ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 19.12.2002, s
pričetkom ob 16. 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 21 članic in članov občinskega sveta.
Odsotnost je opravičil Karl MIR, član občinskega sveta.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC – tajnik občine, Marija KAUČIČ – strokovna
sodelavka;
Ø Branko BORKO – predsednik občinske volilne komisije;
Ø novinarji.

Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bilo z vabilom posredovano naslednje gradivo:
Ø Poročilo o izidu volitev župana Občine Gornja Radgona, z dne 01.12.2002
Ø Poročilo o izidu volitev župana, članov Občinskega sveta in članov Sveta krajevnih
skupnosti v Občini Gornja Radgona, z dne 10.11.2002
Ø Statut Občine Gornja Radgona
Ø Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Ad. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je prebral predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 1. sejo in ga dal v
obravnavo. Razprave ni bilo.
Članice in člani občinskega sveta so z večino (21 prisotnih – 20 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Imenovanje tričlanske mandatne komisije – obrazložitev župan
Potrditev mandatov članom občinskega sveta – obrazložitev predsednik mandatne
komisije
5. Ugotovitev o izvolitvi župana – obrazložitev predsednik mandatne komisije
6. Predstavitev župana
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Ad. 3:

Imenovanje tričlanske mandatne komisije

Župan je na podlagi 9. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona predlagal
tričlansko mandatno komisijo v sestavi: Ludvik ROŠKAR – predsednik (iz volilne enote
Gornja Radgona), Vilijem ŽUNKOVIČ – član (iz volilne enote Apače) in Ivan DOKL – član
(iz volilne enote Negova). Župan je nato odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je sledilo glasovanje o podanem predlogu.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 1:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija, katero kot predsednik vodi Ludvik
ROŠKAR, člana pa sta Vilijem ŽUNKOVIČ in Ivan DOKL.
Sledil je 10-minutni odmor, ki ga je ob 16.05 odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 16.15 uri.
Župan je preveril prisotnost članov in članic občinskega sveta in ugotovil, da je na seji
prisotnih 21 članic in članov občinskega sveta.

Ad. 4:

Potrditev mandatov članom občinskega sveta

Ludvik ROŠKAR, predsednik mandatne komisije, je podal poročilo. Povedal je, da je
komisija prejela od Občinske volilne komisije poročilo o izidu volitev in potrdila o izvolitvi
članov občinskega sveta. Komisija ugotavlja, da ni bilo vloženo pravno sredstvo, ki bi
preprečevalo potrditev mandatov, zato komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi
mandate naslednjim članicam in članom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in sicer:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ZVER Ivan, rojen 30.10.1951, stanuje Lutverci 41, 9253 Apače,
KOVAČ Jože, rojen 9.9.1949, stanuje Segovci 44c, 9253 Apače,
ŽUNKOVIČ Vilijem, rojen 25.6.1943, stanuje Apače 24, 9253 Apače,
TERŠEK Edvard, rojen 1.2.1956, stanuje Lutverci 78, 9253 Apače,
AJLEC Erika, rojena 19.9.1943, stanuje Apače 113, 9253 Apače,
RITLOP Andrej, rojen 25.7.1954, stanuje Podgorje 13a, 9253 Apače
GREDAR Zvonko, rojen 14.4.1960, stanuje Ivanjski Vrh 5, 9245 Spodnji Ivanjci,
DOKL Ivan, rojen 13.9.1964, stanuje Lastomerci 4, 9250 Gornja Radgona,
MIR Karl, rojen 3.10.1964, stanuje Spodnji Ivanjci 18, 9245 Spodnji Ivanjci,
KOCBEK Branko, rojen 1.1.1960, stanuje Spodnja Ščavnica 6, 9250 Gornja Radgona,
KAMPUŠ Anton, rojen 6.4.1947, stanuje Spodnja Ščavnica 24a, 9250 Gornja Radgona,
VRZEL Danijel, rojen 1.6.1954, stanuje Prečna ulica 4, 9250 Gornja Radgona
NJIVAR Marta, rojena 23.11.1945, stanuje Police 94, 9250 Gornja Radgona
ZAGORC Dušan, rojen 28.2.1952, stanuje Partizanska 37, 9250 Gornja Radgona,
BALE Norma, rojena 23.11.1972, stanuje Črešnjevci 16, 9250 Gornja Radgona,
KLEMENČIČ Zvonimir, rojen 6.11.1947, stanuje Police 6, 9250 Gornja Radgona,
KAJDIČ Ivan, rojen 24.10.1966, stanuje Črešnjevci 152a, 9250 Gornja Radgona
KURBUS Milan, rojen 25.7.1954, stanuje Trg svobode 11, 9250 Gornja Radgona,
PETEK Feliks, rojen 5.5.1937, stanuje Črešnjevci 131, 9250 Gornja Radgona,
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− ROŠKAR Ludvik, rojen 6.8.1938, stanuje Polička cesta 6, 9250 Gornja Radgona,
− VODENIK Miha, rojen 9.9.1944, stanuje Mele 20/c, 9250 Gornja Radgona,
− ROUS Vincenc, rojen 5.4.1941, stanuje Delavska pot 12, 9250 Gornja Radgona.
Komisija nadalje ugotavlja, da je Anton KAMPUŠ, stanujoč Spodnja Ščavnica 24a, podal
izjavo o prevzemu funkcije župana in se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta.
Izjava ima naslednjo vsebino:
»Podajam izjavo s katero podpisani Anton KAMPUŠ, stanujoč Spodnja Ščavnica 24/a, občina
Gornja Radgona, obveščam Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona, da se
odpovedujem funkciji člana občinskega sveta, ker bom prevzel funkcijo župana.«

Župan je nato odprl razpravo. Razprave ni bilo.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 2:
Potrdijo se mandati vsem enaindvajsetim članom občinskega sveta.

