ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 25.09.2003,
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 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, Darja REMSKO, Dragan KUJUNDŽIČ, Pika
Leopoldina VODNIK, Marija KAUČIČ, Bernarda HARI
Ø Anton LETNIK in Mojca LETNIK – predstavnika podjetja Letnik-Saubermacher d.o.o.
Lenart
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 K točki 5. - Predlog sprememb in dopolnitev k Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

za leto 2003 (predlog skrajšani postopek)
mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti
mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 8. seje občinskega sveta

Župan je dal v razpravo zapis 8. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila dne
27.08.2003.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal zapis na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (20 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 80:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapis 8. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 27.08.2003.
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Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je povedal, da je bilo k točki št. 5 razdeljeno dodatno gradivo »Predlog sprememb in
dopolnitev k Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (predlog skrajšani
postopek)«. Nato je umaknil iz dnevnega reda točko št. 7, ki se je glasila »Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (druga obravnava)«. Potem je
predlagal spremembo naziva točke št. 9, ki se je prvotno glasila »Sklep o potrditvi cen za odvoz
komunalnih odpadkov« v pravilen naziv »Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s
komunalnimi odpadki«. Potem je iz dnevnega reda umaknil prvotno točko št. 14, ki se je glasila
»Predlog za imenovanje članic in članov Odbora za mednarodno sodelovanje«, ker ni prišlo do
poenotenega spiska članov odbora.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (20 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisa 8. seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2003 (skrajšani postopek)
6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega
vzdrževanja in izvajanje zimske službe na občinskih lokalnih cestah (druga obravnava)
7. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev do celodnevnega
institucionalnega varstva
8. Odkup zemljišč v Industrijski coni Mele
9. Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki
10. Poslovno poročilo Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002
11. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta
12. Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 21 članov občinskega sveta, saj se je seji
pridružil še Karl MIR, član občinskega sveta.

Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Vilijem ŽUNKOVIČ, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Iz poznanih virov mi je znano, da gospod Radašin Miloš in Jolana želita prodati stanovanje nad
zdravstvenim domom v Apačah in tako dati možnost, da se lahko pristopi k celovitemu
načrtovanju in reševanju tega perečega problema. Sprašujem ali je občina in Zdravstveni dom
Gornja Radgona to stanovanje pripravljena odkupiti oziroma se dogovoriti z lastnikoma tega
premoženja, da se nam ne bi prijavil nezaželjen nosilec te pravice. Želja krajanov Apaške doline
je, da bi ta zdravstveni dom imel tudi lekarno, poleg ostalih dveh ordinacij in bi se ta zdravstveni
dom v celoti organiziral in ponudil občanom.«
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Nadalje je podal še eno POBUDO:
»Že od samega začetka, odkar sem postal občinski svetnik, opozarjam na vodno problematiko v
vodovarstvenem območju v Segovcih. Pojavili so se novi momenti, kateri še bolj ogrožajo to
vodo, kot pred dvema letoma. To zadevo smo obravnavali tudi na svetu krajevne skupnosti, na 7.
seji, kjer so me zadolžili, da te zadeve na občinskem svetu iznesem. V mesecu septembru je
ponovno prišlo do nekontroliranega izvoza gnojevke v neposredni bližini vodovarstvenega pasu
vodnega zajetja Segovci. Predstavniki KS Apače in pristojni iz občinske uprave smo opravili
ogled na licu mesta. Zadeva je bila obravnavana na 7. seji Sveta KS Apače, dne 16.09.2003.
Svet je sprejel sklep, da je potrebno takojšnjo ukrepanje vseh odgovornih in da je za dokončno
rešitev navedene problematike potrebno izvesti konkretne ukrepe:
- da se opravi pregled primernosti hlevov za rejo prašičev na območju KS Apače upoštevajoč, da
ustrezajo po prostorski ureditvi in primernosti vklopa v okolje, skratka, da so urejeni v skladu s
tozadevnimi predpisi;
- da si rejec prašičev mora pridobiti soglasje od Občine Gornja Radgona, pred vhlevljanjem
prašičev, ki bi bili pripeljani iz farme Ihan oziroma podobnih drugih farm v Sloveniji;
- ker večina rejcev prašičev nima zadostnih površin za izvoz gnojevke, predlagam, da se rejcem
prašičev določijo pogoji izvoza gnojevke. Izvozi gnojevke naj bi bili časovno omejeni ter
opredeljene površine, na katere se lahko izvaža gnojevka. V kolikor rejec ne poseduje zadostnih
površin za izvoz gnojevke, naj bi imel ustrezno pogodbo za izvoz na površine drugih lastnikov.
Sklenile bi se naj pogodbe s Kmetijstvom Črnci, ki poseduje zadostne površine.
- da Občina Gornja Radgona v dogovoru s sosednjima občinama Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici,
zaposli komunalnega inšpektorja, ki bo lahko na licu mesta ukrepal proti takšnim kršiteljem.
To predlagamo iz tega razloga, ker smo določenim inšpektorjem prijavljali te zadeve, ampak so
se oni zmeraj tej odgovornosti izmikali. Povedali so, da se naj pokliče Policijo, da naredijo
zapisnik in zaznamek ter poslikajo območje, oni pa bodo potem kasneje ukrepali. Smatram, da je
inšpektor na svojem delovnem mestu zato, da če ga določeni občani pokličejo na reševanje
nekega problema, pride takoj na licu mesta s svojimi službami in se ta problem reši. Kot sem že
omenil se vhlevljajo prašiči iz farme Ihan, od spodaj nam pripeljejo prašiče in hrano, pri nas jih
mi vzgojimo in jih spet odpeljejo. Naši ljudje od tega nimajo kaj dosti, gnojevko, ki pa tu ostane,
pa moramo razvažati po naši Apaški dolini oziroma celo v vodovarstveno območje. Nujno
potrebno je, da ti inšpektorji začnejo delati in ne mižati na eno oko, eden je kmetijski inšpektor,
ki zagovarja kmetijstvo, eden je zdravstveni inšpektor, ki zagovarja svoje ideje, potem pa tu ni
nobene harmonije in na koncu občani in voda ostanejo takšni kot so, stalno slabša.
Pričakujem, da bo gospod župan nekoliko svojega zadovoljstva in sreče, ki ju zmeraj omenja tudi
namenil pobudam in predlogom svetnikov iz Občine Gornja Radgona, kar je moja želja.
Zahtevam, da se moja pobuda z vso odgovornostjo obravnava ter zahtevam ustrezne rešitve.
Zahtevam, da se na moje pobude podajo pisni odgovori, žal jih zadnje čase ni oziroma se
prelagajo iz seje na sejo. Odgovori se naj podajo meni in Krajevni skupnosti Apače, ko podam
pobude in predloge v imenu KS Apače.« (pobudo je predložil v pismeni obliki)
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na osnovi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona sprašujem, kdaj bo
izpolnjen 56. člen Zakona o osnovnih šolah, prvi odstavek in drugi odstavek, ki govori o učencih
prvega razreda osnovne šole. Razlaga, če je nekdo oddaljen več kot štiri kilometre, ni dovolj, da
se mu zagotovi prevoz le zadnji kilometer ali kilometer in pol, kajti takrat počaka še več, ali pa
mora hitreje iti, ker v 15 minutah prehodi še tudi tisti kilometer. Se pravi, da je avtobus namenjen
tistim, ki tam blizu stanujejo, kar pa ni smisel zakona.
Potem sprašujem ali je nevarna pot tista, ko mora otrok iz Kunove v Negovo po kar precejšnjem
kosu gozda, pa naj nekdo od velikih gre po tem gozdu zjutraj pred šesto uro, ko je tema in tečejo
srne, ker ne vem s kakšnim srcem bo šel tam skozi. Zato predlagam članom občinskega sveta, da
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se opredelijo za ta avtobus in da začne ta avtobus voziti z naslednjim proračunskim obdobjem, o
izidu pa se obvesti Osnovno šolo Negova in prizadete krajane iz tega območja.«
Nadalje je podal še naslednji PREDLOG:
»Predlagam, da se začne delati na sistemu kabelske televizije za krajevne skupnosti Negova, Sp.
Ivanjci in Sp. Ščavnica, kar so na volitvah na veliko obljubljale vse stranke, zato bi že bil čas, ker
smo na tem območju informacijsko precej odrezani. Menim, da imajo naši ljudje vso pravico biti
obveščeni o tem, kaj se v tej dvorani dogaja.«
Slavko LONČARIČ, član občinskega sveta, je predlog gospoda Gredarja podprl ter dodal
naslednje:
»Sigurno je to zadevo glede kabelske, ki jo je iznesel moj predhodnik, potrebno vzeti dovolj
resno. Priprave tečejo in mislim, da bi to moralo biti prioriteta za leto 2004. Gre za celotno
območje Ščavniške doline, kjer smo povsem odrezani od Gornje Radgone, zato je to zadevo
potrebno prioritetno pričeti delati.«

