ZAPISNIK
1. izredne seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
6. novembra 2014, s pričetkom ob 15.05 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v
Gornji Radgoni.
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.
Uvodoma je navedel razloge za sklic izredne seje. Povedal je, da je bila izredna seja, v skladu s 23.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona sklicana izjemoma v skrajnem roku,
takoj po konstituiranju občinskega sveta, ker je sprejem predloga sklepa pod točko dnevnega reda
št. 3 pomemben za pravočasno vložitev pritožbe na Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od skupno
20 članic in članov občinskega sveta.
S predhodnim opravičilom za ta dan sta bila na seji odsotna dr. Peter KRALJ in Vitomir DUNDEK,
oba člana občinskega sveta.
Na seji je bilo navzočih 18 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR, Ingeborg (Inge)
IVANEK, Ivan KAJDIČ, Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Urška MAUKO
TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, David ROŠKAR, Tamara ŠMELC,
Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Boštjan FLEGAR, Simona
PELCL;
Ø Dr. Tatjana FULDER – direktorica razvojne agencije PORA Gornja Radgona;
Ø Vinko ROUS, prejšnji podžupan Občine Gornja Radgona;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Izredna seja je bila sklicana izjemoma v skrajnem roku – takoj po konstituiranju občinskega sveta in
končani 1. seji občinskega sveta. Gradivo 1. izredne seje je bilo skupaj s sklicem predloženo na
mize pred samo sejo občinskega sveta.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 1. izredne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje priloženo gradivo k 3. točki predlaganega dnevnega reda.
Nato je prebral celoten predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega
reda.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten predlog
dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
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DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Dom starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Dom
starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.

Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan. Povedal je, da doslej najvišji organ
odločanja v občini, ni sprejel nobenega sklepa, ki bi nedvoumno pooblaščal župana ali občinsko
upravo glede postopkov odkupa deleža v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.,
danes pa se izteka rok podaje pritožbe občine, na podlagi pooblastila župana. Dejal je, da se bodo s
tem lahko pričeli postopki ugotavljanja pravilnosti poteka postopkov prodaje deleža v domu.
Izpostavil je nekaj informacij o delu in poslovanju doma starejših občanov, ki po njegovem mnenju
utemeljujejo razloge za pristop k pridobitvi 100-odstotnega deleža Občine Gornja Radgona, po
njegovi oceni pa tudi vsebina družbene pogodbe ni najbolj korektna. Omenil je tudi veliko
zadolženost doma, vendar ob koncu poudaril, da je dom za občino dobra naložba, ki bo v bodoče s
še trenutno nedograjenimi varovanimi stanovanji lahko zaživel v čisto novi podobi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je v razpravi spomnil na čas, ko se je o domu občanov veliko
razpravljalo. Tako sam, kot stranka Socialni demokrati se odločno zavzemajo za nakup 49odstotnega deleža, vendar bi glede na resnost situacije in izrečene besede v preteklosti, danes
pričakovali strokovno in kompetentno pravno mnenje, saj bi pred sprejetimi odločitvami morali
dobro poznati tako zgodovino postopkov in delovanja doma, kakor njegovo finančno stanje. Omenil
je članek v časopisu Štajerski tednik, nadalje pa izpostavil predzadnji in zadnji odstavek
obrazložitve župana (g. Rojka) h gradivu, ker vsebujeta vsebino, katero je stranka SD ves čas
zagovarjala, obenem pa dokazujeta, da je občina in bivši župan storila vse potrebno v tej zvezi.
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 soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 7:
1. Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona kupi 49 % poslovni
delež v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., matična št.: 2196620000, za
kupnino 333.247,00 eur.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča župana Občine Gornja Radgona
gospoda Stanislava Rojka, da vodi vse aktivnosti za izvedbo nakupa iz 1. točke tega sklepa.
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim
prisotnim se je zahvalil za navzočnost in sodelovanje in ob 15.20 uri zaključil 1. izredno sejo
občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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