Gornja Radgona, januar 2006

Zapisal: Milan NEKREP

PRIČELO SE JE LETO 2006 – VOLILNO LETO

(Trstenjakovo leto 2006, 900-letnica Negove, certifikat UE Gornja Radgona)

Akademik

dr. Anton Trstenjak – filozof, psiholog, teolog in častni občan Občine

Gornja Radgona je bil rojen 8. januarja 1906 v Rodmošcih, umrl pa je 29. septembra
1996 – torej bo letos 100-letnica njegovega rojstva in 10-letnica njegove smrti.

V ta namen je bila na 23. redni seji občinskega sveta, 15.12.2005 sprejeta pobuda
podžupana Dušana Zagorca, da leto 2006 Občinski svet razglasi za »Trstenjakovo
leto«.

Župan je že imenoval 15-članski organizacijski odbor, ki bo pripravil vse potrebno za
pripravo vseh prireditev, prireditev pa bo tudi na državnem nivoju.

Organizacijski odbor, pod vodstvom Dušana Zagorca je v naslednji sestavi:
Ø Dušan Zagorc, predsednik odbora
Ø Slavica Trstenjak, namestnica predsednika odbora
Ø Ivan Kajdič, namestnik predsednika odbora
Ø Franc Hozjan, član
Ø Jožef Horvat, član
Ø Ivan Dokl, član
Ø Jožica Zih, članica
Ø Verica Fartek, članica
Ø Marjan Žula, član
Ø Bernarda Hari, članica
Ø Janez Kocbek, član
Ø dr. Tatjana Fulder, članica
Ø dr. Ivan Rihtarič, član
Ø Tatjana Drexler, članica
Ø Franci Klemenčič, član

Odbor je že poslal pobudo na protokol Vlade RS za sodelovanje meseca julija, ko bo
v tem sklopu tudi praznovanje 900-letnice omembe kraja Negova, kjer bo svečana
proslava, na kateri bi naj bil slavnostni govornik predsednik Vlade Janez Janša.

Za pripravo samo te proslave je imenovan poseben pripravljalni odbor v sestavi:
Ø Dr. Janez Kramberger, predsednik odbora
Ø Mirko Rožman, član
Ø dr. Ivan Rihtarič, član
Ø Slavica Trstenjak, članica
Ø Zlatko Mulec, član
Ø Stanko Rojko, član
Ø Jože Horvat, član
Ø Slavko Lončarič, član
Ø Kristina Žerdin, članica

Občinsko delovno skupino, imenovano s strani župana, sestavljajo:
Ø Dušan Zagorc, koordinator,
Ø Bernarda Hari, članica (Občinska uprava)
Ø Nuša Jakovljevič Pavlica, članica (PORA)
Ø Dejan Kofalt, član (PORA)
V odboru kot nečlani sodelujejo še:
Ø doc.dr. Borut Holcman, pravna fakulteta – inštitut za pravno zgodovino
Ø Ivan Fras, Maribor
Ø Tatjana Fulder, PORA Gornja Radgona
Ø Janja Pintarič, Občinska uprava Občine Gornja Radgona

Proslava v tem sklopu bi bila tudi za 15. obletnico vojne za Slovenijo, 29. septembra
pa bo odkritje spomenika dr. Antonu Trstenjaku v aleji velikanov s slovesno
akademijo.

7. januar 2006
En dan pred rojstvom dr. Antona Trstenjaka je v Trstenjakovem domu potekal
literarni večer. Sodelovali so pevci cerkvenega pevskega zbora iz Gornje Radgone,
Trstenjakova pisma so brali: Veronika Merčnik, Valter Klemen in Simon Veberič,
odlomke iz njegovih knjig pa sta brali Anica Kotnik in Brunica Kralj-Cetelj. O pomenu
Trstenjakovega dela pa sta govorila župnik Franc Hozjan in predstojnik Inštituta dr.
Antona Trstenjaka iz Ljubljane, dr. Jože Ramovš. Predsednik pripravljalnega odbora,
podžupan Dušan Zagorc, za praznovanje »Trstenjakovega leta 2006« pa je številno
občinstvo seznanil s programom praznovanja Trstenjakovega leta v Občini Gornja
Radgona.

8. januar 2006
Na rojstni dan dr. Antona Trstenjaka pa je bil organiziran pohod po »Trstenjakovi
poti« v Rodmošce na njegovo domačijo. Udeležilo se ga je veliko število pohodnikov
iz Gornje Radgone, Radencev, Svetega Jurija in Negove. Pohodnikom so o
Trstenjakovem delu govorili: Cilka Dimec-Žerdin, Ivan Lovrenčič – predsednik
Trstenjakove fundacije. Slikar Lojze Veberič, ki je bil dolgoletni Trstenjakov prijatelj,
pozdravil pa je pohodnike tudi Dušan Zagorc, podžupan Občine Gornja Radgona.
Pohodniki

so

si

ogledali

tudi

akademikovo

spominsko

sobo

in

poslušali

pripovedovanje njegovih daljnih sorodnikov.

15. januar 2006
Minister za javno upravo Gregor Virant je v dvorani hotela Radin Upravni enoti
Gornja Radgona podelil certifikat kakovosti ISO 9001:2000 za izredno uspešno
izvajanje upravnih nalog iz pristojnosti države na lokalni ravni. Certifikat je sprejel
načelnik Upravne enote Marjan Potisk.

Direktor Inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar je poudaril, da je ocena dela
4,68 točke skoraj najvišja ocena od petih možnosti in do sedaj tudi najvišja ocena v
Sloveniji. Marjanu Potisku je župan Anton Kampuš čestital v imenu vseh treh
županov iz UE, oglasil pa se je tudi župan Občine Radenci, Jože Toplak.
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Gornja Radgona, 26.01.2006
17. srečanje turističnih delavcev Pomurja

Pomurska turistična zveza je pripravila 17. srečanje turističnih delavcev Pomurja v
Radencih, kjer so bila podeljena tudi priznanja za prispevek k razvoju turizma v
Pomurju. Pod tem okriljem je delovala tudi regijska komisija »Moja dežela – lepa in
gostoljubna«, ki je ocenjevala urejenost krajev in šol v Pomurju. Sodelovala je tudi
naša občina.

Župan Anton Kampuš je že 5. maja 2005 imenoval komisijo, ki je imela nalogo izbrati
najbolj urejen kraj, vas, naselje in najbolj urejeno šolo. Komisijo so sestavljali: Zlatko
Mulec – TD Negova, Sabina Barbarič – TD Gornja Radgona, Janko Kuzma – KS
Apače, Nada Golob – TD Gornja Radgona, Nuša P. Jakovljevič – PORA.
Komisija je predlagala za najbolj urejen kraj Gornjo Radgono, za najbolj urejeno šolo
pa OŠ Gornja Radgona. Ta priznanja je Občina Gornja Radgona tudi podelila ob
priliki občinskega praznika v letu 2005.

Turistična zveza za Pomurje je tudi sprejela predlog nagrad in za najlepše majhno
mesto je bila izbrana Gornja Radgona,

tudi 1. mesto med osnovnimi šolami je

prejela Osnovna šola Gornja Radgona. Ta priznanja dokazujejo, da se Gornja
Radgona končno spreminja v turistični kraj in da je za to zainteresirano veliko ljudi,
saj navsezadnje »turizem smo ljudje«.

Gornja Radgona, 27.01.2006
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Obisk ministra brez resorja,
Dr. Jožeta P. Damijana

OBISK MINISTRA BREZ RESORJA, odgovornega za usklajevanje in
spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih
reform, DR. JOŽETA P. DAMIJANA
-

Predstavitev Predloga konceptov ekonomskih in socialnih reform za
povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V dogovoru z Vlado Republike Slovenije je Podjetniško razvojna agencija Gornja
Radgona – PORA pripravila predavanje dr. Jožeta P. Damijana na zgoraj navedeno
temo. Predavatelj je tudi naš domačin, na kar je Gornja Radgona še posebno
ponosna in kar je poudaril tudi župan Anton Kampuš.

Sodeloval je tudi dr. Andrej Horvat, državni sekretar Službe Vlade za usklajevanje in
spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije in Feri Horvat – poslanec DZ in
predsednik Odbora za gospodarstvo v DZ RS.

Predstavitev je vodila direktorica PORA-e dr. Tatjana FULDER.

Vabilu so se odzvali tudi poslanci dr. Mitja Slavinec, Maria Pozsonec in seveda
številni župani. Vabljenih je bilo preko 180 udeležencev iz Pomurja in ostalih
sosednjih občin, med drugimi so bili prisotni direktorji firm, gospodarstveniki iz
celotnega Pomurja, predstavniki javnih zavodov, vodilni iz občinskih uprav, krajevnih
skupnosti, občinski svetniki Občine Gornja Radgona, predsedniki strank, ravnatelji
šol in drugi. Med župani je bilo opaziti Feliksa Mavriča iz Križevec pri Ljutomeru,
Jožeta Špindlerja iz Ljutomera, Antona Štiheca iz Murska Sobote, Ludvika Novaka iz
Puconec, Stanka Ivanušiča iz Razkrižja, Milana Gumzarja iz Benedikta, Jožeta
Kranerja iz Cerkvenjaka, Bogomirja Ruhitela iz Svete Ane, Jožeta Toplaka iz Radenc
in Antona Slane iz Svetega Jurija.

Uvodoma je navzoče pozdravil župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš, ki je
izrazil predvsem zadovoljstvo, da je tudi Občina Gornja Radgona končno enkrat

dobila ministra, enako je prisotne uvodoma pozdravil Janez Erjavec, direktor
Pomurskega sejma, ki pa je hkrati prikazal strategijo sejma v luči novih reform.

