ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
27.05.2004, 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 18 članic in članov občinskega sveta.
Seje se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 22 članic in članov občinskega sveta.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Igor PIVEC, Pika Leopoldina VODNIK, Janja
BRUMEN, Bernarda HARI, Andrej SUBAŠIČ
Ø Jana KOVAČ – ZEU Murska Sobota d.o.o.
Ø Mag. Vida PERKO – Ekonomski institut Maribor d.o.o.
Ø Zora BORKO – Center za socialno delo Gornja Radgona
Ø Dr. Ivan RIHTARIČ – direktor Ljudske univerze Gornja Radgona
Ø Marjan ŽULA – ravnatelj Glasbene šole Gornja Radgona
Ø Anton ROVŠNIK – ravnatelj Osnovne šole Apače
Ø Milan NEKREP – kronist občine in predsednik Odbora za izgradnjo doma starejših
občanov v občini Gornja Radgona
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 Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora
Ø K tč. 7 – Dopolnitve predloga razvojnega programa Občine Gornja Radgona za obdobje

2004-2008
Ø K tč. 8 – Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zemljišča s komunalno ureditvijo
K tč. 13 – Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško razvojna
agencija Gornja Radgona
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 kmetijstvo in turizem in Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo
mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
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Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 12. seje občinskega sveta

Župan je dal v razpravo zapis 12. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila
dne 24.03.2004.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal zapis na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 124:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapis 12. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 24.03.2004.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta,
saj sta se seji pridružila še Ivan KAJDIČ in Norma BALE, član in članica občinskega sveta.

Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je povedal, da je bilo pred sejo vsem prisotnim, posredovano gradivo k točki št. 7 »Dopolnitve predloga razvojnega programa občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008«,
k točki št. 8 »Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo
zemljišča s komunalno ureditvijo« in k točki št. 13 – »Sklep o imenovanju članov v svet
javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona« ter dodatno gradivo »Sklep o
imenovanju člana Nadzornega odbora«.
Predlagal je, da se dnevni red razširi z novo točko št. 14 - »Sklep o imenovanju člana
Nadzornega odbora«, prejšnja 14. in 15. točka pa postaneta 15. in 16. točka.
Župan je odprl razpravo.
Milena MAROVIČ, članica občinskega sveta, je postavila vprašanje, ker se je na prejšnji seji
pod točko št. 6 obravnaval odlok s prav takšno vsebino obravnave kot zdaj na tej seji.
Zanimali so jo razlogi, ker je pričakovala, da bo vsaj v enem stavku zapisano, zakaj se zdaj
ponovno obravnava sprememba Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate, ker se
je s sklepom št. 110, ta odlok na prejšnji seji občinskega sveta že sprejel. Prav tako je glede
naslova Odloka o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču povedala,
da se je v vseh dokumentih do zdaj govorilo o »turistično rekreativnem centru Konjišče«, zdaj
pa se je prišlo kar na »gramoznice«, zato misli, da bi bilo bolje, da bi se vneslo v ime odloka
»turistično rekreativni center« in se ne bi operiralo več z »gramoznicami«.
Igor PIVEC, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora, komunalno infrastrukturo
ter gospodarstvo v občinski upravi, je povedal, da je v prejšnji spremembi Odloka o
zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate šlo samo za spremembo tekstualnega dela zaradi
izgradnje novega casinoja končnega investitorja Hit-Gorica. K sejemski dejavnosti se je
dodala še dejavnost igralništva. Za to sedanjo spremembo odloka pa je bila narejena javna
razgrnitev odloka s kompletno novo proceduro zaradi končnega investitorja gradnje nove
pošte v Gornji Radgoni, novega marketa in dodatnih štirih objektov. Glede naslova Odloka o
lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču, je povedal, da je bila za
spremembo naslova dana tudi pobuda iz strani Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
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gospodarske javne službe in se bo naslov v kolikor se bo občinski svet strinjal, tudi spremenil.
Župan je zaključil razpravo in ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 22 članic in
članov občinskega sveta, saj sta je seji pridružila še Danijel VRZEL in Karl MIR, oba člana
občinskega sveta.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (22 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisa 12. seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Odlok o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču – prva
obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate
– skrajšani postopek
7. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008
8. Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča s
komunalno ureditvijo
9. Poslovno poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003
10. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2003
11. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto
2003
12. Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto
2002/2003 in 2004
13. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja
Radgona
14. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal naslednji PREDLOG:
»Na osnovi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dajem županu
predlog za sprejem določenih ukrepov:
I. Imenuje se posebni odbor za omejitev težkega prometa skozi Gornjo Radgono v sestavi:
1. Dušan Zagorc, predsednik varnostnega sosveta
2. Stanko Sakovič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
podpredsednik Krajevne skupnosti Gornja Radgona
3. Brane Klun, ravnatelj OŠ dr. Janko Šlebinger in član SPVCP
4. Daniel Veberič, sekretar varnostnega sosveta in sodelavec občinske uprave
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5. Andrej Husar, odvetnik in pravni zastopnik župana in občinskega sveta
II. Odbor pripravi vse pravne in strokovne podlage za tožbo Ministrstva za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana.
III. Pravdna zadeva se nanaša na začasno prepoved, da se omeji vožnja skozi Gornjo
Radgono (Ljutomerska, Partizanska, Apaška cesta in obratno) tovornim vozilom in
skupinam vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, vsako noč med 22. uro
zvečer in 6. uro zjutraj ter vse ure v soboto skozi vse leto.
Obrazložitev:
Bilo je danih že mnogo pobud in mnogo začasnih dnevnih zapor (predvsem na Partizanski
cesti med krožiščem in križiščem pri OŠ dr. Janka Šlebingerja), zadnja takšna zapora je bila
30.04.2004 pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Kot drugo gre za varnost občanov,
otrok in pešcev pri vedno večjem prometu skozi Gornjo Radgono ter večjo varnost v
nočnem življenju, če hočemo, da bo mesto in občina Gornja Radgona turistično mesto. Kot
tretje je pomembna varnost premoženja in stavb ob samih teh cestah ter samih cest. Kot
četrto pa se skuša tako s civilno iniciativo pritiskati na Direkcijo RS za ceste za hitrejšo
gradnjo avtoceste in se hkrati zahteva sodno odškodnino za vse prebivalce občine ob cesti
od Melov do Spodnje Ščavnice.«

