Občine Gornja Radgona
zahteva od države večji delež sofinanciranja kot je 15%.
Ker ni bilo več nobenih pripomb je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
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Članice in člani občinskega sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 386:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Investicijski program »Zbirno –
sortirni center za odpadke Puconci«, ki ga je v mesecu aprilu 2002 izdelal
Ekonomski institut Maribor d.o.o., Razlagova 2, Maribor in iz njega izhajajoče
obveznosti za Občino Gornja Radgona za sofinanciranje razširitve deponije
komunalnih odpadkov, izgradnje Centra za odpadke in plačila stroškov
pripravljalnih del do izdaje gradbenega dovoljenja skupaj z nakupom zemljišč za
center ter drugih stroškov investicije v vrednosti 334.427 EUR (73.573.940,00 SIT po
stalnih cenah iz meseca septembra 2001), ki so opredeljene v:
-

Medobčinski pogodbi o sofinanciranju I. faze izgradnje deponije komunalnih
odpadkov Puconci katere predmet je razširitev deponije komunalnih odpadkov
Puconci in po kateri znaša sofinancerska obveznost Občine Gornja Radgona
50.408 EUR oz. 11.089.760,00 SIT, in ki se nakaže investitorju Občini Puconci v
letu 2003.

-

Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega
centra »Zbirno – sortirni center za odpadke Puconci« katere predmet je
izgradnja centra za odpadke, nakup zemljišč, plačilo stroškov pripravljalnih del,
nakup tehnološke opreme in drugi stroški investicije in po kateri znaša
sofinancerska obveznost Občine Gornja Radgona 284.019 EUR oz. 62.484.180
SIT, ki se nakazuje investitorju Občini Puconci v letih 2003 – 2005 in sicer:
leta 2003
leta 2004
leta 2005

79.559 EUR oz.
102.230 EUR oz.
102.230 EUR oz.

17.502.980,00 SIT
22.490.600,00 SIT
22.490.600,00 SIT

Pri preračunavanju tolarskih vrednostnih podatkov v valuto EUR, je upoštevan tečaj
po katerem 1 EUR znaša 220 SIT.
2. S sofinancerji investicije iz 1. točke tega sklepa se sklene Medobčinska pogodba o
sofinaciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra »Zbirno - sortirni center za
odpadke Puconci« (19 občin) in Medobčinska pogodba o sofinanciranju I. faze
izgradnje deponije komunalnih odpadkov Puconci (15. občin).
3. Občina Gornja Radgona ne pokriva obveznosti za sanacijo obstoječe deponije
komunalnih odpadkov Puconci.
4. Pogodbi v imenu Občine Gornja Radgona sklene župan Občine.
5. Občinski svet Občine Gornja Radgona zahteva od države večji del sofinanciranja
kot je 15%.
Članicam in članom občinskega sveta se je župan zahvalil za prisotnost in sodelovanje,
ugotovil je, da je dnevni red seje izčrpan, zato je ob 14.50 uri zaključil izredno sejo
občinskega sveta.
ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.
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