ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
30.01.2003, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v
Gornji Radgoni.

Ad. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona. Otvoril je sejo in pozdravil
vse prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 17 članic in članov občinskega sveta.
Odsotnost sta opravičila Norma BALE in Karl MIR, oba člana občinskega sveta.
Odsoten je bil tudi Miha VODENIK, član občinskega sveta.

Ostali prisotni:
• občinska uprava: Darinka BODANEC, Dragan KUJUNDŽIČ, Darja REMSKO, Janja
BRUMEN;
• novinarji.
Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bilo pred sejo razdeljeno naslednje gradivo:
•
•

SKLEP – Soglasje k investicijskemu programu »Rekonstrukcija Zdravstvene postaje
Apače«
k točki 10. – Odgovor na vprašanje občinskega svetnika g. Feliksa PETKA

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 2. seje občinskega sveta

Župan je dal v razpravo zapis 2. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila dne
27.12.2002.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal zapis na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno sprejeli naslednji
S K L E P št. 10:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapis 2. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 27.12.2002.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 19 članov občinskega sveta, saj sta se
seji pridružila še Ivan KAJDIČ in Danijel VRZEL, oba člana občinskega sveta.
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Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 3. sejo.
Župan je povedal, da je pred sejo bilo vsem prisotnim razdeljeno dodatno gradivo, v katerem
je tudi:
¶ »Soglasje k investicijskemu programu - Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Apače«
Župan je nato predlagal, da se »Soglasje k investicijskemu programu - Rekonstrukcija
Zdravstvene postaje Apače« obravnava kot 10. točka dnevnega reda ter se točka »Odgovori
na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta« premakne in obravnava
kot 11. točka dnevnega reda.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji dopolnjeni
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisa 2. seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Potrditev mandata članu občinskega sveta
Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta
Predlog za imenovanje članic in članov občinskega sveta v svete javnih zavodov
Predlog za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih
strank v Občini Gornja Radgona
10. Soglasje k investicijskemu programu »Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Apače«
11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Zvonimir KLEMENČIČ, član občinskega sveta, je postavil naslednja VPRAŠANJA:
»V skladu z določili 16. in 17 .člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
postavljam županu občine, gospodu Kampušu naslednja vprašanja:
1. Za koliko je radgonska občina zadolžena in pod kakšnimi pogoji?
2. Katere tožbe proti občini so še nerešene in katere so aktualne privatne tožbe?
3. Ali bo pripravljena časovna in planska strategija izpolnjevanja volilnih obljub in reševanja
problemov z ozirom na trajanje mandata gospoda župana Antona Kampuša?
OBRAZLOŽITEV:
Bilo je danih veliko volilnih obljub, v občini se je nakopičilo ogromno problemov in vsega
sigurno ne bo možno reševati na kratki rok, zato bi bilo dobro, da se pripravi adekvatna časovna
strategija izpolnjevanja in reševanja nalog na kratki rok ter v celotnem mandatu. Nekateri
problemi so se že pričeli reševati in določene volilne pobude izpolnjevati, za nekatere pa bo
potrebna pomoč države ter drugih domačih in tujih institucij.
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Dovolite mi, da nekatere obljube ponovno naštejem, komentiram in dam določene pobude
oziroma mnenje:
Voda
Dejansko se naj ugotovi lastništvo vodnega zajetja, ugotovi se naj kakšno vodo pijemo z ozirom
na novo rigoroznejšo zakonodajo, kakšna je vsebnost nitritov in nitratov ter ostalih škodljivih
snovi. Doseči je potrebno tudi to, da bo z vsemi vodovodi, tudi v KS upravljala ena centralna
enota in jih seveda tudi vse vzdrževala. Vsi dobro vemo, da so glavna vodna zajetja v bližini
farme v Podgradu, ki negativno vpliva na kvaliteto vode, seveda pa tudi gnojenje njiv v bližini
vodnega zajetja, negativni učinek samo še poveča.
Vsem nam je znano, da se je okrog farme vodil že meddržavni spor z Avstrijo in da so bili celo
pripravljeni prispevati del sredstev za razgradnjo farme. To je sigurno problem, ki ga sama občina
ne bo v stanju rešiti. Zavedati pa se je potrebno, da slaba voda še kako škodi zdravju ljudi.
Delo Upravne enote
Zelo je za pozdraviti pobudo g. župana Antona Kampuša in načelnika Upravne enote , da se
naredi Upravno enoto prijazno ljudem, ne pa da so te še pred kratkim pošiljali od vrat do vrat, da
o izgubi časa sploh ne govorim.
Sodelovanje z župani občin Sv. Jurija, Radenci in ostalimi pomurskimi župani
Storjeni so bili prvi koraki za boljše skupno sodelovanje med občinami G. Radgona, Sveti Jurij in
Radenci, saj obstaja veliko problemov, ki se jih lahko reši samo s tvornim sodelovanjem (zaprtje
odlagališča v Hrastju Moti, problematika vode, prometna varnost, ustanovitev visoke gostinske
šole v Radencih itd. ).
S skupnim tvornim sodelovanjem vseh pomurskih županov, bi bilo mogoče zagotoviti pospešitev
gradnje avtoceste Maribor -Lendava, s tem bi rešili tudi problem tovornjakov, ki vozijo skozi
središče G. Radgone in ogrožajo prebivalce ter delajo škodo na cestišču in stavbah.
Glede na regionalni razvoj je bilo že v več študijah ugotovljeno, da je pomurska regija pri vseh
kazalcih čisto na repu in samo neenotnost županov in nezadostni angažiranosti poslancev iz
pomurske regije v prejšnjem mandatnem obdobju gre pripisati, da ni več državnih sredstev
priteklo v našo regijo. Veliko možnosti je imela Radgonska občina takoj po osamosvojitvi
Slovenije, saj so takrat pritekala velika finančna sredstva v Radgono in samo zdraham političnih
veljakov se imamo zahvaliti, da se je ta »pipa« zaprla.