Zvonimir KLEMENČIČ, član občinskega sveta, je zahteval dve DODATNI POJASNILI:
1. »Želel bi dodatna pojasnila glede vprašanj, ki sem jih že dvakrat zastavil in sicer za cesto
JP 605420, kjer je v odgovoru zapisano, da je pogoj za modernizacijo omenjene ceste
uvrstitev v razvojni program občine. Zdaj je ta cesta v predlogu razvojnega programa
občine na strani 61 navedena, zdaj pa me zanima, če je ali pa ni uvrščena v program.«
2. »Podal bi komentar k drugemu vprašanju, ki sem ga takrat postavil, glede pobiranja
parkirnine v občini Gornja Radgona v času kmetijsko-živilskega sejma. Zadeva je bila
urejena s sporazumom o izvedbi parkiranja med Občino Gornja Radgona in AMD Gornja
Radgona, s tem, da je bila poanta vprašanja v tem, zakaj v sporazumu ni bilo opredeljeno,
kam bo AMD vlagal sredstva pridobljena iz tega naslova in zakaj je bil sporazum sploh
podpisan, če se občina z AMD toži.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je podal naslednji PREDLOG:
»Občina je pri podelitvah koncesij že večkrat »nasankala« (pri odvozu odpadkov in zdaj pri
izvajanju dimnikarske službe), kar je razvidno iz razprav na občinskem svetu. Prihaja do
nekih problemov, med drugim tudi ta, da bomo mi v našem koncu plačevali tudi 45% večje
cene. Zato predlagam, da se naredi sprememba v pravnih aktih občine in sicer, da razpisuje in
odloča o koncesijah občinski svet in ne več župan z občinsko upravo.
Glede koncesij bi še prosil, da se do naslednje seje skopirajo zapisniki izvajanja pregledov
dela koncesionarjev. Občina je za to odgovorna, zato naj zdaj po letu in pol predstavi ta del
svojega dela občinskemu svetu.«
Nadalje je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Najbolj me moti zadeva glede daljnovoda, ker se je nekdo naredil nevednega, kar je razvidno
iz odgovora Ministrstva za okolje, prostor in energijo, kjer piše, da jim je bil 29.01.2003
posredovan dopis s podanim stališčem k predstavljeni predlagani varianti, kar pomeni, da je
nekdo predlagal varianto s Spodnjimi Ivanjci. Prav tako piše, da je občina bila 23.06.2003
zaprošena za smernice nadaljnjega načrtovanja daljnovoda. Zato postavljam vprašanje županu
in vodju oddelka, zakaj na zbor občanov ni bila posredovana informacija glede dogovarjanja z
ministrstvom v tej smeri. Glede tega bi prosil odgovor.«
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Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Ob prireditvah ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo načrtovali tudi začetek izgradnje
regionalne ceste Segovci – Apače, zdaj pa je o tem vse utihnilo, zato sprašujem, kakšen je
odgovor države oziroma kdaj se bo cesta začela renovirati.«
Nadalje je zahteval še DODATNO POJASNILO:
»Že na prejšnji seji sem postavil vprašanje glede plazu v Orehovskem Vrhu, ki je takrat še bil
precej manjši kot danes. V odgovoru občinske uprave smo dobili pojasnilo, da je zadeva
zavarovana in ogledana. Tam mimo vozi tudi turistični vlakec, ki bi naj skrbel za promocijo
naše občine in če se premeri širino ceste, tam mimo verjetno ta vlakec ne bo mogel, kar bi bila
prioriteta.«
Nadalje podal še naslednji PREDLOG:
»Glede na to, da se je v jesenskem času izvajal vodovod Gornja Radgona – Police, je sicer
izvajalec zadeve za sabo uredil ampak se je cesta pozimi posedla in so na mnogih mestih
nastale velike udarne jame. Zato bi zdaj, ko se bodo krpale udarne jame na drugih cestah,
prosil, da se uredi tudi ta cesta. V zadnjih dneh so krpali tudi cesto malo više o kateri je
govoril gospod Zvonko, kjer vse luknje niso pokrpane, krpanje pa bi se moralo izvesti tudi
bolj kvalitetno ker verjetno tudi računi niso tako majhni.«
Nadalje postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Tudi jaz se bom dotaknil koncesije za izvajanje dimnikarske službe, ker z odgovorom, ki
sem ga dobil na pobudo, nisem zadovoljen. Predlagal sem namreč, da bi vse krajane obvestili
o sprejetih cenah dimnikarskih storitev, v tem času pa je iz občinske uprave prišlo le obvestilo
o varstvu lokalnih cest in javnih poti, kar je bila idealna prilika, da bi se te cene dimnikarskih
storitev tudi razposlale. Potem sem dobil informacije, da kljub podeljeni koncesiji,
dimnikarske storitve še vedno opravljata dve podjetji po različnih cenah, drugo podjetje v KS
Negova in KS Spodnji Ivanjci, po ostalih krajevnih skupnostih pa koncesionar Čisto okolje
KDN. Cene so različne, koncesija pa podeljena enemu, torej kako je to mogoče. To
navezujem naprej, kjer gospod Kujundžič odgovarja, da v skladu z veljavno zakonodajo nihče
drug ne more opraviti meritev ampak samo koncesionar. Če torej nekdo, ki ni koncesionar, v
dveh krajevnih skupnostih vrši dimnikarsko službo, potem se lahko priznajo tudi njegovi
dokumenti, čeprav ni koncesionar in kvalitetno in strokovno opravi meritve emisij.«