Župan je povedal, da bodo vsi dobili pismene odgovore na podane pobude, predloge in vprašanja,
če pa je bil kakšen odgovor do sedaj izpuščen, ni bil izpuščen namenoma in bo želel od svojih
sodelavk in sodelavcev, da se te stvari pripravijo pravočasno.

Ad. 5:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek)

Obrazložitev k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek), je podala Darinka BODANEC, direktorica občinske
uprave. Razlogi za pripravo spremembe odloka o proračunu so potrebni zaradi uskladitve
odhodkov, vključitve namenskih prihodkov in odhodkov ter vključitve novih postavk. S
predlaganim rebalansom se povečujejo prihodki za 79,5 mio SIT in sicer 26,6 mio SIT iz naslova
sofinanciranja in refundacij, ki so se pridobila iz strani države, za 37,4 mio SIT se v globalu
povečujejo prihodki za krajevne skupnosti, kjer gre za popravek, ki se usklajuje na predlog
računskega sodišča, da se med prihodke krajevne skupnosti vključujejo tudi prihodki iz
proračuna, ki jih dobijo krajevne skupnosti za financiranje cest in funkcionalno dejavnost,
dejansko pa ne gre za noben dvig ampak se ta sredstva v globalu morajo vključiti v njihov
finančni načrt in v global proračuna. Za 6,7 mio SIT se povečujejo prihodki za bančno garancijo,
ki se bo unovčila za odpravo napak za investicijo v OŠ Apače in še za 8,8 mio SIT prihodki iz
naslova vodarin, komunalnega prispevka in drugih lastnih prihodkov občine. Odhodki se glede na
prihodke usklajujejo za 79,5 mio SIT in sicer po funkcionalnih namenih. Pri občinski upravi se
odhodki povečujejo za 14,8 mio SIT pri plačah za zaposlene preko javnih del, istočasno pa so bile
opravljene tudi korekture na posameznih postavkah na podlagi osemmesečne realizacije. Pri
režijskem obratu se prav tako prihodki povečujejo za 3 mio SIT iz naslova priklopnin na vodo,
istočasno se je uredil tudi finančni načrt režijskega obrata in so se ta sredstva namenila za tekoče
vzdrževanje. Pri gospodarskih dejavnostih se povečujejo odhodki za 25,1 mio SIT, gre za
povečanje pri TRC Konjišče, črtala se je postavka za regionalno cesto Črnci-Apače-Segovci,
vnesli pa sta se dve novi postavki na področju investicij in sicer pločniki ob Cesti na stadion v
višini 1,6 mio in modernizacija ceste Pišušak-Lokavci v višini 12,6 mio. Povečala se je tudi
postavka projektna dokumentacija v višini 9,7 mio, zaradi priprave projektov za potrebe prijav na
razpise. Znižujejo se sredstva na postavki za nakup stražnice, ker v letošnjem letu do realizacije
ne bo prišlo. Pri področju varstvo okolja so se znižala sredstva na postavki za zbirno sortirni
center v Puconcih, ker do druge faze izgradnje deponije v letošnjem letu ne bo prišlo, prav tako
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se zmanjšuje postavka za sanacijo odlagališča smeti v Hrastje Moti. Na področju stanovanjske
dejavnosti in prostorskega razvoja se povečuje postavka stroški upravljanja v višini 3 mio ter
postavka stroški vzdrževanja stanovanj za 4 mio SIT. Največ se povečuje postavka prispevek v
ZZZS za zdravstveno zavarovanje kot občan v višini 10 mio SIT, ker se je število teh občanov
povečalo napram lanskemu letu, trenutno je zavarovano iz tega naslova 625 občanov. Na
področju izobraževanja se povečujejo odhodki za 16,3 mio SIT za šolske prevoze 2 mio,
zavarovanje šol in vrtcev, odpravo napak v času garancije OŠ Apače 6,7mio, vzdrževalna dela v
OŠ Negova 1 mio in za investicijske transfere OŠ Gornja Radgona 5 mio SIT. Povedala je, da je
bil vsem prisotnim dodatno razdeljen predlog sprememb in dopolnitev k odloku o proračunu, ki
je sestavni del tega rebalansa. Na področju gospodarske dejavnosti se odpre nova postavka za
pokrivanje razlike v ceni za odvoz odpadkov v Puconce v višini 2,5 mio SIT, zato pa se
zmanjšata postavki notranja revizija ZR za leto 2003 in postavka stroški likvidacije Komunalnega
podjetja Gornja Radgona. Na strani 45 se naziv pravilno glasi »Dopolnitev programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003«, v koloni 8, pa se popravi način prodaje