Minister Jože P. Damijan je s pomočjo projektorja in prenosnika predstavil koncept
celotne reforme. Vse njegovo izvajanje je bilo usmerjeno v to, da so reforme
potrebne, da je treba razbremeniti gospodarstvo in mu z ukinitvijo davka na plače –
drugih pretiranih davkov omogočiti, da se zaposli večje število visoko izobraženih
strokovnjakov, kateri bodo gospodarstvu dali neko dodano vrednost, ga bodo
poganjali naprej in ga pomagali narediti evropsko konkurenčnega. Vse ostalo bo
moralo biti temu podrejeno, pripravlja se varčevanje na vseh področjih, v državni
upravi je cca 6000 ljudi preveč, pripraviti bo treba racionalni sistem transferjev s tem,
da se standardi in življenje najnižjih slojev ne bo poslabšalo. Tudi enotna stopnja
DDV ne bi smela poslabšati standarda prebivalstva. Bolj smelo bo treba skrbeti za
pridobivanje denarja iz evropskih skladov, vsi dobro pripravljeni programi vsaj za dve
leti naprej, bodo upoštevani. V razpravi je sodelovalo kar nekaj gospodarstvenikov,
iz naše občine Miha Strah in Zlatko Erlih, iz Radenc pa župan Jože Toplak, ki je
apeliral na vlado, da bi v Radence čimprej dobili univerzitetni program za turizem in
še kaj.

Srečanje je bilo dobro pripravljeno, gospodarstveniki in vsi prisotni so dobili o
celotnem spletu reform temeljito informacijo.

Po predstavitvi si je minister ogledal še firmo Elti d.o.o., po ogledu pa je bil skupaj s
člani Strateškega sveta Občine Gornja Radgona povabljen na kosilo.

Gornja Radgona, od 04.04. do 08.04.2006
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19. sejem »Megra« v Gornji Radgoni
Sejem je otvoril direktor Janez Erjavec in pozdravil goste: Janeza Podobnika,
ministra za okolje in prostor, župana Antona Kampuša, predsednika Obrtne zbornice
Slovenije Štefana Pavlinjeka, okrajnega glavarja Radkersburga dr. Aleksandra
Majcna, predsednika Programskega sveta sejma Boruta Gržiniča in druge goste.
Janez Erjavec je poudaril, da je ta sejem vsako leto barometer stanja v našem
gradbeništvu, kjer zainteresirani vidijo novosti, hkrati pa se lahko sklepajo posli in
dogovori o skupnih nastopih. Razstavlja 455 razstavljalcev iz 16 držav. Predstavlja se
tudi gradbeno šolstvo, informatika, na ogled pa je tudi demonstracijski prostor –
izkopi po novem, tekmovanje mladih v zidanju, podeljeni pa bodo tudi znaki za
kakovosti.

Župan Anton Kampuš je predstavil Gornjo Radgono kot sejemsko mesto, hkrati pa
tudi naše turistične zanimivosti, dobro kapljico z domačimi specialitetami in
gostoljubje naših ljudi.

Sejem je odprl in nanizal nekatere značilnosti gradbeništva minister Janez Podobnik,
ki je apeliral na gradbenike, da bi pri gradnji zbirali okolju prijazne materiale, kar
zahteva Evropa. V EU se gradnja na vseh področjih močno povečuje, EU ima za te
namene velika sredstva, na katere je možno štartati s kvalitetnimi programi tudi v
Sloveniji.

Podelili so tudi znake kakovosti v graditeljstvu ZKG, ki jih firma s posebnim strogim
pregledom dela, lahko dobi in velja 3 leta in po 3 letih je znak treba ponovno obnoviti.
Do sedaj je bilo podeljenih 106 priznanj, podeljuje pa znake Gradbeni inštitut
Slovenije.

Tokrat so znake dobili:
1. Asfaltna baza Laze
2. Obnova fasad DOO Ljubljana
3. Montaža stavbnega pohištva AJM Pesnica
4. Cestni estrihi »Burger«
5. Keramične plošče »Dacon«
6. Cestni estrihi »Seed«

Po otvoritvi je bil opravljen tudi svečan rez najstarejše trte – cepič je iz Maribora, ki
sta jo skupaj opravila »viničar« Peter Cvetkovič in minister Janez Podobnik.

Gornja Radgona, od 21.04. do 23.04.2006
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4. mednarodni sejem lovstva, ribištva, turizma
in aktivnosti v naravi

Otvoritve 21. aprila 2006 se je udeležilo sorazmerno malo ljudi, seveda je bilo največ
lovcev in ribičev in tudi nekaj gostov.

Med gosti so bili: Alojz Sok, poslanec DZ in predsednik Odbora za kmetijstvo pri DZ,
mag. Robert Režonja, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, Bogdan Mahne,
predsednik LZS, Borut Jerše, predsednik Ribiške zveze Slovenije in župan Anton
Kampuš.

Goste je najprej pozdravil Janez Erjavec, direktor sejma in prikazal prizadevanje za
organizacijo sejma LOV in bodočnost sejma. Tokrat razstavlja 120 razstavljalcev iz
18 držav. Razstavljalci prikazujejo skrb za naravo in živali na svojih področji, lovske
in ribiške trofeje in seveda veliko pripomočkov in rekvizitov. Goste je pozdravil tudi
Anton Kampuš, župan Občine Gornja Radgona in opozoril navzoče na lepoto in
turistične zanimivosti občine. Nadalje je govoril še Bogdan Mahne, predsednik
Lovske zveze Slovenije in povedal, da je v Sloveniji 36.000 lovcev in ribičev, ki vsak
po svoje skrbijo za ohranitev živali na svojem področju.

Govoril je še Robert Režonja in Borut Jerše, sejem pa je odprl Alojz Sok.
V kulturnem programu so sodelovali prleški lovski rogisti, napovedovalec pa je
prebral nekaj zanimivih napotkov iz Lovskega vodiča, ki ga je sestavil dr. Stanko
Bevk 1937. leta.

V soboto in nedeljo so nastopali lovski pevski zbori in registri iz Slovenije in Avstrije,
bilo pa je tudi tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in strelsko tekmovanje.

Gornja Radgona, 23.04.2006
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Osrednja proslava Dneva upora in
65. obletnica OF

Proslave se je udeležilo veliko število borcev in simpatizerjev NOV iz vseh sosednjih
občin, saj so organizatorji – Krajevni odbor Zveze borcev na čelu z Jožetom Kosom,
poskrbeli za dobro obveščenost prebivalstva in svojih članov. Prisrčen kulturni
program je prispevala OŠ dr. Antona Trstenjaka, glavni govornik pa je bil župan
Anton Kampuš, ki je v obširnem govoru orisal pomen OF in s ponosom dejal, da se je
odpor proti fašizmu v organizaciji OF pričel tudi že pri nas 1941. leta. Navedel je
imena prvih organizatorjev, med katerimi je še edini živeči Milan Klemenčič iz Gornje
Radgone. Poudaril je tudi, da je seme uporništva proti nasilju OF zasejala tudi v
naše mlade ljudi, ki so se bili sposobni upreti tudi agresiji takratne jugoslovanske
armade leta 1991 in tako priboriti resnično pravo svobodo slovenskemu narodu.

Po proslavi je predsednik ZB Jože Kos odkril še spominsko ploščo 43-letni materi Ani
Bezjak, 14-letni hčerki Silvi in 12-letnemu sinu Dragu, ki so jih okupatorjevi sodelavci
zverinsko ubili 9. aprila 1945. leta

Gornja Radgona, 28.04.2005
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Otvoritev ceste Segovci – Apače

Ob 10. uri so organizatorji Krajevne skupnosti Apače pripravili otvoritev ceste cca.
1.500 m od Segovec do Apač (navezava na že zgrajeno cesto).

Otvoritve se je udeležilo precejšnje število domačinov in seveda vabljenih gostov.
Prisotnih je bilo nekaj občinskih svetnikov (manjkali so občinski svetniki celo iz
apaškega področja), predstavnikov firm in drugi.

Navzoče je najprej predstavil predsednik Krajevne skupnosti Apače g. Jože Cmor, ki
je orisal prizadevanje domačinov za ureditev cestnih razmer, glavni govornik pa je bil
župan Anton Kampuš. Domači ljudski pevci so pripravili kratek pevski nastop,
zaplesali so tudi folkloristi in mali harmonikar, ki je kot samouk zaigral nekaj prijetnih
skladbic.

Domačini so seveda vse prisotne pogostili z domačimi dobrotami, prvič pa so gostje
poskusili tudi Steyerjev šampanjec.