Župan je na kratko podal kratek komentar glede pričetka izgradnje regionalne ceste Segovci –
Apače. Izbor izvajalca je bil narejen februarja, izbrano je bilo podjetje SGP Pomgrad iz
Murske Sobote, bila je dana pritožba in se je na podlagi tega naredila revizija javnega razpisa,
ko bo revizija končana pa se bo takoj pristopilo k delu. Na vsa ostala vprašanja se bo skušalo
odgovoriti v pismeni obliki.

Ad. 5:

Odlok o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču
– prva obravnava

Obrazložitev k Odloku o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču –
prva obravnava je podala Jana KOVAČ, predstavnica ZEU d.o.o. Murska Sobota. Povedala
je, da je naslov odloka ostal takšen kot delovni naslov, ki ga je možno spremeniti. V času
priprave odloka od leta 2000 so bile izpolnjene zahteve iz področja varstva narave, potem je
bil opravljen geodetski posnetek obstoječega stanja, izdelal se je tudi rudarski objekt za del
območja, kar je vse bila osnova za izdelavo osnutka lokacijskega načrta. Območje, ki se
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obravnava je delno v Regijskem parku Mura ter v območju ekološko pomembnih območij v
okviru Slovenije, ni pa v območju Natura 2000. Zaradi varovanja območja je prišlo do
konflikta z željami, predvsem po črpanju gramoza na območjih, kjer to ni predvideno.
Skušalo se je najti kompromis med zahtevami občine in smernicami okoljevarstvenikov.
Glede pripomb KS Apače in skupine občanov je povedala, da so se pripombe delno
upoštevale. Do vsake pripombe se je zavzelo stališče, vse pa niso v skladu z
okoljevarstvenimi smernicami. Želele so se tudi nekatere ureditve in gradnje oziroma
postavitve objektov na območjih, ki že v planskih dokumentih niso opredeljena kot stavbna
zemljišča, gradnja pa je možna samo na točno določenih parcelah.
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 lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču – prva
obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
- Odbor predlaga, da obravnava odloka traja 30 dni.
- Odbor predlaga, da se zamenja naslov odloka v Odlok o lokacijskem načrtu TRC
Konjišče.«
Župan je odprl razpravo.
Vilijem ŽUNKOVIČ, član občinskega sveta, je glede tega, da več ali manj ni bilo možno v
odlok vključiti pripomb iz razprav na javni obravnavi v Konjišču in pripomb, ki so bile dane v
pisni obliki od krajanov, povedal, da je bilo tam podanih precej pomembnih pripomb. Tam se
je takrat imenoval tričlanski odbor v KS Apače, kateri je iz teh pripomb podal gradivo
sestavljeno iz osmih točk, katere so zanimive in bi se lahko vgradile v ta odlok. Menijo, da so
krajani celotne apaške doline vsa leta bili zlata dolina za izvoze kvalitetnega gramoza, pustile
pa so se samo slabe ceste. Podpirajo idejo, da bi se v tem centru vršila rekreacija, turizem in
prisotnost ljubiteljev narave. Sedaj je k temu dodano še črpanje gramoza, zato se sprašujejo,
kako vršiti aktivni turizem, na drugi strani pa črpati in odvažati gramoz, kar povzroča velik
hrup. To bo ena velika zmešnjava, zato krajani smatrajo in program podpirajo, da je pri
pripravi potrebno vključiti vsa pristojna ministrstva. Prav tako meni, da je v tem odloku kar
precej omejitev, zato je k takšnemu programu potrebno pristopiti previdno in pametno, kot
opozarjajo vsa ministrstva, ter ne gledati samo na ekploatacijo gramoza. Iz tega razloga oni