tako, da glasi »prodaja se opravi na podlagi javnega razpisa«. Občinskemu svetu je predlagala, da
odlok po skrajšanem postopku ter program prodaje občinskega stvarnega premoženja obravnava
in sprejme.
Andrej RITLOP, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki se glasi:
»1. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 –
skrajšani postopek in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je prav tako obravnaval dopolnitev
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 sestavljen iz devetih
postavk v ocenjeni vrednosti 67,2 mio SIT in ga predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.«
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2003 (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi
vsebini.
2. Odbor predlaga, da v bodoče pri pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna naj sodeluje
širši krog predstavnikov delovnih teles občinskega sveta po posameznih področjih.
3. Odbor predlaga, da se prodaja zemljišč v industrijski coni opravi dosledno po javni ponudbi
oziroma v skladu z veljavnimi predpisi.«
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki
se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Milan KURBUS, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se strinja s predlogom Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek in ga
predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«
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Dodal je, da odbor ni obravnaval predloga sprememb, ki je bil dodatno razdeljen pred sejo
občinskega sveta.
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki se
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek in predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato odprl razpravo.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je povedal, da se strinja z odlokom ampak ga moti,
zakaj se jih postavlja pred gotovo dejstvo ter zakaj je pločnik narejen šele takrat, ko se razpravlja.
Meni, da se tako ne more delati, ker v 102. členu statuta občine piše drugače. Gre za pločnik na
Partizanski cesti pri Pomurskem sejmu, ker smatra, da ta investicija ni upravičena kljub temu, da
je tam sejem, ker je na drugi strani že pločnik. Smatra, da če je v Negovi pri šolskih avtobusih
nenevarna cesta, da tudi ta cesta ni nenevarna, ker je na eni strani ulična razsvetljava ter pločnik.
Pri cestah, na primer cesti, ki se je delala proti Plitvici, ga motijo za več kot 30% podražitve, ker
je nekdo za to odgovoren, kar je potrebno razjasniti ter izpostaviti ime in priimek odgovornih ter
ne župana. Ni minilo pol leta od razprav o tem, zdaj pa je razlika takšna, isto bo se pa zgodilo s
pločnikom v Spodnjih Ivanjcih. Ti ljudje imajo zadosti velike plače in bodo morali za to
odgovarjati.
Župan mu je podal odgovor glede pred kratkim asfaltirane ceste proti Plitvici, ter povedal, da ni
prišlo do nobene podražitve. Znesek je takšen kot v predračunu in v podpisani pogodbi. Cesta, ki
pelje na stadion, pa se je asfaltirala po vseh predpisih, ter se financirala v višini 50%, ostalo
polovico pa je kril Pomurski sejem. Povedal je, da je njegovo mišljenje drugačno kot mišljenje
gospoda Gredarja, ker ugotavlja, da je ta pločnik bil potreben. Za pločnik v Spodnjih Ivanjcih je
povedal, da je pogodba podpisana, delo se bo pričelo naslednji teden z eno razliko, da je bil pred
letom dni izdan projektantski predračun, ki ni nobeno merilo stanja, kako se dejansko pride do
tega, da morajo vsi ponudniki, ki so zainteresirani, dati predračun. Ugotavlja se, da bo pločnik v
Sp. Ivanjcih res za 10 mio SIT dražji ter se bodo za to zagotovila sredstva v prihodnjem
proračunu.
Župan je nato zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21
prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 81:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 – skrajšani postopek.
2. Občinski svet sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2002/2003 sestavljen iz devetih postavk, v ocenjeni vrednosti 67,2 mio SIT.

