ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne 27.08.2003,
s pričetkom ob 10. 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 20 članic in članov občinskega sveta. Seje
se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 21 članic in članov občinskega sveta.
Odsoten je bil Miha VODENIK, član občinskega sveta.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Igor PIVEC, Darja REMSKO, Janja BRUMEN
Ø Anton LETNIK in Franc KNAVS – predstavnika podjetja Letnik-Saubermacher d.o.o.
Lenart
Ø Johann Gaugenrieder, Reinhard Schwedes – predstavnika mesta Helmsheim in Bruchsal iz
Nemčije
Ø Danijela ŽULA – koordinatorica mednarodnega sodelovanja in prevajalka
Ø novinarji.

Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bilo pred sejo razdeljeno naslednje gradivo:
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti
Ø program in vstopnica za 41. Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni (samo za člane

občinskega sveta)
Ø promocijsko gradivo partnerskih občin iz Nemčije
Ø publikacija OŠ Gornja Radgona za šolsko leto 2003/2004

Župan je posebej pozdravil predstavnike iz partnerskih mest Helmsheim in Bruchsal. Povedal je,
da so se prijateljski odnosi začeli razvijati pred tremi leti, sodelovanje pa poteka na različnih
področjih. Povedal je, da sta predstavnika na mizo dala nekaj predstavitvenega in promocijskega
gradiva ter da sta izpostavila željo, da bi pred občinskim svetom gospod Gaugenrieder na kratko
spregovoril nekaj besed. Govor je prevajala gospa Danijela Žula.
Johann GAUGENRIEDER je pozdravil vse navzoče v imenu delegacije in govoril tudi v imenu
gospoda Schwedesa. Povedal je, da so med mesti vzpostavljeni prijateljski odnosi. Poudaril je,
da je delegacija z obiskom v Gornji Radgoni bila zelo zadovoljna. Na kratko je še povedal, kaj
vse zajema promocijsko gradivo ter kakšne aktivnosti se bodo v prihodnosti v sklopu
sodelovanja še odvijale. Na koncu se je še zahvalil pri vseh, ki so jih v času obiska spremljali in
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z njimi preživljali čas. Zaželel je še uspešno delo v občinskem svetu in dobre rezultate. Člane
občinskega sveta je še povabil, da se naslednjič pridružijo na obisku mesta Bruchsal.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 21 članov občinskega sveta, saj se je
seji pridružil še Branko KOCBEK, član občinskega sveta.

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 7. seje občinskega sveta

Župan je dal v razpravo zapis 7. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila dne
24.07.2003. Predlagal je občinskemu svetu, da sprejme zapis 7. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 24.07.2003 s popravkom naziva 14. točke dnevnega reda, ki pravilno
glasi »Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona«.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal zapis na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 76:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapis 7. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 24.07.2003 s popravkom naziva 14. točke dnevnega reda, ki
pravilno glasi »Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja
Radgona«.

Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je predlagal, da se sprejme takšen dnevni red kot je bil posredovan z vabilom na sejo z
dodatno alinejo pri 9. točki dnevnega reda, ki glasi »Predstavitev publikacije OŠ Gornja
Radgona za šolsko leto 2003/2004«.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisa 7. seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkov
6. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2003
7. Soglasje k ustanovitvi skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota
8. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Manka Golarja
9. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
− predstavitev publikacije OŠ Gornja Radgona za šolsko leto 2003/2004
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Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Župan je povedal, da je 8. seja občinskega sveta bila sklicana sorazmerno hitro, zato bodo
odgovori na vprašanja, predloge in pobude, ki so bili podani na prejšnji seji, posredovani na
naslednji seji.

Ad. 5:

Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkov

Obrazložitev k potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkov je podal Anton KAMPUŠ, župan
Občine Gornja Radgona. Glede na razprave, ki so bile pri tej točki na prejšnji seji je še podal
svoje mnenje. Povedal je, da je odločitev o prestavljenem glasovanju bila pravilna, ker je bilo
gradivo članom občinskega sveta posredovano šele pred samo sejo. Odvoz odpadkov je
štirinajstdnevni, deponija v Hrastje Moti pa je zaprta ampak je odlaganje odpadkov tam še
možno dokler se v Gornji Radgoni ne potrdijo nove cene. V letu 2004 se dobijo nove posode za
plastiko in kovine. Na koncu je še opisal nekaj primerjav med občinami, ki so bile narejene.
Župan je nato prebral predlog sklepa.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je potem prosil za pet minutni odmor za sestanek
svetniške skupine LDS, ker ima v skladu s poslovnikom to pravico.
ODMOR
Sledil je 5-minutni odmor, ki ga je ob 10.30 odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 10.35 uri.
Župan je dal besedo gospodu Dušanu ZAGORCU, da poda mnenje svetniške skupine LDS.
Dušan ZAGORC je v imenu svetniške skupine LDS, podal predlog, da se sklep dopolni z
dodatno klavzulo, da se v mesecih maj, junij, julij in avgust odvaža odpadke 7 dnevno oziroma
vsak teden.
ODMOR
Sledil je 10-minutni odmor, ki ga je ob 10.40 odredil župan, za posvetovanje z gospodom
Antonom Letnikom. Seja se je nadaljevala ob 10.50 uri. Župan je preveril prisotnost članov in
članic občinskega sveta in ugotovil, da je na seji trenutno prisotnih 21 članic in članov
občinskega sveta.
Župan je dal besedo gospodu Antonu LETNIKU, direktorju podjetja Letnik-Saubermacher
d.o.o. iz Lenarta, da pove ali sprejema predlog svetniške skupine LDS ali pa ne.
Anton LETNIK, je nato prosil, da gospod Dušan ZAGORC ponovno prebere predlog svetniške
skupine LDS.
Dušan ZAGORC je ponovno podal predlog svetniške skupine LDS, da se sklepu doda klavzula,
da se v letnem odvozu v mesecu maju, juniju, juliju in avgustu, za isto ceno v letnem fondu
odpadke odvaža 7 dnevno oziroma vsak teden, ostalih 8 mesecev v letu pa 14 dnevno. Podobne
predloge, kot so 10 dnevni odvoz, so že obravnavali, zato je prosil, da se pove, če je to možno
ali pa ne.
Anton LETNIK, je nato povedal, da takšne kalkulacije ni možno takoj narediti, ker je to zadevo
potrebno preračunati, ker se zahteva več odvozov za isto ceno. Omenil je različne variante, ki so
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se pripravljale na zahtevo Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe ter da je nazadnje obveljala ta varianta, ki se sedaj predlaga. Na voljo je bilo že preveliko
časa, da bi se ta zadeva lahko uredila, če bi bila prava volja, da se to uredi. Potem je povedal, da
je tedenski odvoz samo zavajanje občanov, ker je dražji. Te zadeve ne morejo steči, ker se ne
spoštuje Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki ga je občina sama sprejela. V mestu
Gornja Radgona preko polovico občanov ni prijavljeno na odvoz biološke mase, kar je razlog,
da smeti smrdijo, kar pa se tudi s tedenskim odvozom ne more rešiti. Povedal je, da je možno
narediti marsikaj in odvažati odpadke večkrat ampak ne za isto ceno. Na koncu je še povedal, da
je deponija v Hrastje Moti uradno zaprta, dosežen pa je dogovor, da se je ta zadeva prestavila.
Župan je nato dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je že predhodno prebral, ker ga tako
zavezuje poslovnik.
Od 21 prisotnih članic in članov občinskega sveta je nato za sprejem sklepa glasovalo 7 ZA
in 14 PROTI, kar pomeni, da sklep ni bil sprejet.

Ad. 6:

Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2003

Obrazložitev Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2003, je podal Vilijem ŽUNKOVIČ,
predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade. Povedal je, da je Komisija za priznanja,
pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v skladu objavila razpis za
podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2003, ki je bil objavljen v mesecu juniju v
dnevniku Večer in lokalnem časopisu Prepih. Z dopisom o objavi razpisa se je obvestilo tudi
različne zavode, inštitucije, zveze in gospodarstvenike v občini Gornja Radgona. Na razpis je v
določenem roku (do 30.06.2003) prispelo 7 predlogov in sicer za zlati grb dva predloga, za
srebrni grb trije predlogi, za bronasti grb en predlog in za listino en predlog. Komisije za
priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je na svoji seji dne
13.08.2003 obravnavala prispele predloge za leto 2003 in predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme predloženi sklep o dobitnikih priznanj za leto 2003 in sicer, da zlati grb Občine Gornja
Radgona prejme Marija Čepin, srebrni grb Občine Gornja Radgona prejme Janez Kralj, bronasti
grb Občine Gornja Radgona prejme Miroslav Kurbus, listino Občine Gornja Radgona prejme
Vlado Drvarič.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 77:
§
§
§
§

Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospe Mariji Čepin
Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospodu Janezu Kralju
Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospodu Miroslavu
Kurbusu
Listina Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospodu Vladu Drvariču

Ad. 7:

Soglasje k ustanovitvi skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota

Obrazložitev Soglasja k ustanovitvi skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota, je podala
Janja BRUMEN, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo v
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občinski upravi. Povedala je, da Zdravstveni dom Gornja Radgona želi postati soustanovitelj
skupnosti zavodov Murska Sobota zaradi znižanja stroškov-plačila DDV za storitve, ki jih le-ta
opravlja. Navedeni stroški bi odpadli, če bi bil Zdravstveni dom Gornja Radgona soustanovitelj
skupnosti. Soustanoviteljstvo Zdravstvenemu domu Gornja Radgona ne povzroča nobenih
dodatnih stroškov, Občina Gornja Radgona pa s podajo soglasja ne prevzema nobenih
obveznosti. Ker gre v tem primeru izključno za zmanjševanje stroškov Zdravstvenega doma
Gornja Radgona, je občinskemu svetu predlagala, da poda soglasje zdravstvenemu domu.
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki
se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti podpira pristop Zdravstvenega doma Gornja Radgona k
ustanovitvi Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota in predlaga občinskemu svetu, da
predlog sklepa sprejme v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 78:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje javnemu zavodu Zdravstveni dom Gornja
Radgona soglasje, da pristopi k ustanovitvi Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska
Sobota.

Ad. 8:

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Manka Golarja

Obrazložitev sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Manka Golarja, je podala Janja
BRUMEN, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo v občinski
upravi. Povedala je, da z veljavno spremembo Zakona o vrtcih lahko lokalna skupnost glede na
razmere in položaj dejavnosti, določi da število otrok presega zgoraj navedeni normativ za
največ dva otroka. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je poslal vlogo za soglasje k
formiranju oddelkov za šolsko leto 2003/2004 z upoštevanjem znižanega normativa. S 1.9.2002
je vrtec formiral 14 oddelkov ob 257 vpisanih otrocih, v skladu z vlogo pa prosi za soglasje, da s
1.9.2003 ob 253 otrocih formira 16 oddelkov oziroma dva oddelka več. Vrtec Manka Golarja
finančnega izračuna posledice povečanja števila oddelkov ni posredoval, toda če se upošteva, da
bi bilo v dodatnih dveh oddelkih minimalno število otrok od 9 do 17, bi navedeno formiranje
predstavljalo dodatno obremenitev občinskega proračuna letno med 10,9 mio do 20,7 mio SIT,
prav tako bi se morala povečati tudi ekonomska cena. Glede na šibko socialno stanje družin,
vključevanje otrok družin z nižjimi dohodki, povečevanje deleža plačila občine za dejavnost
predšolske vzgoje je občinskemu svetu predlagala, da sprejme predlagani sklep. Praktično to
pomeni, da bo Vrtec Manka Golarja pri določitvi števila otrok upošteval enake normative, kot so
veljali v šolskem letu 2002/2003.
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki
se glasi:
1. Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih
Vrtca Manka Golarja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da si predlagatelj za prihodnje leto prizadeva, da v
proračunu občine predvidi sredstva, da se doseže višji kvalitetni nivo in se tako približa
normativom.«
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Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 79:
1. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona pri določitvi števila otrok v oddelku mora
upoštevati prvi odstavek 17. člena Zakona o vrtcih tako, da število otrok v oddelku
določeno v 25. členu Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, poveča za največ dva otroka.
2. Sklep velja takoj in se uporablja od 1.9.2003 dalje.

Ad. 9: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je povedal, da bodo odgovori na podane pobude, predloge in vprašanja iz prejšnje seje,
podani na naslednji seji v pismeni obliki.

− Predstavitev publikacije OŠ Gornja Radgona za šolsko leto 2003/2004
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je kot ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona
povedal, da je v ponedeljek, 1. septembra prelomni trenutek za vse osnovne šole v Sloveniji in
hkrati tudi za vrtce. V celotni Sloveniji se gre v devetletno šolo s prvim in sedmim razredom.
Materialno stanje šol se je v času počitnic izboljšalo. Apaška šola je najsodobnejša in ni rabila
nobene sanacije, ostale šole so imele manjše posege in sanacije. V imenu Osnovne šole Gornja
Radgona, kot največje šole v občini in ene izmed največjih šol v Pomurju, se je zahvalil
občinski upravi in županu, da je bilo opredeljenih 40,0 mio SIT za sanacijo in določene
investicije ker se je vložilo in naredilo veliko stvari za devetletno šolo s 1. septembrom. Omenil
je dobro sodelovanje s starši ter da so ravnatelji osnovnih šol dolžni prvi šolski dan dati
publikacijo. Iz publikacije je razvidna dejavnost in pestrost dela ter uspehi za nazaj. Vsem
staršem in otrokom je zaželel lep prvi šolski dan.

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 11.20 uri zaključil 8. redno sejo občinskega
sveta. Članice in člane občinskega sveta je lepo povabil, da se po predvidenem programu dobijo
na pomurskem sejmu.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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