predlagajo, da se pripombe krajanov vključijo, če že ne drugače, kot varovalko. V odloku zdaj
piše, da se bodo po eksploataciji gramoza jame uredile, to pa je treba urediti takoj in sproti in
ne šele po eksploataciji, ki bo lahko trajala 20 let. Smatra, da je v program potrebno vnesti
tudi strogo kontrolo iz strani občine. Prav tako so predlagali, da se v občini ustanovi odbor, ki
bo spremljal celoten projekt in sproti obveščal o pripombah krajanov, ki jih bo prejemal.
Zanimalo ga je, če so vključene ideje od enega lastnika 12 manjših parcel znotraj tega
območja in če se je nasploh sodelovalo z lastniki zemljišč v tistem območju.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da zadevo podpira, dobil pa je občutek, da
so dvojna merila. Če se v občini pojavi investitor z veliko sredstvi, se bo v dveh mesecih
dvakrat spremenil isti odlok, če pa gre za skupino občanov, ki vidijo svoj dodaten interes za
dejavnost, ki bi bila tam primerna, ni pa čisto v skladu z eno risbo, ki jo je nekdo v velikem
merilu narisal, pa se pove, da tega ni mogoče sprejeti. Zato je predlagal, da se ponovno vse te
pripombe v dobro krajanov in občine prouči ter se skuša doseči kompromis.
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Andrej RITLOP, član občinskega sveta, je v pojasnilo povedal, da je pričakoval, da bo v
gradivu priloženo pismo družine Caharijas in Horvat Štefana, ki so tam lastniki zemljišč. Ko
se je bivši župan odločil, da je imenoval projektni tim TRC Zgornje Konjišče, so se pričele
aktivnosti in nekateri programi so bili že v preteklosti dokaj daleč pripeljani. Te aktivnosti so
potem po nekajletnem delu zastale ter v lanskem letu ponovno oživele. Tudi prej se je že
razmišljalo o tem, da je Konjišče potrebno urediti, to pa je možno le s črpanjem gramoza in
sredstvi zbranimi iz tega naslova. Vsa ta leta občina ni imela lastnega gramoza, zdaj ko pa se
vlaga velik napor in sredstva, da se to uredi, pa je potrebno tudi črpanje določene količine
gramoza v Zgornjem Konjišču. Ko se je gramoz vozilo iz Ljutomera so vsi na odborih in
komisijah govorili, kakšno škodo se s tem dela občini, ker bi se v Zgornjem Konjišču lahko
črpal lasten gramoz za potrebe občine. Če se zdaj teh aktivnosti ne bo peljalo naprej, pa mora
nekdo predlagati od kod se bodo pridobila sredstva za sanacije gramoznih jam in od kod se bo
Občina Gornja Radgona oskrbovala s prepotrebnim gramozom. Že v prejšnjem projektnem
timu TRC Konjišče je bil sam gospod Caharijas pritegnjen k sodelovanju, ampak takrat ni
imel nobenega interesa, danes pa to želi. Da pa vse te želje niso možne pa ni kriv ne ta
projektni tim, ne občinski svet in ne občina ampak zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati.
Župan je povedal, da so v času obravnave odloka pripombe dobrodošle. Polovica pripomb, ki
so bile podane na odlok, je bilo upoštevanih, druga polovica pa ne, kar je normalno, če niso v
skladu z zakonodajo, ki jo država predpisuje. Na kratko je še obrazložil druge nejasnosti ter
nato zaključil razpravo.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (22 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 125:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu
za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču – prva obravnava, s spremembo naziva
odloka v »Odlok o lokacijskem načrtu za območje TRC Zgornje Konjišče«. Obravnava
o predlogu odloka traja do 29.06.2004.