Zavedati se je treba, da je samo v slogi moč, zato tudi toliko poudarjam skupen nastop županov in
poslancev za pridobivanje državnih sredstev.
V tem trenutku še obstajajo sredstva iz programa PHARE, ki bodo usahnila, ko bomo v Evropski
skupnosti. Zdaj je trenutek, da se še tu kaj iztrži, vendar pa je za to potrebno pripraviti čimprej
primerne programe. Ustanovljen je razvojno -strateški svet, ki mora to nalogo prevzeti.
Urbanistični načrt Občine Gornja Radgona
Videti je potrebno, če obstaja primeren načrt občine in ga razgrniti ter uskladiti. Ogromno napak
je bilo v preteklosti narejenih (mestno središče - sama lokacija, stavbe »14. oktober«, bivše
»Elradove« hale, »Elsa«, park, ki smo ga pozidali, neizvedba krožišča, nezaživetje industrijske
cone, saj bi se tam morala koncentrirati vsa industrija, lokacija avtobusne postaje, hotel, ki smo ga
tako zlahka izgubili, čeprav smo sejemsko mesto, stadion, ki ni zaživel tako kot bi moral
(restavracija, beach volley, vzdrževanje, organizacija prireditev, red in čistoča, rekreacija,
parkiranje v času sejma je posebno poglavje, kolesarska steza ob Muri do Radencev in v Avstrijo
ter pozimi lahko kot tekaška smučarska proga in pa seveda sprehajalna steza ter seveda tožba
»AMD«, ki zavira vse še tako dobre možne aktivnosti).
Urbanistični načrt in razvoj »sejma«, saj bi Radgona že zdavnaj morala imeti večnamensko
dvorano, ne pa da se del sejemskih aktivnosti izvaja pod šotori in »pritlikavih« halah, pogledati bi
bilo tudi potrebno, koliko denarja je priteklo v Radgono zaradi sejemskih aktivnosti in kaj se je s
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temi sredstvi naredilo. Gospod župan Kampuš je začel delati v pravi smeri (sestanek z direktorjem
sejma gospodom Erjavcem), sejemska konkurenca je v Sloveniji in Avstriji precej prisotna zato ne
bo enostavno dati novi zagon tej aktivnosti. Tudi lastništvo stražnice je potrebno čim prej rešiti in
ji najti nov namen. Razgovori v tej smeri so že bili, sedaj pa je potrebno stvar z ministrstvom za
obrambo urediti.
Omeniti je še potrebno dom za upokojence, ki ga bi naj zgradile vse tri sosednje občine. Ponovno
apeliram na skupen nastop vseh treh županov .
Industrijska cona, gospodarstvo, podjetništvo
Kot že omenjeno, industrijska cona ni zaživela. Potrebno se je zgledovati pri drugih občinah npr.
Benedikt. Malim podjetnikom je potrebno pomagati z nizko ceno zemljišč, z infrastrukturo in
krediti saj le tako lahko začnejo s svojimi dejavnostmi. Kako pritegniti tuji kapital, za to pa bi
moral delati razvojno strateški svet in vsi, ki lahko kaj pozitivnega naredijo. Ta stvar sigurno ne
bo enostavna, ampak nezaposlenost v občini moramo nujno zmanjšati. Moramo odpreti nova
delovna mesta, ne pa zapirati tovarn in družb (ARAVTO, KOMUNALA, selitev Uprave carine
drugam) in ne dajati koncesije za odvoz smeti »Saubermacherju«, ki je v drugi občini ter mogoče
urediti, da bomo lahko »Radgončani« hodili na tehnične preglede vozil v lastno občino (zaposlitev
določenega števila ljudi) itd..
Sodelovanje z avstrijci
Ti stiki morajo biti kontinuirani. Tu je sigurno kopica stvari, ki se dajo povezati, nenazadnje sta
bila Gornja Radgona in Radkersburg nekoč eno mesto. Tu mora zaživeti sodelovanje na
gospodarskem, kulturnem, športnem področju itd. Ko bomo v EU pa meje tako ali tako ne bo več.
Ponovno mora zaživeti projekt gradnje hidroelektrarn na Muri, saj je to najčistejša energija.
Avstrijci so reko Muro maksimalno izkoristili in se odpovedali gradnji atomskih elektrarn.
Mogoče, bi bilo možno tudi razmisliti o gradnji skupne čistilne naprave za obe mesti in pridobiti
sredstva iz programa PHARE. Sigurno obstoja še veliko stičnih zadev, ki bi jih lahko skupno
reševali.
Iniciativa s strani g. župana Kampuša se je začela, sedaj pa je potrebno nadaljevati.
Ponovno bi omenil farmo.
Problematika šole, vrtcev ter mladine
O tej problematiki bo sigurno več povedal gospod podžupan Zagorc, vendar pa bi vseeno navedel
nekaj nujnih usmeritev.
Maksimalno se je potrebno angažirati, da se pridobi sredstva za devetletko in druge potrebne
investicije od države (poslanci, lobiranje, drugi stiki). Mladini je potrebno najti prostor za njihove
organizirane aktivnosti, da ne bodo hodili po gostilnah, prihajali v slabo družbo, se vdajali
alkoholu in drogam. Šport je že ena od takih aktivnosti, vendar morajo biti aktivnosti primerno
organizirane in nadzirane. Seveda je za to potrebno nameniti določena sredstva, menim, da je
mladina naša bodočnost, zato ne smemo zapirati oči pred tem, kar se že dogaja v občini (droga,
alkohol).
Ceste, kabelska televizija, telefonija
Dajem pobudo, da se po krajevnih skupnostih evidentira vse potrebe po asfaltiranju določenih cest
ter potrebe po gramoziranju cest. Nato je potrebno pregledati za katere ceste že obstajajo projekti
in za katere je planiran denar iz državnega budžeta. Nato je potrebno določiti prioritete. Glede
avtoceste je bilo že predhodno dovolj povedano. Pogledati je tudi potrebno kateri pločniki so
potrebni, da bodo otroci varno hodili v šolo in vrtec. Tudi glede kabelske televizije je potrebno
pogledati, če se da vse operaterje nekako združiti. Poleg tega je potrebno zagotoviti, da se kabli
prestavijo v zemljo, ne pa, da se jih je vleklo po zraku, ad hoc, tako da je vse prepleteno in
nevarno tudi zaradi udara strele. Določene KS so tudi predhodno investirale v kabelsko televizijo,
sedaj pa to upravlja in vzdržuje nova družba in zadeve niso razčiščene. Glede telefonije in
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vlaganja v njo predlagam, da se na nivoju občine zbere potrebna dokumentacija za vrnitev
sredstev kot je z referendumom odločeno, da ne bo vsak posameznik samostojno nastopal.
Upam, da bodo te moje pobude in predlogi naleteli na plodna tla. Gospod župan je začel zelo
tvorno delati v pravi smeri, sedaj pa je potrebno tako tudi nadaljevati. Občinski svet pa mu mora
zagotoviti vso podporo.
Mogoče le še ena pobuda: Dobro bi bilo, da tudi ostale kolegice in kolegi svetniki dajo svoje
pobude in predloge in da se iz vsega predlaganega »izlušči« primerna strategija.«

Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je podal naslednje POBUDE:
1. »Glede izvajanja javne gospodarske službe, čiščenja dimovodnih naprav in podobnih
zadev bi povedal naslednje:
Pred nekaj meseci smo se še v prejšnjem sestavu občinskega sveta pogovarjali, da naše
dimnikarsko podjetje nekatere storitve neupravičeno zaračunava oziroma pregled
dimovodnih naprav in lovilne posode za olje naredi v dveh obrokih in dvakrat zaračuna.
Takrat smo ugotovili, da obstaja v občinski upravi veljaven cenik in so se ugotovila tudi
določena razhajanja. Takrat je bil podan predlog oziroma sprejet sklep, da se vsem
gospodinjstvom v občini v obliki oglasa oziroma lista razposlalo obvestilo o sprejetih
cenah storitev, ki se zakonsko morajo izvajati in v kakšnem obsegu. To še ni bilo
realizirano, zato predlagam, da bi se ta zadeva obnovila in bi se to vsem gospodinjstvom
razposlalo, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov.«
2. »Dal bi pobudo, da se razmisli oziroma izvrši ponovno odprtje sanitarij na tržnici. Te
sanitarije so kar nekaj časa zaklenjene, težave pa imajo lastniki kioskov ter tudi ljudje, ki
prihajajo v občinsko zgradbo po opravkih. Ta zadeva tudi ni najboljša na avtobusni
postaji, zato bi se naj na tem področju nekaj naredilo.«
3. »Na podlagi predlogov več ljudi predlagam, da se nabavi barva ter se po občini na tablah,
kjer piše ime župan Miha Vodenik, prebarva ime, ter naj bo samo župan tisti, ki prosi, da
se ne odlaga odpadkov, avtomobilskih školjk ter podobnih zadev.«

Ad. 5:

Potrditev mandata članu občinskega sveta

Obrazložitev k potrditvi mandata članu občinskega sveta gospodu Slavku Lončariču, je podal
Vincenc ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal
je, da je na 1. seji občinskega sveta bil sprejet ugotovitveni sklep, da je za župana Občine
Gornja Radgona bil izvoljen Anton Kampuš. Ker je bil Anton Kampuš izvoljen tudi za člana
občinskega sveta v drugi volilni enoti na kandidatni listi ZLSD in se je zaradi prevzema
funkcije župana odpovedal funkciji člana občinskega sveta, je občinska volilna komisija
ugotovila, da je za člana občinskega sveta bil izvoljen Slavko Lončarič, rojen 11.05.1937,
stanujoč Lokavci 41. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji,
na podlagi prejetega potrdila občinske volilne komisije sprejela sklep, da občinskemu svetu
predlaga potrditev mandata članu občinskega sveta gospodu Slavku Lončariču.
Župan je nato dal sklep na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
S K L E P št. 11:
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta, gospodu Slavku LONČARIČU.
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Ad. 6:

Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta

Obrazložitev predloga za imenovanje delovnih teles občinskega sveta, je podal Vincenc
ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 1. seji dne 09.01.2003
obravnavala predlog liste kandidatov za članice in člane delovnih teles občinskega sveta,
kateri je bil usklajen z političnimi strankami in listami, zastopanimi v občinskem svetu in
potrdila predlog za imenovanje članic in članov stalnih delovnih teles občinskega sveta in
sicer: Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, Odbora za področje družbene dejavnosti, Odbora za kmetijstvo in turizem,
Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo, Statutarno pravne
komisije, Komisije za priznanja, pohvale in nagrade in Komisije za izvedbo prireditev.
Občinskemu svetu je nato v imenu komisije predlagal, da predlog sklepa obravnava in
sprejme.
Župan je nato odprl razpravo. Razprave ni bilo. Župan je predlagal, da se glasuje javno in v
paketu za vse odbore in vse komisije, kar je občinski svet z dvigom rok soglasno potrdil.
Članice in člani občinskega sveta so nato so z večino opredeljenih glasov (18 prisotnih – 16
ZA, 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 12:
1. Za člane odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
• Dušan ZAGORC, stanujoč Partizanska c. 37, Gornja Radgona
• Andrej RITLOP, stanujoč Podgorje 13/a, Apače
• Slavko LONČARIČ, stanujoč Lokavci 41, Spodnji Ivanjci
• Danijel VRZEL, stanujoč Prečna ulica 4, Gornja Radgona
• Ludvik ROŠKAR, stanujoč Polička cesta 6, Gornja Radgona
• Anton TROPENAUER, stanujoč Norički Vrh 21, Gornja Radgona
• Ksenija KOVAČ, stanujoča Segovci 44/c, Apače
2. Za člane odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
• Jože KOVAČ, stanujoč Segovci 44/c, Apače
• Slavko LONČARIČ, stanujoč Lokavci 41, Spodnji Ivanjci
• Ivan ZVER, stanujoč Lutverci 41, Apače
• Ivan DOKL, stanujoč Lastomerci 4, Gornja Radgona
• Milan KURBUS, stanujoč Trg svobode 11, Gornja Radgona
• Jože MAKOVEC, stanujoč Hercegovščak 35, Gornja Radgona
• Ivo VUK, stanujoč Trstenjakova ulica 8, Gornja Radgona
3. Za člane odbora za področje družbene dejavnosti se imenujejo:
• Zvonimir KLEMENČIČ, stanujoč Police 6, Gornja Radgona
• Vincenc ROUS, stanujoč Delavska pot 12, Gornja Radgona
• Marta NJIVAR, stanujoča Police 94, Gornja Radgona
• Ivan KAJDIČ, stanujoč Črešnjevci 152/a, Gornja Radgona
• Edvard TERŠEK, stanujoč Lutverci 78, Apače
• Marija KUZMA, stanujoča Mladinska 9, Gornja Radgona
• Marjan ŽULA, stanujoč Prežihova ulica 12, Gornja Radgona
4. Za člane odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
• Andrej RITLOP, stanujoč Podgorje 13/a, Apače
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Ivan ZVER, stanujoč Lutverci 41, Apače
Ivan KAJDIČ, stanujoč Črešnjevci 152/a, Gornja Radgona
Branko KOCBEK, stanujoč Spodnja Ščavnica 6, Gornja Radgona
Karl MIR, stanujoč Spodnji Ivanjci 18, Spodnji Ivanjci
Dani MAROVIČ, stanujoč Vrtna ulica 14, Gornja Radgona
Franc REŽONJA, stanujoč Vratja vas 21, Apače

5. Za člane odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo
se imenujejo:
• Vincenc ROUS, stanujoč Delavska pot 12, Gornja Radgona
• Zvonko GREDAR, stanujoč Ivanjski Vrh 5, Spodnji Ivanjci
• Danijel VRZEL, stanujoč Prečna ulica 4, Gornja Radgona
• Branko KOCBEK, stanujoč Spodnja Ščavnica 6, Gornja Radgona
• Feliks PETEK, stanujoč Črešnjevci 131, Gornja Radgona
• Janez BRUNČIČ, stanujoč Cankarjeva c. 12, Gornja Radgona
• Anton TROPENAUER, stanujoč Norički Vrh 21, Gornja Radgona
6. Za člane statutarno pravne komisije se imenujejo:
• Marta NJIVAR, stanujoča Police 94, Gornja Radgona
• Feliks PETEK, stanujoč Črešnjevci 131, Gornja Radgona
• Milan KURBUS, stanujoč Trg svobode 11, Gornja Radgona
• Mirko FERENC, stanujoč Stavešinski Vrh 27, Spodnji Ivanjci
• Janko KRALJ, stanujoč Črešnjevci 81/a, Gornja Radgona
7. Za člane komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
• Vilijem ŽUNKOVIČ, stanujoč Apače 24, Apače
• Slavko LONČARIČ, stanujoč Lokavci 41, Spodnji Ivanjci
• Karl MIR, stanujoč Spodnji Ivanjci 18, Spodnji Ivanjci
• Ivan ZVER, stanujoč Lutverci 41, Apače
• Milan NEKREP, stanujoč Partizanska c. 33, Gornja Radgona
8. Za člane komisije za izvedbo prireditev se imenujejo:
• Andrej RITLOP, stanujoč Podgorje 13/a, Apače
• Marta NJIVAR, stanujoč Police 94, Gornja Radgona
• Matej UTROŠA, stanujoč Trg svobode 10, Gornja Radgona
• Franek RADOLIČ, stanujoč Partizanska c. 33, Gornja Radgona
• Roman SLUGA, stanujoč Panonska ulica 18, Gornja Radgona
• Karel KOROŠEC, stanujoč Trubarjeva ul. 6, Gornja Radgona
• Erika AJLEC, stanujoča Apače 113, Apače
Ad. 7:

Predlog za imenovanje članic in članov občinskega sveta v svete javnih zavodov

Obrazložitev predloga za imenovanje delovnih teles občinskega sveta, je podal Vincenc
ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prav tako na svoji 1. seji obravnavala
predlog liste kandidatov za članice in člane svetov v javnih zavodih, kateri je bil usklajen z
političnimi strankami in nosilci list, zastopanimi v občinskem svetu ter potrdila predlog za
imenovanje članic in članov v svete javnih zavodov in sicer v: Javni vzgojnoizobraževalni
zavod OŠ Gornja Radgona, Javni vzgojnoizobražealni zavod OŠ Apače, Javni
vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjak Negova, Javni vzgojnoizobraževalni
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zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja, Javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja
Radgona, Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja, Javni zavod Ljudska univerza
Gornja Radgona, Javni zavod zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Zavod za turizem, Center za socialno delo Gornja Radgona, Pomurske lekarne Murska Sobota
in Sklad RS ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Občinskemu svetu je nato v imenu komisije
predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Župan je nato odprl razpravo. Razprave ni bilo. Župan je predlagal, da se glasuje javno in v
paketu za vse svete javnih zavodov, kar je občinski svet z dvigom rok soglasno potrdil.
Članice in člani občinskega sveta so nato so z večino opredeljenih glasov (18 prisotnih – 16
ZA, 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 13:
1. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Gornja Radgona se
imenujejo:
• Ivan KAJDIČ, stanujoč Črešnjevci 152/a, Gornja Radgona
• Branko KOCBEK, stanujoč Spodnja Ščavnica 6, Gornja Radgona
• Zvonimir KLEMENČIČ, stanujoč Police 6, Gornja Radgona
2. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Apače se imenujejo:
• Andrej RITLOP, stanujoč Podgorje 13/a, Apače
• Ivan ZVER, stanujoč Lutverci 41, Apače
• Vilijem ŽUNKOVIČ, stanujoč Apače 24, Apače
3. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka
Negova se imenujejo:
• Karl MIR, stanujoč Spodnji Ivanjci 18, Spodnji Ivanjci
• Zvonko GREDAR, stanujoč Ivanjski Vrh 5, Spodnji Ivanjci
• Ivan DOKL, stanujoč Lastomerci 4, Gornja Radgona
4. Za člana Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ dr. Janka Šlebingerja se
imenuje:
• Marta NJIVAR, stanujoča Police 94, Gornja Radgona
5. Za člana Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
se imenuje:
• Ludvik ROŠKAR, stanujoč Polička cesta 6, Gornja Radgona
6. Za člane Sveta javno vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Manko Golar se imenujejo:
• Vincenc ROUS, stanujoč Delavska pot 12, Gornja Radgona
• Jože KOVAČ, stanujoč Segovci 44/c, Apače
• Slavko LONČARIČ, stanujoč Lokavci 41, Spodnji Ivanjci
7. Za člana Sveta javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona se imenuje:
• Milan KURBUS, stanujoč Trg svobode 11, Gornja Radgona
8. Za člane Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se
imenujejo:
• Zvonko GREDAR, stanujoč Ivanjski Vrh 5, Spodnji Ivanjci
• Danijel VRZEL, stanujoč Prečna ulica 4, Gornja Radgona
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•

Ivan KAJDIČ, stanujoč Črešnjevci 152/a, Gornja Radgona

9. Za člana Sveta zavoda za turizem Gornja Radgona se imenujeta:
• Feliks PETEK, stanujoč Črešnjevci 131, Gornja Radgona
• Andrej RITLOP, stanujoč Podgorje 13/a, Apače
10. Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
• Dušan ZAGORC, stanujoč Partizanska 37, Gornja Radgona
11. Za člana Sveta Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
• Vincenc ROUS, stanujoč Delavska pot 12, Gornja Radgona
12. Za člana Sveta sklada RS ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se imenujeta:
• Norma BALE, stanujoča Črešnjevci 16, Gornja Radgona
• Erika AJLEC, stanujoča Apače 113, Apače

Ad. 8:

Predlog za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev predloga za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je
podal Vincenc ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Povedal je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prav tako na svoji 1.
seji obravnavala predlog liste kandidatov za članice in člane Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, kateri je bil usklajen z političnimi strankami in nosilci list, zastopanih v
občinskem svetu ter potrdila predlog za imenovanje članic in članov Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. Občinskemu svetu je nato v imenu komisije predlagal, da predlog
sklepa obravnava in sprejme.
Župan je dal predlog v razpravo. Razprave ni bilo. Župan je predlagal, da se glasuje javno, kar
je občinski svet z dvigom rok soglasno potrdil.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 14:
1. Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
¶ Ivan DOKL, stanujoč Lastomerci 4, Gornja Radgona
¶ Stanko SAKOVIČ, stanujoč Partizanska cesta 28, Gornja Radgona
¶ Oto ŠKOFIČ, stanujoč Šlebingerjev breg 39, Gornja Radgona
¶ Miroslav NJIVAR, stanujoč Police 94, Gornja Radgona
¶ Jože KOS, stanujoč Ljutomerska cesta 7, Gornja Radgona
¶ Franc PETROVČIČ, stanujoč Panonska ulica 36, Gornja Radgona
¶ Brane KLUN, stanujoč Čremošnikova ulica 6, Gornja Radgona
2. Naloge sveta so:
¶ na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbijo za
razvijanje in uveljavljanje ukrepov za:
• večjo varnost
• dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu
• razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi
udeleženci v cestnem prometu
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•

druge naloge opredeljene z zakonom o varnosti cestnega prometa.