Lepa prireditev, ki se je bodo vsi z veseljem spominjali.
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Gornja Radgona, 30.04. in 01.05.2006
Praznovanje 1. maja in otvoritev kolesarskega
mostu v Črncih

Kljub slabemu vremenu, petek 28. 4., soboto 29. 4. in v nedeljo 30. 4. 2006 je ves
čas deževalo, so priprave za dva osrednja dogodka nemoteno potekale.
Praznovanje se je začelo, kot je že tradicija, v nedeljo 30. aprila 2006 s tradicionalnim
kresovanjem na radgonskem gradu. Ob 20. uri je kar precej najbolj korajžnih krenilo
od trgovine »Marjanca« z baklami na grad. Gasilci so namreč postavili velik šotor,
kjer je bilo prostora kar za cca 800 ljudi, ki so se zbrali na gradu. Igrala je seveda tudi
godba. Navzoče je pozdravila ga. Bobovec – predsednica Svobodnih sindikatov za
Pomurje, svoja pozdrava pa sta izrekla tudi župan Anton Kampuš in podžupan ter
ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona Dušan Zagorc.
Z veseljem so navzoči pozdravili tudi učence OŠ Gornja Radgona, ki so pripravili
kulturni program. Vsi pa so seveda komaj čakali, da bodo prižgali velik kres, saj je
nanj že 3 dni deževalo. Gasilcem prižgati kres, tudi v takih razmerah, ni bil problem,
in kar hitro je zagorel. Za tem se je seveda razvilo splošno veselje, petje, zabava ob
dobri kapljici in jedači, pozno v noč. Škoda, da je zaradi dežja bilo veliko manj ljudi
kot včasih. Seveda pa je ansambel »Štrk« poskrbel, da so se vsi prisotni dobro
zabavali.
Osrednja prireditev pa je bila otvoritev novega mostu za pešce in kolesarje preko
Mure v Črncih – dosedanja KS Apače in Darmsdorfu – Občina Halbenrein. Otvoritev
je bila v ponedeljek 1. maja 2006.
Na obeh straneh se je zbrala velika množica ljudi, po ocenah najmanj 3000, saj je bil
po tolikih dneh slabega vremena ta dan prvič sončen.
Našo delegacijo so sestavljali Anton Kampuš,

slavnostni govornik Borut Pahor,

poslanec Feri Horvat, predstavnik Vlade RS dr. Rado Genorio, oba podžupana,
predsednik KS Apače, predsednica KS Stogovci.
Delegacijo z avstrijske strani so sestavljali župan Občine Halbenrein Ditmar
Tschigerl, s svojimi sodelavci.
Župan Anton Kampuš je pozdravil svoje goste in osrednjega govornika, župan
Tschigerl pa še državno poslanko gospo Edlinger-Ploda in poslanca deželnega

parlamenta gospoda Gangla, ki so mu vsi priznali, da ima največ zaslug, da so 82 m
dolg most sploh zgradili.
Prireditev sta moderirala Norma Bale in g. Biter. Še pred uvodno otvoritvijo je vse
presenetil mimohod okrog 60 konjenikov, ki so pripravili pohod ob reki Muri, za dobro
razpoloženje pa je poskrbela godba na pihala iz Apač.
Prireditev sta pričela oba moderatorja, vse se je odvijalo dvojezično, nato pa je prvi
dobil besedo naš župan Anton Kampuš.
Pozdravil je vse navzoče, zlasti goste iz obeh strani in podčrtal pomen novega
mostu, tako za razvoj turizma kot tudi za razvoj še bogatejšega vsestranskega
sodelovanja med avstrijskimi obmejnimi kraji in našimi, in tudi med bodočo novo
Občino Apače.
Z naše strani je zbrane pozdravil še Feri Horvat, z avstrijske strani pa seveda župan
Ditmar Tschigerl, poslanec Anton Gangl in poslanka mag. Edlinger-Ploda.
Vsi so poudarjali pomen mostu, zlasti za še boljše sodelovanje obeh obmejnih
področij. Po končanih govorih, ki jih je bilo veliko preveč, je nastopi kot osrednji
govornik evropski poslanec Borut Pahor. Podčrtal je seveda pomen takih
povezovalnih objektov za odpravo meja v Evropi in nakazal možnosti, še za dodatno
pridobitev evropskih sredstev za takšne skupne projekte.
Po končanih govorih so s fanfarami oznanili otvoritev. Trak so prerezali Anton
Kampuš in Borut Pahor z naše strani, z avstrijske strani pa župan Občine Halbenrein
in gospa Edlinger-Ploda. Pri prerezu so pomagali mladi kolesarji – dva s slovenske in
dva z avstrijske strani.
Župnik iz Halbenreina je most po avstrijski navadi tudi blagoslovil. Tudi šampanjca –
zlate penine na naši strani ni manjkalo, na avstrijski strani pa so po kratkem nastopu
folklornih skupin iz obeh osnovnih šol, pripravili veliko ljudsko slavje, ki ga se večina
naših udeležencev ni mogla udeležiti, ker je bilo premalo prostora. Nihče seveda ni
računal s tako veliko udeležbo.

Gornja Radgona, 23.05.2006
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Srečanje gospodarskih atašejev
v Gornji Radgoni
V organizaciji mag. Barbare Drexler, uslužbenke avstrijskega veleposlaništva (naše
rojakinje) in mag. Leona Novaka, so 23. maja 2006 našo občino in delno tudi
sosednjo občino Bad Radkersburg obiskali gospodarski atašeji.
Iz Ljubljane se je k nam napotilo 14 atašejev in sicer iz naslednjih držav: Belgije (2),
Finske (2), Francije, Madžarske, Italije, Poljske, Romunije, Slovaške, Švedske in
Avstrije (3).
Atašeje je gostil naš župan Anton Kampuš, ki pa ga je zaradi odsotnosti nadomeščal
podžupan Dušan Zagorc, ves čas pa je bil prisoten tudi drugi podžupan Danijel Vrzel.
Gostje so se najprej zbrali na Pomurskem sejmu, kjer so jih pozdravili podžupan
Dušan Zagorc, vodja atašejev, avstrijski ataše mag. Krauchenberger, mag. Leon
Novak, Janez Erjavec, iz GZS-ja Mateja Hauser-Podlunšek in župan Radkersburga
Peter Merlini.
Po sprejemu so Dušan Zagorc, mag. Krauchenberger, mag. Leon Novak, Janez
Erjavec in Peter Merlini javnosti predstavili svoje videnje o pomenu tega obiska.
Potem so gostje odpeljali na ogled nekaterih podjetij in sicer: Elti, Reflex, Arcont in
Mir.
Po ogledu teh podjetij so se odpeljali na kosilo, na turistično kmetijo Kupljen na
Kapeli, za tem pa je župan Merlini vse povabil v Bad Radkersburg, v terme na kavo.
Za poslastico pa so jih naši gostitelji vse povabili na degustacijo izvrstnih radgonskih
vin, organizirana je bila Murina modna revija, ogledali pa so si tudi Klet pod slapom.
Našim spremljevalcem: Dušanu Zagorcu, Danijelu Vrzelu, Petru Cvetkoviču, Darji
Remsko in Mateji Jaklič iz sejmišča so izjavljali, da so z obiskom zelo zadovoljni, da
so veliko videli, predvsem pa, da je radgonsko gospodarstvo in njihova proizvodnja
na visoki tehnološki ravni.

Hemsheim/Bruchsal, 15.,16. in 17.06.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Podpis Listine o partnerstvu med mestom
Bruchsal/Hemsheim in Občino Gornja Radgona

Večletno sodelovanje gasilcev, športnikov, kulturniških skupin in posameznikov je
bilo končno kronano s podpisom Listine o partnerstvu, ki je bila večletna želja obeh
občin, oziroma njihovih predstavnikov.
Sodelovanje se je pravzaprav začelo že leta 2001, ko je Danijela Žula iskala kraj v
Sloveniji, kjer bi bilo možno vzpostaviti tesnejše stike s športniki, kulturniki,
gospodarstveniki in končno tudi s politiki. Ker pa v Gornji Radgoni živi njen brat, mag.
Marjan Žula, je izbrala Gornjo Radgoni. Tako so se začeli medsebojni obiski gasilcev,
športnikov, kulturnih skupin in že leta 2003 je delegacija Občine Gornja Radgona
obiskala nadžupana Bernarda Dolla v Bruchsalu in 2004 je nadžupan Doll z
delegacijo obisk vrnil in tako se je začelo.
Zvrstilo se je več različnih obiskov, Gornjo Radgono so obiskali gospodarstveniki iz te
občine, vinogradniki, več jih je prišlo tudi na sejem, najtesnejši stiki pa so bili
vzpostavljeni s primestno občino Helmsheim. V Helmsheimu so gostovali tamburaši
iz Črešnjevec, harmonikarski orkester Glasbene šole, redno odhajajo tja gasilci in
obratno, športniki, pa tudi privatno se ljudje že redno obiskujejo. Pri teh obiskih sta
vedno aktivno vključena Inge in Gunter Sautter iz Helmsheima, velikokrat pa tudi g.
Schwedes, ki se je na slovesnosti podpisa, tudi vsem dosedanjim »krivcem« zahvalil.
Vse to je bilo kronano s sklepom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na seji
13.7.2006 in sklepom Mestnega sveta Bruchsal, 18.4.2006, s katerima je bila
potrjena vsebina listine. Dogovorjeno je bilo, da listino najprej podpišejo

v

Helmsheimu na njihovem tradicionalnem prazniku »Alte Kelter« 16. julija 2006, v
Gornji Radgoni pa bosta listino podpisali delegaciji na čelu z g. Dollom in Antonom
Kampušem v času od 15. do 17.9.2006.

V programu podpisa v Helmsheimu, 16.7.2006 so sodelovali člani Troband iz Gornje
Radgone (skupina trobil), ki so s svojim nastopom zelo navdušili, listino pa sta, vsak
v svojem jeziku, prebrala predstavnika mladincev – iz Gornje Radgone zlati maturant
Tilen Zamuda. Prevajala in koordinirala je Daniela Žula, ob ogledu četrti Helmsheim
istega dne, pa je bila v prevajanje aktivno vključena Norma Bale, ki je bila tudi
odgovorna in zaslužna, da je trodnevno druženje potekalo nemoteno in nepozabno.
Za odlično vzdušje tako gornjeradgončanov kot domačinov v Nemčiji pa je poskrbel
harmonikar Dani Rajh iz Spodnje Ščavnice.
Tako je Gornja Radgona podpisala še eno pomembno listino in to z občino iz ene
najrazvitejših držav EU. Do sedaj je podpisala podobno listino še z sosednjo Občino
Bad Radkersburg, z Občino Mladenovac iz Srbije pa je sodelovanje že tradicionalno.
Podpis listine z Bruchsalom je toliko pomembnejše, ker je ta občina povezana že z
občinami iz Anglije, Francije in Italije in ker so predstavniki obeh občin na svečanosti
podpisovanja listine sodelovali, se odpirajo Gornji Radgoni tudi širše možnosti
povezovanja v Evropi, kar lahko ima tudi gospodarske koristi.