Ad. 6:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja
Radgona–Trate – skrajšani postopek

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja
Radgona–Trate – skrajšani postopek, je podala Jana KOVAČ, predstavnica ZEU d.o.o.
Murska Sobota. Povedala je, da gre za nadaljevanje postopka, ki se je začel že v letu 2003.
Zdaj je za spremembo odloka bila narejena javna razprava, v tem času pa so se pojavili novi
investitorji, ki so predlagali, da se v tej enoti dodajo nove dejavnosti. V javni razpravi in na
odborih se je ponovno pojavilo vprašanje prometne ureditve. Podana je bila pobuda za
pripravo idejnih rešitev vključevanja prometa iz Ceste na stadion na Partizansko cesto. Oni so
sicer pripravili tri možne rešitve, ki pa so nedorečene in neproučene kot možnost, na podlagi
katerih se lahko ugotovi, kaj napraviti. Prave rešitve se lahko pripravijo na podlagi detajlnih
načrtov in na podlagi temeljite študije prometne ureditve v celotni Gornji Radgoni.
Vinko ROUS, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
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»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona –
Trate – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
- Odbor predlaga, da se 4. člen odloka nadomesti z novim členom, ki pravilno glasi:
»9. člen odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi: »Za umiritev prometa je pred
križiščem Mladinske ulice s Kocljevo ulico predvidena ureditev obojestranskega
ločilnega otoka.«
- Odbora predlaga, da se takoj pristopi k izdelavi prometne študije za celotno mesto Gornja
Radgona, tako da bi se uredila prometna ureditev križišča ceste G1-32 Cesta na stadion,
preden zaživi območje, ki ga obravnava predmetni prostorski akt. Gradnja posameznih
objektov ni vezana na dokončno ureditev križišča G1-32 Cesta na stadion.
- Pobudnik sprememb prostorskega akta mora do 26.05.2004 pripraviti 3 variante (idejne
rešitve) vključevanja prometa iz Ceste na stadion na glavno G1-3 cesto, ki bodo služile
kot priloga k lokacijskemu načrtu, za nadaljnje odločitve.«
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (22 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 126:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–Trate – skrajšani postopek s
popravkom, da se 4. člen odloka nadomesti z novim členom, ki pravilno glasi:
»9. člen odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi: »Za umiritev prometa je
pred križiščem Mladinske ulice s Kocljevo ulico predvidena ureditev obojestranskega
ločilnega otoka.«