3. Svet šteje sedem članic in članov.

Ad. 9: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja
političnih strank v Občini Gornja Radgona
Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja
političnih strank v Občini Gornja Radgona, je podala Darinka BODANEC, tajnik občine.
Povedala je, da se s predlagano spremembo odloka o načinu financiranja političnih strank
usklajuje z novelo Zakona o političnih strankah, ki določa, da financiranje političnih strank ne
sme presegati 0,6 % sredstev primerne porabe. Občinskemu svetu je predlagala, da Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja
Radgona obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan je odprl razpravo.
Danijel VRZEL, podžupan občine, je predlagal oz. dal amandma k 2. členu odloka, ki se bi
naj glasil »Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v lokalnem časopisu PREPIH,
uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna za leto 2003«. Prosil je tudi, da se drugi odloki
občinskega značaja ter gradiva v bodoče objavljajo v lokalnem časopisu PREPIH.
Darinka BODANEC, tajnik občine, je pojasnila, da se s spremembo tega odloka ne more
določiti kje bodo te zadeve objavljene, ker je to določeno in opredeljeno v statutu občine.
Tam je opredeljeno, da se vsi občinski splošni akti, sprejeti na občinskem svetu, objavljajo v
Uradnem listu RS. Dokler je ta določba v statutu, se tudi mora spoštovati.
Župan je vprašal gospoda podžupana Vrzela, če umakne tokrat svoj predlog do prihodnjič, ko
se bo pogovarjalo o spremembi statuta.
Danijel VRZEL, podžupan občine, je umaknil svoj predlog.
Župan je zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 15:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona
po skrajšanem postopku.

Ad. 10: Soglasje k investicijskemu programu »Rekonstrukcija Zdravstvene postaje
Apače«
Obrazložitev investicijskega programa »Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Apače« je podala
Janja BRUMEN, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo v
občinski upravi. Povedala je, da je občinska uprava dne 05.09.2002 posredovala Ministrstvu
za zdravje vlogo za sofinanciranje investicij na primarni ravni za leto 2004 za rekonstrukcijo
Zdravstvene postaje Apače skupaj z dokumentacijo, v kateri je bil predviden začetek
rekonstrukcije v jeseni 2004 in dokončanje spomladi 2005. Z rekonstrukcijo je predvidena
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izvedba naslednjih del: preureditev prostorov v pritličju s prebojem nekaterih sten z novimi
montažnimi stenami, nad pritličjem se izvede spuščeni armstrong strop, streha se pregleda in
se po potrebi zamenjajo poškodovani deli, vsa obstoječa vrata in okna se novo opleskajo po
predhodnih opravilih, podi v kleti se zravnajo in položijo se ploščice, izvedejo se opleski sten
in položitev keramičnih ploščic, obnovi fasada objekta, izvedejo se elektroinštalacije,
vodovod in kanalizacija na novo, centralno ogrevanje se delno preuredi, prezračevanje se
uredi s klima napravo, pred vhodom se izvede dostop invalidnim osebam. Rekonstrukcija po
predračunski vrednosti znaša 35,8 mio SIT. Nadalje je naštela vire financiranja ter po daljši
obrazložitvi občinskemu svetu predlagala, da ta predlog obravnava in sprejme.
Župan je odprl razpravo. Župan je povedal, da si je to zdravstveno postajo ogledal ter je
mnenja, da je v katastrofalnem stanju. Povedal je, da je prav, da se ta sklep podpre, ker se s
tem lahko izkoristi tudi ugodnosti sofinanciranja.
Ker ni bilo nobenih pripomb je župan zaključil razpravo ter dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 16:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k investicijskemu programu
»Rekonstrukcije Zdravstvene postaje Apače« za zagotovitev osnovnih pogojev za
delovanje primarnega zdravstva. Investicija se vključi v razvojni program Občine
Gornja Radgona.
2. Občina Gornja Radgona bo v proračunu Občine Gornja Radgona iz lastnih
prihodkov zagotovila sredstva v višini 21.385.000,00 SIT in sicer:
¶ v letu 2003
¶ v letu 2004
¶ v letu 2005