Gornja Radgona, 16.09.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Podpis »Listine o partnerskem sodelovanju med
mestoma Gornja Radgona in Bruchsal/Helmsheim,
v Gornji Radgoni, 16. septembra 2006

Po podpisu Listine o partnerskem sodelovanju, ki jo je naša delegacija podpisala že v
Bruchsalu/Helmsheimu je sedaj prišlo do podpisa tudi v Gornji Radgoni.
V Gornjo Radgono je pripotovalo cca. 50 gostov, med njimi nadžupan Bernd Doll,
predsednik Helmsheima Johann Gaugenrieder, vodja uprave Klaus Eberle, mestni in
občinski (krajevni) svetniki: Reinhard Schwedes, Hünter Sautter in Inge Sautter,
predstavnik za tisk Peter Schmidt in še nekaj svetnikov, kulturnikov in
gospodarstvenikov.
Pripotovali so v petek, 15. septembra, se nastanili v hotelu Radin v Radencih in
privatnem gostišču Kozel. Prvo srečanje z gostitelji z Gornje Radgone je bilo na
večerji v Toscani, kjer je goste pozdravil župan Anton Kampuš z vsemi pomembnimi
predstavniki občine.
Svečan podpis listine je bil v soboto, 16. septembra ob 10. uri na radgonskem gradu.
Svečanosti so prisostvovali vsi gostje iz Nemčije, veliko svetnikov in predstavnikov
gospodarstva in družbenega življenja iz Gornje Radgone na čelu z županom in
obema podžupanoma. Bilo je izredno svečano vzdušje, ki ga je popestril ansambel
Troband z avizo. Po tem je govoril župan Anton Kampuš, za njim pa še nadžupan
Bernd Doll. Listino sta prebrala v slovenskem in nemškem jeziku dva mladinca, po
podpisu pa so se na odru zvrstili njihovi, že prej našteti predstavniki in predstavniki
Občine Gornja Radgona, ki so imeli največ zaslug, da je do podpisa listine na obeh
straneh prišlo in to so: Danijela Žula, koordinatorka in prevajalka, Bogdan Šajnovič,
začetnik sodelovanja z gasilci iz Helmsheima, Peter Cvetkovič, Marjan Žula, Darja
Remsko, podžupana Dušan Zagorc in Danijel Vrzel, Norma Bale, predsednica
Odbora za mednarodno sodelovanje in seveda župan Anton Kampuš.
Ob svečani zdravici Trobanda so najodgovornejši predstavniki obeh občin podpis
zalili z zlato penino. V kulturnem programu pa je prekmurska pevka Moira zapela
nekaj izrednih pesmi.
Prireditev je bila enkratna in bo ostala vsem v trajnem spominu.

Popoldne so si gostje še ogledali grad Negova, zvečer pa so mnogi prisostvovali
koncertu harmonikarskega orkestra iz Gornje Radgone na gradu, zaključilo pa se je
slavje z večerjo in družbenim srečanjem v gostišču Kozel v Žibercih.

V nedeljo, 17. septembra okrog 10. ure so se gostje poslovili in po njihovem
zatrjevanju so bili s celotnim programom izredno zadovoljni.

Gornja Radgona, 26.06.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Praznovanje 15. obletnice samostojnosti
v Gornji Radgoni

Proslavo je pripravil organizacijski odbor, ki mu je predsedoval podžupan Dušan
Zagorc, člani pa so bili predstavniki »Sever, rezervnih častnikov, Zveze borcev,
Zgodovinskega društva in občinske uprave.
Ob 15. uri je bila maša za domovino, kjer so maševali: domači župnik, mnsg. Franc
Puncer – častni občan in bivši župnik Andrej Zrim.
Ob 17. uri se je pri spomeniku zbrala velika množica ljudi in častni gostje:
General Gutman, Feri Horvat-poslanec, župan Anton Kampuš in predstavniki
posameznih organizacij. Postrojen je bil tudi častni vod garde in častni vod slovenske
policije ter številni praporščaki. Po slovenski in evropski himni, ki ju je zaigrala
apaška in radgonska godba skupaj, je napovedovalka Vera Granfol zaprosila za
nagovor župana Antona Kampuša. Ob pozdravu gostov je nanizal tudi uspehe, ki
smo jih v občini v 15. letih dosegli in zaključil s Trstenjakovo mislijo »Slovenci držimo
skupaj«.
Glavni govornik, general Gutman, je čestital in dal priznanje zlasti tistim, ki so takrat
nosili glavno breme za zmago nad jugo-vojsko, to so danes že veterani: člani društva
združenja »Sever«, rezervni častniki veterani in še nekateri. Učenca osnovne šole
sta doživeto deklamirala vsak svojo pesem, potem pa so s pozdravom častnega voda
vence k spomeniku položili: general Gutman, podžupana Danijel Vrzel in Dušan
Zagorc, Andrej Flisar in Stanko Sakovič, k spomeniku Rudolfa Maistra pa Dušan
Zagorc, Franc Zemljič, Jože Kos in Ivan Rihtarič.
Za tem je bila pri bivšem mejnem prehodu ponovno krajša svečanost, kjer je bila
otvoritev spomenika »Pomnik upora«. Glavni govornik je bil predsednik združenja
»Sever« Milan Horvat, ki je nanizal potek vojne, ki nam je bila vsiljena. Vsaka vojna
pa ima ranjene, invalide in žrtve. Za osvoboditev pa smo zaslužni vsi!
Potem so zasadili dve lipi in sicer eno: Ribaš, Vukan, Rakuša, drugo pa: Kampuš,
Španbauer, Biček, Subašič.
Za tem pa so nastopili še bobnarji iz glasbene šole, Andrej Šifrer in drugi, obiskovalci
pa so slavili in obujali spomine še pozno v noč.

Gornja Radgona, 26.06.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Praznovanje 15. obletnice samostojnosti
Proslavo je pripravil organizacijski odbor, ki mu je predsedoval podžupan Dušan
Zagorc, člani pa so bili predstavniki »Sever«, rezervnih častnikov, Zveze borcev,
Zgodovinskega društva in obči9nske uprave.
Ob 15. uri je bila maša za domovino, kjer so maševali: domači župnik, mnsg. Franc
Puncer – častni občan in bivši župnik Andrej Zrim.
Ob 17. uri se je pri spomeniku zbrala velika množica ljudi in častni gostje: general
Gutman, Feri horvat, poslanec, župan Anton Kampuš in predstavniki posameznih
organizacij. Postrojen je bil tudi častni vod garde in častni vod slovenske policije ter
številni praporščaki. Po slovenski in evropski himni, ki ju je zaigrala apaška in
radgonska godba skupaj, je napovedovalka Vera Granfol zaprosila za nagovor
župana Antona Kampuša. Ob pozdravu gostov je nanizal tudi uspehe, ki smo jih v
občini v 15. letih dosegli in zaključil s Trstenjakovo mislijo »Slovenci držimo skupaj«.
Glavni govornik, general Gutman, je čestital in dal priznanje zlasti tistim, ki so takrat
nosili glavno breme za zmago nad jugo-vojsko, to so danes že veterani: člani društva
združenja »Sever«, rezervni častniki veterani in še nekateri. Učenca osnovne šole
sta doživeto deklamirala vsak svojo pesem, potem pa so s pozdravom častnega voda
vence k spomeniku položili: general Gutman, podžupana Danijel Vrzel in Dušan
Zagorc, Andrej Flisar in Stanko Sakovič, k spomeniku Rudolfa Maistra pa Dušan
Zagorc, Franc Zemljič, Jože Kos in Ivan Rihtarič.
Za tem je bila pri bivšem mejnem prehodu ponovno krajša svečanost, kjer je bila
otvoritev spomenika »Pomnik upora«. Glavni govornik je bil predsednik združenja
»Sever« Milan horvat, ki je nanizal potek vojne, ki nam je bila vsiljena. Vsaka vojna
pa ima ranjene, invalide in žrtve. Za osvoboditev pa smo zaslužni vsi!
Potem so zasadili dve lipi, in sicer eno: Ribaš, Vukan, Rakuša, drugo pa: Kampuš,
Španbauer, Biček, Subašič.

Za tem pa so nastopili še bobnarji iz glasbene šole, Andrej Šifrer in drugi, obiskovalci
pa so slavili in obujali spomine še pozno v noč.