Ad. 6:

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe na občinskih lokalnih cestah
(druga obravnava)

Obrazložitev Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe na občinskih lokalnih cestah (druga obravnava), je
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podal Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno
infrastrukturo v občinski upravi. Povedal je, da je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 6.
redni seji, ki je bila 29.05.2003, obravnaval predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih
lokalnih cestah v občini Gornja Radgona - prva obravnava in ga sprejel. Občinski svet je v sklepu
določil čas trajanja obravnave o predlogu odloka do 01.09.2003. V času od 29.05.2003 pa do
izteka roka za obravnavo predlagatelj odloka ni prejel nobenega predloga oziroma pobude za
dopolnitev odloka. Sam predlagatelj pa je dopolnil 9. člen odloka po katerem se koncesija podeli
za obdobje največ pet let vendar ne manj kakor eno leto, v prejšnji dikciji pa je pisalo, da se
koncesija podeli za dobo najmanj pet let. V sled navedenega, je predlagal občinskemu svetu, da
predlog odloka sprejme.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega
vzdrževanja in izvajanje zimske službe na občinskih lokalnih cestah (druga obravnava) in
predlaga, da se sklene pogodba o podelitvi koncesije samo za obdobje dveh let.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 82:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske
službe na občinskih lokalnih cestah v občini Gornja Radgona- druga obravnava.

Ad. 7:

Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev do
celodnevnega institucionalnega varstva

Obrazložitev sklepa o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev do
celodnevnega institucionalnega varstva, je podala Bernarda HARI, strokovna sodelavka na
Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Povedala je, da občine na
podlagi Zakona o socialnem varstvu iz proračuna financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle,
kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Uredba o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev pa občini omogoča, da
lahko zagotovi upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva, ki je v celoti oproščen
plačila storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, sredstva
za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka,
kar znaša 8.704,40 SIT (višina minimalnega dohodka je 43.522,00 SIT). Ta sredstva bi se tako
namenila za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, za nenujne prevoze v zdravstvene domove ter
za zdravila, ki so na negativni listi, s tem pa bi se jim omogočil enakopraven položaj s tistimi, ki
prejemajo pokojnine. Prav tako bi se k namestitvi novih upravičencev v socialno varstvenih
zavodih upoštevala praviloma standardna nastanitev. Le v primerih, ko ni na voljo prostih
standardnih kapacitet oziroma zaradi objektivnih razlogov, bi se upravičencem zagotovila
nadstandardna namestitev le po pridobitvi objektivnega mnenja zavoda, vendar le začasno, do
sprostitve standardnih kapacitet. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da predlog
sklepa sprejme.
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Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki
se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog sklepa o določitvi in uporabi sredstev za drobne
osebne potrebe upravičencev do celodnevnega institucionalnega varstva in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 83:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o določitvi in uporabi sredstev za
drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih in o plačevanju stroškov
standardne storitve institucionalnega varstva.

