
Izredne seje občinskega sveta v Gornji Radgoni, ki jo je sklicalo osem tam-
kajšnjih svetnikov, v ponedeljek zaradi nesklepčnosti ni bilo. Svetnik Stanko
Rojko, ki naj bi sejo vodil, je le predstavil stališča sklicateljev glede sprememb
aktov o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja v Gornji Radgoni, ki jih je
župan Anton Kampuš aprila letos po njihovem mnenju spremenil samovolj-
no. Izredno sejo, na kateri bi obravnavali to točko dnevnega reda, so s podpisi
zahtevali že na redni seji junija, vendar Kampuš izredne seje s pojasnilom, da
ne gre za nujno zadevo, ni sklical in jo je uvrstil na dnevni red naslednje redne
seje, zato je izredno sejo teden dni pred redno sejo sklicala skupina svetnikov
iz strank Zares, SDS, NSi in SMS.

Spremembe v ustanovitvenem aktu so bile potrebne zaradi uskladitev z ve-
ljavno zakonodajo, narekoval jih je sprejem Zakona o upravljanju kapitalskih
naložb Republike Slovenije, zaradi katerega so bili razveljavljeni nekateri pred-
pisi, med drugim nekatera določila v zakonu o gospodarskih javnih službah, po-
jasnjuje Kampuš. Edini družbenik v javnem podjetju Komunala Radgona, d.o.o.,
je občina, župan kot zakoniti zastopnik družbenika pa je bil s strani direktor-
ja in pravne službe občine pozvan, da uskladi podzakonske akte in predpise z
veljavno zakonodajo. Šlo je zgolj za uskladitev odloka o ustanovitvi Komunale
Radgona z zakonodajo, tako Kampuš, pred overitvijo podpisa župana kot za-
konitega zastopnika ustanovitelja javnega podjetja, na pripravljenem osnutku
družbene pogodbe pa je bil osnutek notarskega zapisa posredovan v pregled
Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Tam so podali manjše
pripombe na osnutek, "s tem pa tudi potrdili pravilnost odločitve ustanovitelja,
da tako uskladi ustanovitvene akte javnega podjetja," navaja Kampuš in dodaja,
da se je notarka Danica Hojs pred podpisom družbene pogodbe posvetovala še
s predavateljem na Pravni fakulteti v Mariboru Marijanom Kocbekom.

Svetnik Robert Žinkovič (Zares) pravi, da jih županova pojasnila niso pre-
pričala, zato vztrajajo pri stališču, da je župan prestopil meje svojih pooblastil.
Glede izredne seje so, čeprav jo je sklicala manjšina svetnikov, tiho upali, da
bodo vendarle sklepčni in da "bo koalicija sprevidela, da gremo po pravi poti
in da hočemo župana samo opozoriti na to, kar je naredil, se pravi samovolj-
no spremenil akt o ustanovitvi in spremenil družbeno pogodbo," je povedal
Žinkovič. "Za družbeno pogodbo bi bil odgovoren nadzorni svet komunalnega
podjetja, za spremembe akta o ustanovitvi pa izključno občinski svet," je pre-
pričan Žinkovič. Svoja stališča bodo ponovili v razpravi o tej točki na redni seji
v ponedeljek, napoveduje Žinkovič. (ng)