Gornja Radgona, 29.06.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev II. faze vodovoda v Kunovi in treh
odsekov asfaltnih cest v KS Negova

Krajevna skupnost Negova in župan sta povabila občane in goste na otvoritvene
slovesnosti in sicer najprej na otvoritev II. faze vodovoda za Kunovo pri Bratkoviču na
Kunovi, potem na otvoritev odseka ceste Gornji Ivanjci mimo Breznikove vile na
Štebihovem bregu, odprli so še odsek ceste Ivanjševci-Kotarovci in odsek ceste
Radvenci-Ivanjševci.
Ob lepem vremenu se je zbralo veliko število domačinov in gostov, prisotnih je bilo
tudi nekaj občinskih svetnikov: Feliks Petek, Vinko Rous, Slavko Lončarič, Zvonko
Gredar, Branko Kocbek, Norma Bale, prišel pa je tudi direktor Radgonskih goric
Franc Škrobar, kakor tudi graščak Milan Hercog.
Vse goste je na prvi postojanki pričakala godba na pihala iz Lenarta, potem pa so se
od postojanke do postojanke vozili z turističnim vlakom, kar je bila posebna atrakcija.
Razume se, da so domačini na vsaki postojanki postregli z domačimi specialitetami
in dobro kapljico, saj je bila huda vročina. Objekte je odprl in prerezal trakove župan
Anton Kampuš, pridružil pa se mu je tudi predsednik KS Negova, Mirko Rožman in
izbrani domačini.
Ljudje so bili novih pridobitev zelo veseli, zlasti vodovoda za Kunovo, ki je mimogrede
stal kar 22 milijonov SIT, za odseke cest pa je bilo treba odšteti 70 milijonov SIT, od
katerih so domačini zbrali 8,5 milijona. Predsednik KS Negova Mirko Rožman se je
zahvalil županu za razumevanje in seveda občinskim svetnikom, ki so finančni
program odobrili.
Zaključek vseh otvoritev je bil pri Ivanjševski slatini, kjer je bila tudi blagoslovitev vseh
objektov, kjer sta sodelovala negovski župnik in novomašnik – domačin iz Ivanjševec.
Po vseh uradnih otvoritvah pa so vse goste prijazni gasilci iz Ivanjševec povabili na
pogostitev, saj so istočasno prirejali tudi tradicionalno »Ivanjševsko noč«.
Vsi so bili zadovoljni, najbolj pa seveda domačini, ki se jim do svojih hiš ne bo
potrebno več voziti po makadamu.

Negova, od 30.06. do 03.07.2006

Zapisal: Milan NEKREP

900 let Negove

Petek, 30.06.2006
Ob 15. uri je bila otvoritev razstave »Negova skozi čas«. Dr. Borut Hocman in
strokovnjaki iz Mariborskega arhiva so raztovorili nekaj najpomembnejših listin, ki
označujejo in prikazujejo delovanje »negovskega gospodarstva«, ki je bilo veliko in je
segalo vse do Ormoža In Ptuja, Ljutomera in celo v obmejne kraje v Avstriji.
Razstavljena je bila tudi listina, iz katere je razvidno, da je leta 1106 bila prvič
omenjena Negova kot Negoinezelo. Ob tej priložnosti je tudi dr. Ivan Rihtarič
predstavil vsebino zbornika in avtorje, ki bo izšel v jeseni in ki bo prikazal razvoj
Negove od prvih začetkov do današnjih dni.
Ob 17. uri je bila prireditev v počastitev 100. obletnice rojstva in 10. obletnice smrti
dr. Antona Trstenjaka. V programu so sodelovali negovski šolarji, recitatorji, ki so
brali iz del Antona Trstenjaka in tamburaši iz Črešnjevec. Govornika sta bila župan
Anton Kampuš in dr. Jože Ramovš, ki je obširno orisal Trstenjakovo življenje in
podčrtal predvsem skrb Trstenjaka za človeka, njegovo dobroto in potrebnost
sodelovanja med ljudmi in medsebojno pomoč. Dr. Ramovš je vodja Trstenjakovega
inštituta v Ljubljani in v okviru tega inštituta se je eno leto 18 deklet in žena
pripravljajo za pomoč ljudem, v stiski, zlasti ostarelim ljudem, ki si sami težko
pomagajo. Vsem so bile podeljene diplome. Inštitut je šolski knjižnici poklonil vseh 47
del Antona Trstenjaka, ki so izšle v slovenščini.
Za tem je bila otvoritev sobe v šoli, kjer so razstavljene slike dr. Trstenjaka in
nekatera njegova najpomembnejša dela. Lepo in estetsko urejena soba. Prireditve so
se poleg župana Antona Kampuša udeležili

še mag. Milan Lovrenčič, direktor

Trstenjakove fundacije in dr. Ludvik Toplak, sedaj profesor na mariborski pravni
fakulteti, pred tem pa veleposlanik Republike Slovenije v Vatikanu in seveda veliko
drugih gostov.
Andrej Coklin je nato predstavil izobraževalni zeliščni park, ki se razprostira okoli
gradu, zvečer pa so pod velikim šotorom in odrom, opremljenim s številnimi

reflektorji, igralci iz Svetega Jurija zaigrali Kreftove Celjske grofe. Igra je odlično
uspela, ogledalo pa si jo je veliko število ljudi, gotovo preko 500.
Sobota, 1.7.2006
Osrednja proslava v počastitev 900. obletnice omembe Negove in 100. obletnice
rojstva dr. Antona Trstenjaka, se je začela ob 11. uri. Pred tem je bilo možno videti
stare domače obrtnike: tesarje, lončarje, kovače, cenkarje in še koga, ki so v živo
prikazovali, kako so nekoč delali.
Na proslavi se je zbralo veliko število ljudi, pa tudi nekateri gostje, na žalost ne vsi, ki
so bili pričakovani.
Pomembni gostje, ki so bili na proslavi: Poslanec DZ RS Feri Horvat, Iztok Simoniti iz
urada predsednika republike, ki je bil tudi osrednji govornik, Jože Horvat iz
ministrstva za kulturo, ki je tudi govoril zlasti o Trstenjaku in prof. dr. Jože Ramovš, ki
je govoril obširno o Trstenjakovem življenju. Pomembni gostje so bili tudi nekateri
župani iz sosednjih občin (Sveti Jurij, Benedikt, Bad Radkersburg), dr. Rado Genorio;
g. Rožič iz Turistične zveze Slovenije, slavja pa se je udeležilo tudi nekaj občinskih
svetnikov.
Uvodoma je vse pozdravil župan, ki je v svojem nagovoru opozoril pomen te proslave
in obletnice za bodoči turistični razvoj Negove in občine kot celote, nanizal pa je tudi
nekaj uspehov na gospodarskem in kulturnem področju v zadnjem mandatu.
Proslave se je udeležilo veliko ljudi iz bližnje in daljne okolice.
Program je lepo in uspešno povezovala Petra Starovasnik, učiteljica na šoli Negova,
v programu pa so sodelovali še pevci šolskega zbora, godalni kvartet iz Ljubljane,
folkloristi iz osnovne šole, mladinci, ki so v značilnih starodobnih oblačilih odplesali
»četvorko«, posebno zanimiv pa je bil Tine Kovič, učitelj iz Gornje Radgone, ki je
nastopal kot Anton Trstenjak in je šaljivi izvedbi predstavil doživetja »Rodmoškega
Tuneka« v negovski osnovni šoli. Sodelovala sta še tudi dva učenca.
Proslavo je zaključil šolski pevski zbor ob spremljavi godalnega kvarteta iz Ljubljane
z lepo izvedenimi ljudskimi pesmimi.
Dobro pripravljeni program, dober ambient, pametna zamisel s šotorom in velik obisk,
zlasti domačinov. To pa odtehta tudi vse ure priprav in dela, ki so ga člani
pripravljalnega odbora vložili v to delo.
Še več ljudi pa se je udeležilo »Prangerijade«, kjer je igralska skupina z 20 igralci iz
Negove, pod režijskim vodstvom Dragice Starovasnik v dialektu prikazala sojenje na

»gorski pravdi«. Igralci so govorili v dialektu, prepričljivo in zanimivo. Poudariti je
potrebno tudi to, da se je izredno veliko domačinov obleklo v obleke vitezov, grofov,
grofic, tlačanov, sodelovali so tudi konjeniki, prikazan je bil pravi spektakel starih
viteških časov, kjer je praktično sodelovala cela vas. V nadaljevanju je bilo v okviru
Prangeriade odigranih še 9 iger iz ostalih »prangerskih« krajev v Sloveniji.
Zvečer so se sprostili zlasti mladi, ki so ob zvokih skupine »Čuki« rajali pozno v noč.
V nedeljo, 2.7.2006 so se zaključevale prireditve v veselem razpoloženju godbe na
pihala iz Gornje Radgona, Apač, Lenarta v Slovenskih Goricah in sosednjega Bad
Radkersburga. Tudi tokrat je koncert poslušalo veliko ljudi iz vseh krajev.
V ponedeljek, 3.7.2006 je novomašnik iz negovskega območja David Kraner ponovil
svojo novo mašo v negovski cerkvi.

Gornja Radgona, 28.08.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Položitev temeljnega kamna za novo Escadino
tovarno v Gornji Radgoni

V prisotnosti številnih gostov, med njimi je bil tudi direktor Mure g. Meh in nekateri
direktorji radgonskih podjetij, so simbolično položili temeljni kamen za novo Escadino
tovarno v Industrijski coni na Meleh. Župan Anton Kampuš, Beate Rapp - članica
uprave tega znanega mednarodnega koncerna, Frank Rheinbaldt - predsednik
uprave, Silvia Leister – direktorica hčerinskega podjetja Elos-Escada-Epas, Tugomir
Frajman - direktor Epasa d.o.o. v Gornji Radgoni ter Jože Gomboc - direktor
Gradbenega inženiringa.

Tovarna se bo razprostirala na 12.000 m2 in bo zaposlovala poleg sedanjih 250
delavcev še 150 do 200 novih, ki bodo delovali v razvojno logističnem centru, kjer se
bodo usposabljali strokovnjaki za celo Evropo.

Direktor Frank Rheinbaldt je dal priznanje našim ljudem, ki znajo natančno in
strokovno proizvajati oblačila take visoke mode, ki jih Escada prodaja po vsem svetu.

Župan Anton Kampuš se je zahvalil za tako priznanje in v svojem nagovoru poudaril
skrb občine za razvoj Industrijske cone, ki je namenjena tudi temu, da se zaposli
čimveč domačih ljudi. Direktorju je podaril steklenico Zlate penine, ki jo v Gornji
Radgoni proizvajamo že 153 let.