Ad. 8:

Odkup zemljišč v Industrijski coni Mele

Obrazložitev sklepa o odkupu zemljišč v Industrijski coni Mele, je podal Dragan KUJUNDŽIČ,
vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v občinski
upravi. Povedal je, da sklep obravnava sedem parcel, dve parceli se nahajata v k.o. Mele, ostale
pa v k.o. Črešnjevci. Parcele so last Elrada d.d. Gornja Radgona v stečaju ter mejijo z zemljišči v
lasti Občine Gornja Radgona. Občina je posredovala ponudbo za odkup navedenih zemljišč
05.08.2003, z odkupom navedenih zemljišč in s svojimi zemljišči bo občina zaokrožila večji
kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih objektov v Industrijski coni Mele.
Glede na ugodno ceno je občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa o odkupu zemljišč
sprejme.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se strinja z odkupom
zemljišč v Industrijski coni Mele in predlaga Občinskemu svetu, da sklep v predloženi vsebini
sprejme.«
Andrej RITLOP, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s predlogom sklepa o odkupu
zemljišč v Industrijski coni Mele in ga v predlagani vsebini predlaga Občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 84:
1. Odkupujejo se naslednja zemljišča:
Ø travnik parc. št. 485/1, vpisan v vl. št. 75 k.o. Mele, v izmeri 214 m2,
Ø njiva parc. št. 485/6,vpisana v vl. št. 237 k.o. Mele, v izmeri 3382 m2,
Ø travnik parc. št. 102, vpisan v vl. št. 82 k.o. Črešnjevci, v izmeri 101 m2,
Ø njiva parc. št. 91/1, vpisana v vl. št. 82 k.o.Črešnjevci, v izmeri 5701 m2,
Ø njiva parc. št. 92/1, vpisana v vl. št. 82 k.o. Črešnjevci, v izmeri 2436 m2,
Ø travnik parc. št. 92/2, vpisan v vl. št. 82 k.o.Črešnjevci, v izmeri 2576 m2 in
Ø pašnik parc. št. 101, vpisan v vl. št. 82 k.o. Črešnjevci, v izmeri 90 m2.
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last Elrada d.d. v stečaju v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
50/93-835 z dne 26.08.2003 in za znesek 3.911.009,00 SIT.
2. Sredstva za odkup zemljišč so zagotovljena v proračunu občine za leto 2003 na kontu
420600.
3. Davki in drugi stroški v zvezi z odkupom zemljišč bremenijo kupca.

Ad. 9:

