ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo 15.12.1999, s
pričetkom ob 15.00 uri v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji
Radgoni.

Ad. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Gospod Miha VODENIK, župan občine Gornja Radgona je otvoril sejo in pozdravil vse
prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 18 članic in članov občinskega sveta.
Število prisotnih se je v nadaljevanju seje povečalo. Naknadno so prišli vsi, na začetku
manjkajoči člani in članice občinskega sveta, tako, da je bila udeležba stoodstotna.
Ostali prisotni:
• predstavniki občinske uprave: Darinka BODANEC, Leopoldina Pika VODNIK;
• gospod mag. Milorad VIDOVIČ, likvidacijski upravitelj Komunalnega podjetja Gornja
Radgona;
• novinarji.
Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Pred sejo je bilo članicam in članom občinskega sveta razdeljeno naslednje:
• vabilo OŠ Gornja Radgona na božično-novoletni koncert učencev OŠ G.Radgona
• vabilo OŠ Gornja Radgona za 3. božično-novoletni sejem
• vabilo na zabavno prireditev – Pozdrav letu 2000
• prošnja Društva prijateljev mladine Gornja Radgona za prispevek pri obdaritvi otrok
Ad. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Gospod župan je prebral predlagani dnevni red, posredovan z vabilom in ga dal v razpravo.
Razprave ni bilo, zato je dal predlagani dnevni red na glasovanje.
Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Informacija o poteku likvidacijskega postopka Komunalnega podjetja Gornja Radgona in
ponudba za odkup nepremičnin in opreme od Komunalnega podjetja Gornja Radgona – v
likvidaciji
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1999 (rebalans II)
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Ad. 3:

Informacija o poteku likvidacijskega postopka Komunalnega podjetja Gornja
Radgona in ponudba za odkup nepremičnin in opreme od Komunalnega
podjetja Gornja Radgona – v likvidaciji

Uvod je podal gospod mag. Milorad VIDOVIČ, likvidacijski upravitelj Komunalnega
podjetja Gornja Radgona – v likvidaciji. Poudaril je, da likvidacijski postopek poteka po
terminskem planu, vendar še ni zaključen, predvsem zaradi tožb in prerekanj. K informaciji je
podal še dodatna pojasnila. Tako so se odločili, da vso premoženje Komunalnega podjetja
oddajo zunanjim interesentom, uporabna oprema pa je že odprodana. Sledil bo še drugi razpis
prodaje. Seznanil je prisotne, da so bile na naroku terjatev najbolj sporne terjatve do
Stanovanjsko komunalnega podjetja Gornja Radgona in do Občine Gornja Radgona. Sodišče
te terjatve po postopku napoti v tožbe. Rešitev je v poštenem pobotu. Narok za preizkus
terjatev ni spremenil situacije. Preveriti je potrebno še obračunane obresti, zlasti glede
Stanovanjsko komunalnega podjetja Gornja Radgona. Smisel likvidacije bo dosežen, saj bo
Komunalno podjetje Gornja Radgona prenehalo delovati. Tudi prevelikega odpuščanja
delavcev ni bilo, večina delavcev je že dobila zaposlitev ali pri obeh koncesionarjih ali kje
drugje. Komunalna dejavnost v občini Gornja Radgona se nadaljuje. Koncesionarji bodo
prednostno odkupili potrebno opremo, ki jo imajo za sedaj v najemu, kot je že povedal, pa so
prevzeli tudi delavce Komunalnega podjetja. Dejal je, da se sedaj še ne more oceniti, če bo
podjetje šlo v likvidacijo ali stečaj. V zvezi s tem je pojasnil, da gre podjetje v likvidacijo
takrat, ko so izplačani vsi upniki in ostane predlagatelju likvidacije še nekaj finančnih
sredstev. V nasprotnem primeru gre podjetje v stečaj. Sedaj pa se še ne ve, kako bodo uspešne
vse tožbe. Sam dela po navodilu likvidacijskega senata.
Župan je odprl razpravo.
Gospod Danilo TIRŠ, član občinskega sveta je vprašal gospoda Vidoviča, ali so prijavljene
izročitvene ali ločitvene pravice.
Gospod mag. Milorad VIDOVIČ je odgovoril, da izročitvene ali ločitvene pravice niso bile
prijavljene in tudi niso možne.
Med uvodno obrazložitvijo gospoda Vidoviča, sta se seji pridružila gospod Andrej Ritlop in
gospod Ivan Kajdič. Pred glasovanjem pa sta prišla še gospod Karl Mir in gospod Janko
Slavič. Tako so bili na seji prisotni vsi člani in članice občinskega sveta.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog sklepa o odkupu nepremičnin in
opreme od Komunalnega podjetja Gornja Radgona, p.o. – v likvidaciji, ki ga je predhodno še
enkrat prebral. Glasovalo je vseh 22 članic in članov občinskega sveta. Z 22 glasovi ZA je bil
soglasno sprejet naslednji
S K L E P št. 154:
1. Občina Gornja Radgona ne sprejema ponudbe mag. Milorada Vidoviča,
likvidacijskega upravitelja Komunalnega podjetja Gornja Radgona p.o. v likvidaciji
o nakupu nepremičnin in premičnin v lasti Komunalnega podjetja Gornja Radgona
p.o. v likvidaciji in sicer v skupni vrednosti kot sledi:
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•
•
•
•
•

zemljišča v vrednosti
stavba v vrednosti
oprema v stavbi v vrednosti
terenska vozila v vrednosti
druga oprema v vrednosti

12.441.800,00 SIT
20.601.247,00 SIT
2.578.000,00 SIT
2.590.000,00 SIT
570.000,00 SIT

SKUPAJ:

38.781.047,00 SIT

2. Občina Gornja Radgona predlaga likvidacijskemu senatu Okrožnega sodišča v
Murski Soboti, da sprejme naslednjo odločitev:
Občina Gornja Radgona postane lastnik vseh v ponudbi navedenih premičnin in
nepremičnin za vrednost priznanih terjatev v višini 23.800.801,64 SIT.

Ad. 4:

Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1999
(rebalans II)

Krajši uvod k spremembi odloka o proračunu občine G.Radgona je podal gospod župan Miha
VODENIK. Uvodoma je spregovoril o razlogih za pripravo obravnavanega odloka in na
kratko spregovoril o odprtju novih postavk na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.
Občinskemu svetu je predlagal, da obravnava predloženi odlok ter ga sprejme po skrajšanem
postopku.
Nato je odprl razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa. Glasovalo je 22 članic in članov občinskega sveta.
Z 22 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 155:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembi odloka o
proračunu občine Gornja Radgona za leto 1999 – skrajšani postopek.

Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, naštel je še vsa vabila in prošnjo, ki so bila
članicam in članom občinskega sveta razdeljena pred sejo občinskega sveta. Nato se je
zahvalil vsem za prisotnost in zaključil sejo ob 15.35 uri.

ZAPISALA:
Simona Budja, l.r.

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