Zgornje Konjišče, 28.08.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Srečanje upokojencev Pomurja

Na željo predstavnikov PZDU je Društvo upokojencev iz Gornje Radgone prevzelo
organizacijo medobčinskega srečanja upokojencev za Pomurje in sicer v idiličnem
kraju v Zgornjem Konjišču. Pri organizaciji je bilo precej dela, saj je bilo treba
poskrbeti za cca. 1.500 upokojencev in gostov in sicer za prehrano, postrežbo in
prostore.

Med gosti so bili: župan Anton Kampuš, predsednik DeSUS-a, minister Karel Erjavec,
poslanec DZ Feri Horvat, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Vinko
Gobec, predsednik Področne zveze društev upokojencev za Pomurje, Mirko Lebarič,
župan občine Radenci Jože Toplak in mnogi drugi.

Po pozdravnem nagovoru Inge Ivanek, predsednice Društva upokojencev Gornja
Radgona, so zbor pozdravili še župan Anton Kampuš, Mirko Lebarič, Karel Erjavec,
Vinko Gonc in slavnostni govornik poslanec Feri Horvat. V kulturnem programu so
sodelovali člani društev iz različnih krajev v Pomurju, najbolj pa so zbrane navdušili
tamburaši iz Črešnjevec in mali harmonikar iz Glasbene šole Gornja Radgona, ki je
zaigral na »frajtonarico«. Program je lepo povezovala Marija Šedivy. V izredno
prijetnem vzdušju in izredno lepem vremenu so se upokojenci prijetno zabavali vse
do 19. ure.

Zapisal: Milan NEKREP

Negova, 08.09.2006
Položitev temeljnega kamna za obnovo prvega
dela negovskega gradu »novega gradu in
pristave«

Na dan »male maše«, ko je v Negovi proščenje oz. sejem je občina z županom in
Ministrstvom za kulturo pripravila slovesnost s položitvijo temeljnega kamna za
pričetek prenove negovskega gradu.

Ob pozdravu župana Antona Kampuša je dr. Damijan Prelovšek, direktor Direktorata
za kulturno dediščino orisal potek priprav in vsega, kar je bilo potrebno, da so uspeli
dobiti evropska sredstva. Prvi del investicije bo znašal 1 milijardo, 480 milijonov, od
tega je le 25% sredstev

Ministrstva za kulturo. To je v tem trenutku v Sloveniji

največja investicija v kulturni sferi.

V temeljni kamen so vzidali listino, ki so jo podpisali: župan Anton Kampuš, dr.
Damjan Prelovšek, častni občan Slavko Lončarič in predstavniki podjetij, ki so bila
izbrana za izvedbo del in sicer: GIVO Ljubljana, SGP Pomgrad Murska Sobota in
GRANIT Slovenska Bistrica.

Ob prisotnosti velikega števila občanov in ob zvokih godbe na pihala iz Apač je
temeljni kamen blagoslovil še negovski župnik Horvat.

Gornja Radgona, od 28.09. do 04.10.2006

Zapisal: Milan NEKREP

11. OBČINSKI PRAZNIK

Četrtek, 28. septembra 2006
V glasbeni šoli je bila otvoritev prenovljene dvorane. Opremljena je sodobno in
moderno, bo pa možno v njen učiti tudi balet ali druge vrste plesov. Skupno
investicija je znašala 5 mio SIT.
Petek, 29. septembra 2006
Izstopala je predvsem prireditev z otvoritvijo doprsnega kipa dr. Antona Trstenjaka.
Odbor, ki ga je vodil Dušan Zagorc, je pripravila lep program z naslednjimi
nastopajočimi: učitelji osnovne šole: Vera Granfol, Tine Kovič, Alenka Regoršek,
Jožica Zih, nastopil je tudi Dušan Zagorc. Brali so nekatere značilne misli iz
Trstenjakovih del. V kulturnem programu je sodeloval tudi ansambel Troband.
Slavnostna govornica je bila prof. Dimec-Žerdin Cilka, ki je tudi letošnja Trstenjakova
nagrajenka. V začetku je vse goste pozdravil župan Anton Kampuš.
Med gosti je bil tudi novi škof iz Murske Sobote dr. Turnšek, bivši slovenski
veleposlanik Slovenije v Vatikanu dr. Ludvik Toplak, vsi trije častni občani in
predstavniki cerkve, nekateri občinski svetniki in veliko občanov.
Kip je izdelal akademski kipar, domačin Mirko Bratuša, odkrili pa so ga častni občani
Franc Puncer, Slavko Lončarič in Majda Bicskey. Skavti in drugi gostje, tudi daljni
sorodniki dr. Trstenjaka so zasadili v spomin še drevo. Prireditev je bila ena boljših v
zadnjem času v Gornji Radgoni.
Zvečer pa je bil še čudovit klavirski koncert v zgornjih prostorih radgonskega gradu,
ki ga je pripravil mlad virtuoz iz Moskve. Zaradi sorazmerno visoke vstopnine je bilo
malo obiskovalcev, koncerta so se udeležili tudi gostje iz Mladenovca.
Sobota, 30. septembra 2006
Najprej je bila zanimiva otvoritev krožnega križišča v Meleh, kjer je bil osrednji
govornik minister za promet, g. Božič. Obljubil je, da bo avtocesta zanesljivo zgrajena
do leta 2008. Navzoče je pozdravil najprej župan Anton Kampuš. Program je je
vodila Alenka Regoršek, v kulturnem programu so posrečeno sodelovali učenci OŠ
Gornja Radgona, še posebno pa se je izkazal učenec 7. razreda Andrej Starman, ki
je ministru predal mapo o štetju prometa in pa 15 razglednic, izdalo jih je likovno

društvo, na katerih so otroci zapisali svoje misli o uničujočem prometu v Gornji
Radgoni. Prireditev je bila prisrčna in nekaj posebnega.
Zvečer pa je bila, kot običajno, svečana seja občinskega sveta. Udeležba je bila
sorazmerno skromna, med gosti pa so bili: poslanec Feri Horvat, župan Občine Bad
Radkersburg Merlini in g. Majcen iz Avstrije, župan iz Svetega Jurija in seveda vsi
trije častni občani.
Program je vodila Alenka Regoršek, vsi pa so bili presenečeni nad izredno domiselno
sceno, ki jo je naredila Daniela Šedivy, dekoracijo z rožami pa Mirjana iz Cvetličarne
Mirjana.
Župan je z lepim in domiselnim govorom orisal uspehe občine v zadnjih štirih letih in
nakazal tudi program, ki ga bo treba uresničevati v naslednjih letih. Za svoje izvajanje
je doživel močan aplavz. Vmes so nastopili še učenci in učitelji Glasbene šole,
osrednja točka pa je bila podelitev občinskih priznanj za leto 2006.
Po predlogu komisije in sklepom sveta občine so priznanja prejeli:
-

Zlati grb: Vlado Rojko – za uspešno vodenje in razvoj svojega transportnega
podjetja

-

Srebrni grb: Anton Merčnik – za vodenje investicijskih projektov v podjetju
ARCONT

-

Bronasti grb: Marica Sirnik za dolgoletno delo v pevskem zboru in organizaciji
dneva žetve na Spodnji Ščavnici.

-

Nagrado dr. Antona Trstenjaka: Cilka Dimec Žerdin – za življenjsko delo na
področju posebnega šolstva in za opus njenih knjig, posebno za zadnjo knjigo
o otroških letih dr. Antona Trstenjaka »Oj, hišica očetova«.

Cilka Dimec Žerdin se je v imenu vseh prejemnikov v ganljivem govoru zahvalila
občinskemu svetu in županu za podeljene nagrade. Posebno je izpostavila
Trstenjakove misli »Držimo skupaj in spoštujte se med seboj, ne oziraje se na
ideološko različnost«!.
Podobne misli je v svojem izvajanju izrekel tud Anton Kampuš, v prepričanju, da
bo tudi v bodoče tako.
Župan je tudi vsem častnim občanom izročil priložnostna darila, z ganljivim
govorom se je zahvalil najstarejši častni občan Franc Puncer, ki je prav tako
opozoril na skupno delo in medsebojno sodelovanje.

K besedi se je oglasil tudi podpredsednik občine Mladenovca, mag. Dušan
Stojkovič, ki se je zahvalil za vabilo in izrazil veliko željo, da bi občini tudi v
bodoče sodelovali.
Zelo lepa in domiselna svečana seja, ki se je zaključila z okusnim prigrizkom in
dobro kapljico Restavracije M.
Nedelja, 1. oktober 2006
PGD Gornja Radgona je počastilo 30. obletnico GAPOR-e in prevzelo nov gasilski
avtomobil. Pripravili so proslavo, v kulturnem programu je nastopi gasilski oktet,
povezoval pa je vse Marjan Toš.
Prireditve so se poleg župana Antona Kampuša udeležili tudi drugi gostje: načelnik
generalštaba Albin Gutman, podpredsednik GZS Matjaž Klarič, poveljnik GZS
Visočnik, poslanec Feri Horvat, oba podžupana in nekateri občinski svetniki.
Bilo pa je preko 120 uniformiranih gasilcev in mnogo drugih obiskovalcev.
Navzoče je pozdravil župan, general Gutman, predsednik Območne gasilske zveze
Peter Cvetkovič, podpredsednik GZS Matjaž Klarič, za presenečenje pa je poskrbela
županja Občine Bohinj, ki je predala darilo od pobratenega gasilskega društva
Koprivnik pri Bohinju. Prisotni so bili tudi mladi iz Hrvaške in pa seveda gostje iz
Mladenovca.
Prehojeno pot 30 let GA-PO-RE je orisal predsednik društva Bogdan Šajnovič. Kot
vrhunec pa je župan simbolično predal ključe novega gasilskega avtomobila,
katerega vrednost bo, ko bo v celoti opremljen preko 40 mio SIT. Prireditev je bila
skrbno pripravljena in je lepo uspela.