Sklep o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki

Obrazložitev sklepa o soglasju k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki, je podal Dragan
KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo
v občinski upravi. Povedal je, da ima sklep dve varianti, in sicer varianto 1 za odvoz ostalih
(komunalnih) odpadkov, ki bi se vršil 26 krat letno (14 dnevno) in varianto 2 za odvoz ostalih
(komunalnih) odpadkov, ki bi se vršil 35 krat letno tako, da bi se izvajal v mesecih september,
oktober, november, december, januar, februar, marec in april 14. dnevno ter v mesecih maj, junij,
julij in avgust tedensko. Cena zajema tudi ravnanje z ločenimi frakcijami (steklo, kovine, papir in
plastika), kosovnimi odpadki in nevarnimi odpadki, ki bi se pri obeh variantah izvajalo enako
tako kot je to v samem sklepu tudi napisano. Za primerjavo so priložene tudi nove cene ravnanja
odpadkov za občini Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. V občini Radenci se izvaja tedenski odvoz
komunalnih odpadkov, ravnanje z ostalimi vrstami odpadkov pa je enako kot v naši občini. Od
01.01.2004 bodo v občini Radenci uvedli zbiranje in odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.
Sredstva občine v Radencih so nižja kot v naši občini. V občini Sv. Jurij ob Ščavnici so sprejeli
nove cene z veljavnostjo do 31.12.2003. V občini Sv. Jurij izvajajo tedenski odvoz, vendar ta ni
primerljiv niti z našo občino, niti z občino Radenci saj v tej občini ne izvajajo ločenega ravnanja
z odpadki, nimajo občinske takse ter ne odvažajo kosovnih in nevarnih odpadkov. Z uvedbo
zbiranja plastike in kovine se bodo razbremenile posode za komunalne odpadke, biološki odpadki
pa bi se morali ločeno zbirati oziroma kompostirati in ne sodijo med ostale komunalne odpadke.
Cene za odvoz bioloških odpadkov so prikazane na strani 10 predloga novih cen s strani
koncesionarja, ki je prav tako v gradivu priložen. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal,
da se opredelijo za eno izmed variant in sprejmejo predložen sklep.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe ugotavlja, da
koncesionar Letnik-Saubermacher d.o.o. ni sledil pobudi občinskega sveta, da bi v ceni
popustil in za isto ceno odvažal smeti 35 krat letno (v poletnih mesecih tedensko).
2. Odbor glede na nastale razmere v občini pri ravnanju z odpadki, predlaga občinskemu svetu,
da sprejme I. varianto predloga sklepa, ki zajema 14 dnevni odvoz smeti.«
Župan je odprl razpravo.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je v imenu svetniške skupine LDS, povedal, da so od
njihove pobude iz prejšnje seje občinskega sveta, ko se ni dalo soglasja k novim cenam ravnanja
s komunalnimi odpadki koncesionarju Letnik-Saubermacher d.o.o. iz Lenarta, nastali novi
momenti. Članice in člani občinskega sveta so se vsi podrobneje seznanili s koncesijsko pogodbo
iz leta 1999, ki velja deset let ter ni v prid občankam in občanom občine Gornja Radgona.
Spoznali smo odnos koncesionarja ter spoznali, da je gospod Letnik trd in neizprosen pogajalec.
Prišlo je do dokončnega zaprtja skupnega odlagališča v občini Radenci v Hrastje Moti, kar je
novo pomembno dejstvo. Njihova pobuda je bila jasna, da se odvoz smeti oziroma ravnanje z
ostalimi odpadki, vrši 8 krat letno več, gospod Letnik je pripravil predlog za 9 krat več, se ne bo
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vršil tedensko v mesecu oktobru, novembru, decembru 2003 in januarju 2004, ampak so
predlagali tedenski odvoz v poletnih mesecih, ki pa jih zdaj ni na vidiku, zato celotna svetniška
skupina LDS podpira I. varianto predloga sklepa ter predlaga, da po glasovanju gospod Letnik
čimprej pridobi še eno soglasje od pristojnega ministrstva, ki je nujno potrebno za te cene. Ker so
nastala deljena mnenja, glede tega, koliko stroškov je nastalo, je vesel, da je gospod župan s svojo
ekipo našel lepo rešitev. Trdil je, da tudi v primeru potrditve cen ravnanja s komunalnimi odpadki
27.08.2003, gospod Letnik 15.09.2003 ne bi imel soglasja za zvišanje cen, 16.09.2003 pa je prišlo
do tega, da je vozil odpadke na svoje dvorišče, brez predhodnega soglasja občine, naše edino
legalno in legitimno odlagališče odpadkov pa je v Puconcih, zato se sprašuje, kako bi takrat
ravnal in ali je upravičen do vseh zahtev, ki jih sedaj daje Občini Gornja Radgona.
Župan je zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 85:
Občina Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki
koncesionarja Letnik – Saubermacher d.o.o. Spodnji Porčič 4 a in sicer:
Volumen

Ravnanje z Ravnanje z Ravnanje s Ravnanje s Sredstva
ostalimi
ločenimi
kosovnimi nevarnimi občine
odpadki
frakcijami odpadki
odpadki