Ad. 5:

Ugotovitev o izvolitvi župana

Ludvik ROŠKAR, predsednik mandatne komisije, je podal poročilo. Povedal je, da komisija
na podlagi poročila Občinske volilne komisije, z dne 02.12.2002 ugotavlja, da je bil izvoljen
za župana Občine Gornja Radgona Anton KAMPUŠ. Komisija predlaga, da občinski svet
ugotovi izvolitev župana.
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 3:
Sprejme se ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona bil izvoljen Anton
KAMPUŠ.

Ad. 6:

Predstavitev župana

Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona, je vse prisotne najprej lepo pozdravil. Kot
prvo je izkoristil priložnost in gospodu Vodeniku čestital, za uspešno osemletno županovanje
ter mu izročil sliko. Na kratko se je predstavil ter povedal, da bo našel znanje in sposobnost,
da bo lahko uspešno vodil občinski svet. Povedal je, da je to novo mandatno obdobje
zgodovinsko, ker se bodo čez dve leti ukinile naše meje, ker bo Slovenija vstopila v Evropsko
unijo. Omenil je zadeve glede proračuna občine, s katerim se bodo skušali izenačiti pogoji
življenja vseh občanov. Infrastruktura se bo skušala narediti takšna, da bo dobra in primerna,
da bo lepo živeti v naši občini. Omenil je največje probleme občine, ki pa so vodovod,
komunalna infrastruktura ter nezaposlenost. Predvolilni čas, v katerem je bilo marsikaj
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izrečenega, je mimo. Bile so izrečene iskrene besede po katerih se bo treba ravnati. Poskrbeti
bo potrebno za razvoj gospodarstva s tem, da se bodo vzpostavili dobri pogoji za nadaljnji
razvoj. Lokalna samoiniciativa je tista, ki nas lahko pripelje naprej, zato je potrebno
pripravljati dobre in kvalitetne programe ter se prijavljati na javne razpise iz vseh področij.
Omenil je zapis Vlade RS, katera ugotavlja, da Pomurje skupaj z radgonsko občino, zaostaja
30% za slovenskim povprečjem ter meni, da so zato vrata nekoliko bolj odprta, ker je
tendenca v tem, da bi se pogoji življenja v naslednjih letih izenačili. V tem smislu je zato
potrebno zahtevati, da bi se v to območje vlagalo nekoliko več kot drugje, kar ni iluzija
ampak resničnost. Pri teh pomembnih zadevah bodo potrebni strokovnjaki, ki bodo znali
oceniti, na katere razpise se bo potrebno prijaviti, kateri so ugodni in sprejemljivi, ter da bodo
te zadeve tako kvalitetno pripravljene, da bo iz njih nastal pozitiven razplet.
Povedal je, da bo skušal doseči, da se na novo ustanovi Razvojno-programski svet, v katerem
bodo morali biti domači strokovnjaki iz domače občine. Ta svet bo moral dnevno ali mesečno
spremljati vsa dogajanja v smislu razpisov ter iskati odprte možnosti na vseh področjih.
Predlagal bo, da bi se ustanovil Svet za urbanizem in infrastrukturo, ki bi skušal delovati na
odprtih zadevah (središče mesta, stari del mesta, železnica, …).
Naslednja štiri leta pričakuje timsko delo ter poenotenje v skupno dobro. Ponudil je roko
vsem tistim, ki ga niso izvolili. Ima vsa zagotovila, da se bo delalo skupaj z roko v roki za
skupne cilje. Samo s skupno vizijo in preudarnimi potezami se bo lahko doseglo to, kar si vsi
želimo.
Povedal je, da je član državnega sveta, kar je za radgonsko občino tudi korak naprej. Za to
nalogo bo moral žrtvovati tudi kakšen dan v mesecu, ter si tam pridobivati informacije, za
boljšo in uspešnejšo pripravljenost na prežeče izzive.
Prebral je zaprisego, ki je po vseh občinah že običaj, prav tako pa naj bi postal to običaj v tej
občini.
»Zaprisega novega župana Občine Gornja Radgona na 1. seji Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona v četrtek, dne 19.12.2002 ob 16.00 uri. Pred članicami in člani Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, svečano obljubljam, da bom deloval v skladu z Ustavo RS, v
skladu s statutom in poslovnikom Občine Gornja Radgona, ter spoštoval vse zakone v zvezi z
lokalno skupnostjo, predvsem pa bom deloval v dobrobit vseh občanov in občank Občine
Gornja Radgona. Župan Občine Gornja Radgona Anton Kampuš«
Članicam in članom občinskega sveta je predlagal, da bi se svet v tem letu še enkrat sestal.
Predlagal je, da bi ta seja bila v petek, dne 27.12.2002 ter vprašal članice in člane, če se s tem
predlogom strinjajo ter jih prosil, da to potrdijo z dvigom rok, kar je svet tudi potrdil.

Gospod Miha Vodenik je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in
članom občinskega sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 16.45 uri zaključil 1. sejo
občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

SEJO VODIL:
Miha VODENIK, l.r.
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