Ponedeljek, 2. oktober 2006
Najprej so v Društvu invalidov odprli razstavo ročnih del invalidov »Od polletja do
jeseni«, kjer sta prisotne poleg predsednika Branka Habjaniča, številne obiskovalce
pozdravila podžupan Dušan Zagorc in ravnatelj Glasbene šole mag. Marjan Žula.
Za tem so v Negovi odprli dodaten prostor za en oddelek vrtca v Negovi in pa novo
prevleko asfalta na šolskem igrišču. Prisotni so bili mnogi gostje, poleg župana še
Dušan Zagorc, Feliks Petek, Vinko Rous, Marjan Žula, ravnateljica vrtca iz Gornje
Radgone Breda Forjanič, nekateri občinski svetniki med njimi tudi častni občan
Slavko Lončarič. Otroci so pripravili prisrčen kulturni program, govorniki pa so bili:

župan, Breda Forjanič in Slavica Kocuvan, ravnateljica osnovne šole Negova.
Prisrčna slovesnost in velika pridobitev za nov oddelek vrtca v Negovi, lepi prostori,
vrednost 5 milijonov SIT.
Popoldne pa so krajani in vsi gostje na čelu z g. županom zbrali na otvoritvi novih
prostorov TIC-a. Po pozdravu župana je o pomenu turistične dejavnosti v občini
govorila dr. Tatjana Fulder, direktorica Podjetniško razvojne agencije, po prireditvi pa
je bila ob odlični pogostitvi degustacija vin Steyer in Radgonskih goric. Prireditev je
predvolilnemu času primerno, vsestransko uspela.

Gornja Radgona, od 29.09. do 02.10.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk delegacije iz Mladenovca
v sklopu 11. občinskega praznika

Delegacijo so sestavljali: mr. Dušan Stojkovič, namestnik predsednika občine
Mladenovac, dr. Snežana Tripkovič, članica občinskega sveta in Goran Obradovič,
član občinskega sveta. Vozil jih je šofer Slavko Markovič.

Gostje so se nastanili v hotelu Radin, z najodgovornejšimi predstavniki občine – člani
odbora za mednarodno sodelovanje, so se srečali na večerji v restavraciji M v
G.Radgoni. Naslednji dan so prisostvovali otvoritvi krožišča IC Mele, si ogledali
razstavo likovnega društva, kosili v gostilni Mencinger, zvečer pa so prisostvovali
svečani seji občinskega sveta, kjer je udeležence nagovoril tudi namestnik
predsednika občine Mladenovac, g. Dušan Stojkovič.
Razume se, da so gostje prisostvovali tudi sprejemu, ki ga je župan priredil po
svečani seji.

V nedeljo, 1. oktobra pa so si ogledali Osnovno šolo Gornja Radgona, prisostvovali
so svečanosti ob 30. obletnici PGD Gornja Radgona in sprejemu novega gasilskega
avtomobila, zaključili pa so z večerjo v Restavraciji M, povsod pa jih je spremljal
podžupan Dušan Zagorc.

V ponedeljek, 2. oktobra jih je sprejel župan s sodelavci in člani Odbora za
mednarodno sodelovanje, za tem so se poslovili in se odpeljali proti domu.
Na sprejemu pri županu so se zahvalili za lep sprejem, lep program, veliko vsega so
videli in bili navdušeni nad napredkom občine in seveda povabili župana, da z
delegacijo obišče Mladenovac, kar je župan tudi obljubil za naslednjo pomlad.

Gornja Radgona, od 27.08. do 01.09.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Obisk delegacije mesta Campulung iz Romunije

Delegacija je vrnila na povabilo župana, obisk naši delegaciji, ki je bila v Campulungu
lansko leto.

Romunsko delegacijo je vodil župan mesta Campulung Calin Iaan Andrei, člani pa so
bili: Nikolae Ghinea, sekretar občine, Ian Cornea, podjetnik in George Radu, ravnatelj
šole.

V času obiska so si v spremstvu Daniela Vrzela, podžupana in Toneta Mlakarja,
direktorja podjetja Var ogledali klet Radgonskih goric, kjer jih je sprejel direktor Franc
Škrobar. Ogledali so si tudi podjetje Saubermacher v Lenartu, podjetje Var, Tokam,
Transport Rojko, bili so na otvoritvi trgovine Hofer, na osnovni šoli Gornja Radgona,
seveda tudi na sejmu, kjer jih je sprejel direktor Janez Erjavec. Na sejmu so se
srečali z mnogimi gospodarstveniki iz občine in od drugod. Župan Anton Kampuš je
za delegacijo pripravil poseben sprejem, kjer sta oba župana predstavila svoji občini.
Župan Campulunga je ugotovil, da smo v naši občini glede gospodarstva in vsega,
mnogo pred njimi, vendar se tudi njegovo mesto hitro razvija in obstaja kar nekaj
podjetij, ki bi lahko z našimi sodelovala. To pa je tudi cilj takega povezovanja.
Ugotovljeno je bilo, da je treba najprej najti stične točke na področju gospodarstva,
kasneje pa lahko pride tudi do povezovanja na drugih področjih.

Po izjavah delegacije so pri nas veliko videli in se tudi veliko naučili. Odšli so zelo
zadovoljni.

Gornja Radgona, 15.10.2006

Zapisal: Milan NEKREP

Otvoritev objekta ŠPITAL - zgradbe iz 1338. leta

Kot zadnja pomembna otvoritev v času 11. praznovanja občinskega praznika Občine
Gornja Radgona v letu 2006 je bila slovesnost ob otvoritvi prenovljene zgradbe
Špital, ki je nedvomno ena najstarejših stavb v tem delu Evrope, prav gotovo pa
najstarejša v Gornji Radgoni. Že pred dvema letoma je Občinski svet sprejel sklep,
da je treba zgradbo ohraniti in renovirati. Načrti so bili narejeni pod strokovnim
vodstvom Zavoda za spomeniško varstvo iz Maribora, Neve Sulič Urek, gradbena
dela pa je sprejela firma Gradbeništvo Pintarič iz Spodnje Ščavnice z različnimi
podizvajalci. Do sedaj je bilo porabljenih 184 mio sit sredstev, od tega je bilo iz
državnega proračuna namenjenih 60% iz občinskega pa 40%. Uporabljen je bil
»norveški« finančni vzorec in ko bo urejena vsa okolica in postavljeni kipi pomembnih
mož iz občine v »Aleji velikih« bo potrebno še dodatno 84 mio sit.

Svečanosti se je udeležilo veliko število ljudi, med njimi tudi nekaj »kandidatov«, ki se
bodo na volitvah 22. oktobra potegovali za članstvo v občinskem svetu.

Prireditev je vodila Norma Bale. Prvi je spregovoril župan Anton Kampuš, ki je
pozdravil vse goste, tudi častna občana Majdo Bickey in Slavka Lončariča. Med gosti
je bila tudi Metka Fujs, direktorica Pokrajinskega muzeja Murske Sobote in Janez
Balažič, restavrator iz Murske Sobote, seveda je bila prisotna tudi strokovnjakinja
Neva Sulič-Urek, ki je strokovno vodila celotno renoviranje. Gospa Suličeva je tudi
obširno orisala celotno zgodovino Špitala in potek renoviranja.

Metka Fujs je orisala bodočo namembnosti zgradbe, ki bo v prvi vrsti muzej in bodo v
njem na ogled različne zbirke od »zgodovine mostov na Muri« in restavriranih slik do
zbirk iz različnih preteklih obdobij, bo pa tudi razstavni prostor za slikarske razstave
in druge prireditve. Zaenkrat je postavljena zbirka slik, ki so iz Gornje Radgone iz 17.
in 18. stoletja in so lepo restavrirane, kot je povedal restavrator Janez Balažič.

V kulturnem programu je zaigrala učenka iz glasbene šole na violino, pred prerezom
traku, ki so ga prerezali skupaj župan, Metka Fujs in Neva Sulič-Urek pa je zaigral še
ansambel Troband s trobili. Preden je namestnik župnika Danilo zgradbo blagoslovil
pa je bilo prebrano tudi pismo Franca Puncerja, častnega občana z opravičilom.

Zgradba je čudovito urejena in je lahko v ponos vsem občanom. Ko bodo postavljene
v muzeju vse zbirke, bodo obiskovalci imeli kaj videti.

Zapisal: Milan NEKREP

Gornja Radgona, 22.10.2006
Volitve župana, občinskega sveta in svetov KS

V določenem roku so bile vložene za župana štiri kandidature in sicer so bili izžrebani
po vrsti:
1. Ivan Kajdič – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
2. Andrej Husar – Slovenska demokratska stranka
3. Leopold Vrbančič – Stranka slovenskega naroda
4. Anton Kampuš – Socialni demokrati

Volilno pravico je imelo 7.460 volilcev, glasovalo pa je 4221 volilcev ali 56,58%.

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Kajdič

318 ali 7,61%

2. Andrej Husar

188 ali 4,50%

3. Leopold Vrbančič

115 ali 2,75%

4. Anton Kampuš

3559 ali 85,14%

Izvoljen je bil Anton Kampuš in to v prvem krogu. Antonu Kampušu so tako volilci z
visokim odstotkom zaupali že drugi mandat.