2.676.000,00 SIT
5.928.000,00 SIT
12.781.000,00 SIT

Ad. 11: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je povedal, da je bil v kontekstu te točke, pred sejo vsem prisotnim razdeljen Odgovor
na vprašanje občinskega svetnika g. Feliksa PETKA. Na kratko je pokomentiral
primopredajo med njim in gospodom Vodenikom, ker ugotavlja, da je v Gornji Radgoni bila
ugotovljena moralna škoda, ker je zadeva spet bila prečesana po vseh medijih, kar ni primerno
za imidž, ki se v Gornji Radgoni gradi. Smatra, da je za vsako občino, kot za vsako podjetje,
potrebno pripraviti dolgoročni program in ne glede na odhod župana ali direktorja je to
dolgoročno vizijo in usmeritev občine potrebno peljati naprej ter z normalnim obnašanjem
sprejeti zamenjavo ali na nivoju župana ali v kakem drugem podjetju, na nivoju direktorja.
Smatra, da ta poteza gospoda Vodenika, do njega in do drugih, ni bila korektna in bo te
moralne posledice moral zdaj nositi vsak sam.
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Aktualni dogodki v Občini Gornja Radgona
Župan je povedal, da bo pokomentiral najnovejša dogajanja, ki so bila med prejšnjo in
sedanjo sejo občinskega sveta. Povedal je, da je dogajanja v občini v tem trenutku veliko.
Povedal je, da ima zelo veliko obiskov, pri tem pa mu ob strani stojijo vsi, ki delajo z njim,
predvsem pa novoizvoljena podžupana, ki imata tudi že objavljene uradne ure.
Čistilna naprava
V lanskem letu je bila razpisana koncesija, na podlagi razpisa je bila dana pritožba, ta pritožba
pa ni bila ugodena. Ta razpis se je zdaj prekinil ter dogajanja več ne tečejo naprej, ker se je na
strokovnih podlagah ugotovilo, da so bili parametri, ki so bili v razpisnih pogojih dani,
neprimerni. Za gradnjo čistilne naprave niso bila odkupljena zemljišča, ter je bilo nelogično
pričakovati, da bi se ta koncesija lahko podelila ker ima občina predkupno pravico in bi
morala vsekakor zemljišča odkupiti občina, ne pa tisti, ki bi koncesijo dobil.
Povedal je, da se je podjetje MIR d.d., ki pripravlja novo gradnjo na lokaciji starega Elrada,
odločilo samo izgraditi čistilno napravo.
Za izgradnjo čistilne naprave sta dve poti, prva, da se izbere ustrezen koncesionar, druga pa,
da se pridobijo kompletna zemljišča in uredi kompletna dokumentacija ter v to izgradnjo gre
občina sama. Na podlagi tega se lahko dobijo tudi sredstva iz različnih virov, predvsem pa se
dela na tem, da bi se ta sredstva zagotovila iz programa PHARE.
Stečaj podjetja Ar-Avto d.d.
Pred kratkim je šla v stečaj firma Ar-Avto d.d., kar je prineslo spet 30 delavcev, ki so zdaj
brez zaposlitve. Tečejo že razgovori, da bi se na lokaciji Ar-Avta opravljale druge dejavnosti,
ter bi se tam naredil avtoservis, ker bi se potem opravljali tudi tehnični pregledi.
Cestna infrastruktura
Na obisku na Ministrstvu za promet RS v Ljubljani, kjer sta bila župan in gospod Kujundžič,
so se pogovarjali o različnih stvareh. Cesta Apače-Segovci, je zajeta v program v letu 2004.
Glede krožišče v Gornji Radgoni se bo napravila širša razprava v Krajevni skupnosti, z vsemi
tistimi, ki mejijo na to križišče. Če se bodo vsi strinjali z izgradnjo krožišča, se bo to sporočilo
v Ljubljano, da se pristopi k izdelavi dokumentacije in bi se investicija lahko v tem letu
izpeljala.
Ureditev prometnega režima v Gornji Radgoni
Ko se bo čez dve leti ukinila meja, bo morala biti Gornja Radgona sorazmerno urejena v
komunalnem in infrastrukturnem smislu, prav tako bo morala imeti tudi urejen prometni
režim. Dejstvo je, da je pri vsaki zadevi potrebno pripraviti investicije in predloge ter takoj
začeti s pripravo dokumentov, kjer so vse zadeve do potankosti opredeljene, šele potem se
lahko tudi računa na kakšno sofinanciranje.
Tožbe proti občini
Občina ima trenutno 24 tožb, glede katerih so že potekali razgovori z vodstvom občine. On
kot župan je dobil nalogo, da se z vsemi tistimi, s katerimi se da pogovarjati, sestane in skuša
doseči konsenz, tam kjer se pa ne bo dalo dogovoriti, pa se bodo zadeve peljale naprej.
Tožba s Športno zvezo Gornja Radgona
Tožba proti gospodu Janku Irgoliču je bila izgubljena. Ta zadeva se bo skušala rešiti tako, da
bo športna zveza v radgonski občini dobila toliko manj sredstev, da se bo lahko ta tožba
pokrila.
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Vodooskrba na območju celotne občine
Ta zadeva je v občini med prioritetami in se jo je potrebno lotiti takoj. Segment vodooskrbe je
trajnostno zanemarjen in ni urejen, ker so se te zadeve prej reševale posamezno. Vsi v državi
govorijo, da je vodooskrba domena države, zato je treba v Pomurju začeti z regionalizmom,
kajti samo regionalni programi vodooskrbe bodo financirani s strani države. Povedal je, da
dolgoročno vidi rešitev v tem, da se z enim podjetjem, ki se s temi zadevami ukvarja,
dogovori o prevzemu kompletnega sistema našega vodovodnega omrežja, z nekaterimi