120 l
240 l
1100 l
Vrečka

1
1.175,00
2.273,00
9.661,00
625,00

2
233,00
450,00
2.062,00
100,00

3
200,00
200,00
1.800,00
200,00

4
95,00
95,00
855,00
95,00

5
200,00
370,00
1.500,00
150,00

DDV

6
162,00
288,00
1.350,00
99,00

SKUPAJ

7
2.065,00
3.676,00
17.228,00
1.269,00

Cena vsebuje:
1. Ravnanje z ostalimi odpadki (zbiranje in transport odpadkov na odlagališče Puconci: 26 – krat /letno, odlaganje v Puconcih, odškodnina za odlagališče in republiška taksa)
2. Ravnanje z ločenimi frakcijami (zbiranje papirja: 12 – krat /letno, zbiranje stekla: 12 –
krat/letno, zbiranje kovin: 12- krat letno, zbiranje plastike: 12 – krat/letno, priprava za
predajo, predaja v predelavo)
3. Ravnanje s kosovnimi odpadki (zbiranje kosovnih: 1 – krat/letno, odlaganje v Puconcih,
odškodnina za odlagališče, predaja uporabnih kosovnih odpadkov)
4. Ravnanje z nevarnimi odpadki (zbiranje nevarnih: 1 krat/letno, priprava za uničenje,
predaja v uničenje)
5. Sredstva občine
6. Davek na dodano vrednost

Ad. 10: Poslovno poročilo Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002
Obrazložitev k Poslovnemu poročilu Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002 je podala Darja
REMSKO, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Najprej je
opravičila gospoda Dušana Gerloviča, izvršnega direktorja Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ker
je nepredvideno službeno odsoten. Povedala je, da ustanova vsako leto poda poročilo o delovanju
v preteklem letu, iz letošnjega poslovnega poročila o delovanju ustanove izhaja, da je ustanova
beležila presežek prihodkov v znesku 4,4 mio SIT, premoženje same ustanove pa znaša 79,3 mio
SIT. Poročilo navaja, katere akcije je ustanova skupaj z ostalimi institucijami organizirala v letu
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2002. Izpostavila je dve, ki sta se odvijali v občini Gornja Radgona, to so 3. Trstenjakovi dnevi in
2. tradicionalni Trstenjakov gospodarski forum v okviru Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji
Radgoni. Ustanova je v letu 2002 objavila razpis za sofinanciranje doktoratov, magisterijev in
specializacij ter projektov, na katerem sta bila izbrana dva kandidata iz občine Gornja Radgona.
Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da sprejme predloženi sklep.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 86:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poslovnim poročilom Ustanove dr.
Antona Trstenjaka iz Ljubljane za leto 2002.

Ad. 11:

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

Obrazložitev ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu občinskega sveta, je podal
Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da je gospod Miha Vodenik, član občinskega sveta dal pisno
izjavo s katero odstopa s funkcije člana občinskega sveta ter da občinski svet na podlagi tega
mora sprejeti naslednji ugotovitveni sklep.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 87:
1. Mihi Vodeniku, Mele 20c, Gornja Radgona, članu Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, izvoljenemu na lokalnih volitvah 2002 na Listi za vas in nas – Listi Vodenik v
3. volilni enoti, na podlagi odstopne izjave dne 25.09.2003 preneha mandat člana
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
2. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče.

Ad. 12: Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Obrazložitev mnenja k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona, je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Povedal je, da je Svet javnega zavoda Vrtca Manka Golarja zaprosil Občino Gornja
Radgona z vlogo, z dne 04.09.2003, za mnenje k imenovanju ravnatelja. V vlogi navaja, da je bil
izveden javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtca Manka Golarja Gornja
Radgona ter 21.06.2003 objavljen v časopisu Šolski razgledi. Na razpis je prispela samo ena
vloga in sicer od sedanje ravnateljice ga. Brede Forjanič. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je na svoji seji, dne 11.09.2003 obravnavala vlogo sveta javnega zavoda
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona ter v zvezi s tem predlaga Občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje k imenovanju Brede Forjanič za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona.
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Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji

S K L E P št. 88:
Občina Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju ga. Brede FORJANIČ iz
Murske Sobote, za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

Ad. 13:

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta

Župan je povedal, da sta v gradivu priložena odgovora na dve vprašanji gospoda Slavka
Lončariča, odgovor na pobudo gospoda Zvonimira Klemenčiča, odgovor na pobudo gospoda
Milana Kurbusa ter da je dodatno priložen še odgovor na vprašanje gospoda Ivana Kajdiča.
Nadalje je povedal, da bodo odgovori na vse podane pobude, predloge in vprašanja iz te seje,
podani na naslednji seji v pismeni obliki.
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 15.25 uri zaključil 9. redno sejo občinskega
sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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