Za občinski svet je vložilo kandidatne liste 10 strank in 2 neodvisni listi in sicer:
Ime stranke

število glasov

1. Socialni demokrati

odstotek glasov

1223

30,15

2. EU Demokrati Slovenije

16

0,39

3. Neodvisna lista Vrzel

72

1,78

517

12,75

2999

7,37

6. Lista Petek

267

6,58

7. Stranka mladih Slovenije

309

7,62

59

1,45

9. DeSUS Demokratska stranka upokojencev 398

9,81

10. Zeleni Slovenije

99

2,44

291

7,17

4. Slovenska demokratska stranka
5. Slovenska ljudska stranka

8. Stranka slovenskega naroda

11. Nova Slovenija – Krščanska lj. Stranka

12. Liberalna demokracija Slovenije

506

12,48

Glasovi so sešteti iz vseh treh volilnih enot: Črešnjevci-Zbigovci-Spodnji Ivanjci,
Gornja Radgona in Negova-Spodnja Ščavnica.

Tako so bili z upoštevanjem števila glasov z izračunom po Hariju in po d´Handtovem
sistemu izvoljeni naslednji kandidati:
I. volilna enota:
1. Janko Kralj, Socialni demokrati
2. Norma Bale, Socialni demokrati
3. David Roškar, Slovenska demokratska stranka
4. Feliks Petek, Lista za gospodarski naprede občine
5. Zvonko Gredar, DeSUS
6. Ivan Kajdič, Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka

II. volilna enota:
1. Vincenc Rous, Socialni demokrati
2. Marjan Žula, Socialni demokrati
3. Dragica Černe, Socialni demokrati
4. Mitja Ficko, Socialni demokrati
5. Miran Dokl, Socialni demokrati
6. Andrej Husar, Slovenska demokratska stranka
7. Nataša Lorber, Stranka mladih Slovenije
8. Milan Nekrep, DeSUS
9. Dušan Zagorc, Liberalna demokracija Slovenije
10. Stanislav Sakovič, Liberalna demokracija Slovenije

III. volilna enota
1. Anton Kampuš, Socialni demokrati (nadomestil ga bo Slavko Lončarič)
2. Milan Križan, Slovenska demokratska stranka
3. Branko Kocbek, Slovenska ljudska stranka
4. Zlatko Mulec, Stranka mladih Slovenije
5. Zlatko Erlih, Liberalna demokracije Slovenije

Izvoljenih je bilo torej 19 svetnikov in 2 svetnici. Glasovalo je prav tako 4221 volilcev
z enakim odstotkom udeležbe.
Od 12 vloženih kandidatnih list v občinskem svetu niso dobili mandata: Zeleni
Slovenije, Neodvisna lista Danijel Vrzel, Stranka slovenskega naroda in EU
Demokrati Slovenije.

Občani so volili tudi svetnike v krajevnih skupnosti. Volitve so bile izvedene po
večinskem sistemu. Izvoljeni so bili kandidati, ki so dobili največje število glasov.
V Krajevni skupnosti Črešnjevci-Zbigovci je kandidiralo 15 kandidatov v 3 volilnih
enotah, izvoljeni pa so bili:
1. Janko Kralj
2. Franc Zemljič
3. Jakob Zorko
4. Alojz Trstenjak
5. Janez Novak
6. Drago Sinič
7. Marta Njivar

V Krajevni skupnosti Negova je kandidiralo 16 kandidatov, v 3 volilnih enotah pa so
bili izvoljeni:
1. Štefan Pucko
2. Jožef Marušič
3. Slavko Lončarič
4. Miroslav Rožman
5. Anica Vogrin
6. Dominik Lorenčič
7. Lea Žiško
8. Vincenc Fras
9. Janez Kocbek

V Krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci je v 3 volilnih enotah kandidiralo 12 kandidatov,
izvoljeni pa so bili:
1. Antonija Vogrin
2. Jožica Fleisinger

3. Mirko Ferenc
4. Vlado Šiško
5. Alenka Ferenc
6. Srečko Žižek
7. Nada Šerber

V Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica je v 6 volilnih enotah kandidiralo 16
kandidatov, izvoljeni pa so bili:
1. Branko Kocbek
2. Marjan Hajdinjak
3. Mirko Žižek
4. Peter Bratuša
5. Bojan Zorman
6. Marija Škorjat
7. Franc Satler

V Krajevni skupnosti Gornja Radgona je kandidiralo 32 kandidatov, v 7 volilnih
enotah pa so bili izvoljeni naslednji:
1. Jože Ješovnik
2. Anton Kokol
3. Jožef Makovec
4. Zdenka Filipič
5. Mitja Ficko
6. Dušan Zagorc
7. Stanislav Sakovič
8. Inge Ivanek
9. Marko Žula
10. Bogdan Šajnovič
11. Marko Golar

Volilna propaganda je potekala umirjeno in ne agresivno. Med županskimi kandidati
in med strankami ni bilo posebnega obračunavanja. Zmagali so pač tisti kandidati in
strankarske liste, ki so v prejšnjem mandatnem obdobju največ pokazale in ki so
najbolj dosledno izvajale svoje programe.

Gornja Radgona, 14.11.2006 in 21.12.2006

Zapisal: Milan NEKREP

1. in 2. seja Občinskega sveta Gornja Radgona

Na 1. seji je bilo obravnavano poročilo Občinske volilne komisije in potrjeni so bili vsi
mandati za člane občinskega sveta in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Norma BALE
Dragica ČERNE
Miran DOKL
Zlatko ERLIH
Mitja FICKO
Zvonko GREDAR
Andrej HUSAR
Ivan KAJDIČ
Branko KOCBEK
Janko KRALJ
Milan KRIŽAN
Anton Kampuš
Nataša LORBER
Zlatko MULEC
Milan NEKREP
Feliks PETEK
David ROŠKAR
Vinko ROUS
Stanislav
SAKOVIČ
Dušan ZAGORC
Marjan ŽULA

Črešnjevci 16
Panonska ulica 24
Leninova ulica 4
Plitvički Vrh 23/a
Ulica Marije Rožman 8
Ivanjski Vrh 5
Vodovodna ulica 6
Črešnjevci 152/a
Spodnja Ščavnica 6
Črešnjevci 81/a
Spodnja Ščavnica 20
Spodnja Ščavnica
Simoničev breg 4
Negova 37
Partizanska cesta 33
Črešnjevci 131
Črešnjevci 20
Delavska pot 12

Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona

Partizanska cesta 28
Partizanska cesta 37
Prežihova ulica 11

Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona

Imenovana je bila tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
sestavi:
1. Vincenc Rous
2. Marjan Žula
3. Norma Bale
4. Janko Kralj
5. Dušan Zagorc
6. David Roškar
7. Feliks Petek

Na 2. seji je bil najprej potrjen mandat še Slavku Lončariču iz Lokavcev (na mesto
župana Antona Kampuša).
Imenovan je bil Nadzorni odbor v sestavi:
1. Avguština Španbauer
2. Dana Sukič
3. Leonida Hofman
4. Marjan Golob
5. Ivica Močnik
Imenovani pa so bili tudi vsi odbori in komisije in sicer:
1. Za člane odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
Ø SD – Marjan Žula
Ø SDS – David Roškar
Ø SD – Miran Dokl
Ø SD – Mitja Ficko
Ø DeSus – Ludvik Roškar, član
Ø LDS – Dušan Zagorc
Ø SMS – Nataša Lorber
2. Za člane odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
Ø LDS – Zlatko Erlih
Ø SMS – Nataša Lorber
Ø SD – Slavko Lončarič
Ø SDS – Milan Križan
Ø DeSus – Ivanka Hibler
Ø SLS – Branko Kocbek
Ø NSi – Maksimilijan Vajs
3. Za člane odbora za področje družbene dejavnosti se imenujejo:
Ø SD – Dragica Černe
Ø SD – Marjan Žula
Ø SD – Milan Dokl
Ø LDS – Dani Marovič
Ø SDS – Andrej Husar
Ø DeSus – Milan Nekrep
Ø SMS – Vesna Flisar
4. Za člane odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
Ø SLS – Branko Kocbek
Ø SMS – Zlatko Mulec
Ø LDS – Majda Ferenc
Ø SDS – Milan Križan
Ø Lista Petek – Mirko Rožman
Ø SD – Milan Klemenčič, st.
Ø SD – Milan Dokl

5. Za člane odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo se
imenujejo:
Ø SD – Mitja Ficko
Ø DeSuS – Zvonko Gredar
Ø SD – Vinko Rous
Ø SD – Slavko Lončarič
Ø Lista Petek – Feliks Petek
Ø LDS – Stanko Sakovič
Ø SDS – Franc Majcen
6. Za člane statutarno pravne komisije se imenujejo:
Ø SDS – Andrej Husar
Ø Lista Petek – Feliks Petek
Ø LDS – Mirko Ferenc
Ø SD – Janko Kralj
Ø SD – Srečko Žižek
7. Za člane komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
Ø DeSUS – Zvonko Gredar
Ø SD – Slavko Lončarič
Ø SD – Dragica Černe
Ø LDS – Andrej Dimec
Ø NSi – Alenka Ferenc
8. Za člane odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
Ø SD – Norma Bale
Ø SDS – David Roškar
Ø SD – Dragica Černe,
Ø DeSUS – Milan Nekrep
Ø SMS – Zlatko Mulec
Ø SLS – Branko Kocbek
Ø LDS – Jožef Makovec
V svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili imenovani:
Ø SD – Janko Kralj
Ø LDS – Stanko Sakovič
Ø SDS – Miroslav Njivar
Ø SLS – Jože Tomažič
Ø NSi – Marko Bratuša
Ø SD – Mitja Ficko
Ø SD – Ivan Ivanek