določenimi pogoji, da se izgradi vodovodno omrežje še tam, kjer ga ni, da dolgoročno
zagotovi boljšo in kvalitetnejšo vodo ter, da cene vodarine ne bi poskočile čez normalno
mejo. Razgovori v tem smislu že tečejo, glede tehnične rešitve, pa se je še potrebno
posvetovati z veliko, za to področje verificiranimi, strokovnjaki.
Stražnica v Gornji Radgoni
Na obisku na Ministrstvu za obrambo RS v Ljubljani, kjer sta bila župan in gospod Erlih, so
se začeli pogovarjati o vojašnici v Gornji Radgoni skupaj z objekti in zemljiščem, ki spadajo
zraven prav tako o karavli v Konjišču. Povedal je, da so bili odmevi dobri ter so se vzpostavili
dobri odnosi. V dveh mesecih se bo verjetno uspelo dogovoriti, da bi te nepremičnine prišle v
občinsko last po neki minimalni ceni, ker zakon v tem trenutku ne dopušča, da bi se te stvari
dale zastonj. Ker je to področje v Gornji Radgoni zelo interesantno in je lokaciji, ki ima
sorazmerno veliko ceno, je interes občine, da to pride v njeno last ter se potem ponudi
morebitnim investitorjem.
Stari »Špital« v Gornji Radgoni
Ker je »Špital« urejen le v srednjem delu, se bo skušalo od Ministrstva za kulturo RS pridobiti
toliko sredstev, da bi se objekt renoviral in bi tako Gornja Radgona dobila vsaj en kulturni
hram.
Eksploatacija gramoza v Konjišču
To je v občini pozitivna stvar, ki se jo je potrebno lotiti takoj. Sodelavci so že dobili nalogo,
da se takoj pridobi koncesija za eksploatacijo gramoza, vsaj za občinske potrebe. Nelogično
je, da občina ima gramoz, ki ga ne porablja za svoje potrebe in razmere ter krajevne
skupnosti. Ne sme se več dovoliti, da bi naši občani za krajevne potrebe hodili tako daleč po
gramoz in ga tako drago plačevali, če na tem gramozu živimo. Zadeve se vodijo v tej smeri,
da bo ta gramoz na voljo tudi za širšo prodajo in ne samo za občinske in krajevne potrebe.
Obisk avstrijske delegacije
Na obisku je bila avstrijska delegacija, na čelu z gospodom Ganglom, ki je regijski poslanec
v avstrijski Radgoni. Med razgovorom se je ugotovilo, da imajo oni popolnoma isto mišljenje
glede sodelovanja, ki še ni na pravem nivoju. Veliko je skupnih interesov, ta pot, ki smo si jo
začrtali, da se bo ustanovil Odbor za mednarodno sodelovanje, pa je prava, zato se o teh
stvareh treba začeti tudi takoj pogovarjati.
Dogajanja v MIR d.d.
Na obisku pri novem direktorju MIR d.d., so dali zagotovila, da bo število delovnih mest
ostalo nespremenjeno in se bo na tej novi lokaciji opravljala ista dejavnost kot do zdaj. Na
novo se bo opravljala še dejavnost piščančereje in klavnica za svinjetino ter ostalo živino, kot
do sedaj. Investicija je dolgoročna ter je usmerjena tudi v izvoz po evropskih parametrih.
Grad Gornja Radgona
Na obisku pri gospodu Milanu Herzogu so se pogovarjali o tem, kako zadeve tečejo in kako
daleč je grad pripravljen. Po pogodbi bi v roku 10 let gospod Herzog moral zagotoviti
poročno dvorano ter še nekaj drugih stvari. Te zadeve še zdaj niso tako daleč, gospod Herzog
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pa bi jih bil pripravljen urediti v roku nekaj mesecev. Kompletna ureditev grada je še časovno
daleč, zato se bo zdaj skušalo iti po etapah ter se bo najprej pripravil le en del grada. S
postopnim predajanjem grada v uporabo bi se lahko začelo že v tem letu.
Industrijska cona Gornja Radgona
Vesel je, da občina v industrijski coni že ima eno parcelo v svoji lasti. Sodelavci so dobili
nalogo, da v odkup pridobijo še druge parcele, ki so v privatni ali drugi lastnini ter so vezane
na to parcelo. Tako se bo prišlo do tega stadija, da se bo lahko v industrijski coni ponudil
prostor tistemu, ki bo iskal poslovni prostor. Za te odkupe bo potrebno nameniti tudi nekaj
sredstev iz proračuna.
Pomurski gospodarski forum
Pred dnevi je v Gospodarski zbornici v Ljubljani bila prezentacija Pomurja v gospodarskem
smislu. Prisotni so bili vsi vidni gospodarstveniki in drugi politični ljudje iz Pomurja kakor
tudi sekretarji iz večine ministrstev. Sporočilo tega foruma je bilo, da če nimaš pripravljenih
programov na vseh področjih in dolgoročnih usmeritev, potem ne moreš pričakovati nobenih
sredstev od nikoder. V tem trenutku je še na tem področju naša občina bosa, ker te stvari še
niso pripravljene. Povedal je, da še strateški razvojni svet uradno ni bil imenovan, ampak se
na tem področju že zelo dela, kar je tudi prava pot za napredek.
Pred dnevi so se v občini zaključili Trstenjakovi dnevi. V bodoče bo potrebno tem kulturnim
zadevam posvečati več pozornosti, ker se občani številno udeležujejo teh prireditev.

Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in članom
občinskega sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 15.15 uri zaključil 3. sejo
občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA:
Anton KAMPUŠ, l.r.
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