Ad. 7:

Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008

Obrazložitev razvojnega programa Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008, je podal
Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da so priprave tekle nekaj mesecev in je bilo vloženega
veliko dela in truda. Bila je tudi že opravljena recenzija tega programa, katere predlogi so v
tej verziji predloga že zajeti. Zajeti so vsi segmenti, ta razvojni program pa bo osnova za
prijave na razpise iz določenih področij. Veliko dela bo potrebno še za finančno ovrednotenje,
ki pa bo zajeta v načrtu razvojnih programov. V letošnjem letu bo predlagal, da se bo
pripravil proračun za dve leti skupaj, torej za leto 2005 in 2006. To bodo osnovne usmeritve,
ki pa ne bodo dokončne, ker se bo v okviru 10 % lahko razvojni program še dopolnjeval in
spreminjal.
Janja BRUMEN, strokovna sodelavka na Oddelku obče uprave, proračuna in družbenih
dejavnosti v občinski upravi, je podala obrazložitev dopolnitev predloga razvojnega programa
ter povedala, da je predlagatelj pri pripravi predloga obravnaval pripombe in predloge, ki so
bile podane v času obravnave in posredovane. Te dopolnitve so bile vsem prisotnim
predložene pred sejo. Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za proračun in finance ter
premoženjske zadeve sta predlagala nekatere skupne pripombe in sicer:
- stran 45: projekt 1.1/7 se preimenuje in glasi: »Programi sodelovanja med mestoma
Gornja Radgona in Bad Radkersburg«
- stran 67: projekt 2.2/2 se preimenuje in glasi: »Preučitev vsebin možnih programov za
uvedbo poklicnega, srednjega in visokostrokovnega šolstva.«
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-

stran 67: doda se nova alineja projekt 2.2/8: »Izgradnja večnamenske dvorane pri Osnovni
šoli Gornja Radgona, Prežihova 1«
stran 67: doda se nova alineja projekt 2.2/9: »Razvoj in uvedba 10. razreda javne osnovne
šole«
stran 67: doda se nova alineja projekt 2.2/10: »Analiza mreže javnih zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja v občini Gornja Radgona«
stran 68: projekt 2.3/6 se preimenuje in glasi: »Program štipendiranja (občina, podjetja,
fundacije)«
stran 71: h kratici ZKDiS se doda »Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Gornja Radgona«
stran 74: v podprogramu 5.2 se beseda »marginalna« nadomesti z besedo »posebna«

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je predlagal, da se na
strani 60 pri podprogramu 5.1 navedeni projekti črtajo in vnese naslednje besedilo:
»Modernizacija cest, pločnikov, kolesarskih poti, prometne signalizacije, javne razsvetljave,
železniške proge, konkretno določene z načrtom razvojnih programov za obdobje 20042008.«
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je še predlagal, da se na strani 54 doda
projekt 3.1/5: »Revitalizacija 11-mlinskega kanala v Apaški dolini«.
Vsi odbori so imeli pripombe glede priprave konkretnih projektov in priprave posameznih
prioritet. Zato predlagatelj predlaga, da se v zaključku na strani 76 doda nova točka 5.3:
»Konkretne vrednosti projektov, dinamika in predvidena izvajanja po posameznih letih se
navedejo v Načrtu razvojnih programov občine za obdobje od leta 2004-2008.« Črta se
predzadnji odstavek na strani 38. Na strani 76 se doda še nova točka 5.4: »Prioriteta izvajanja
projektov, ovrednotena z viri sredstev financiranja ter zahtevano dokumentacijo za izvedbo,
se določi v proračunu Občine Gornja Radgona za posamezno leto.« Pri izdelavi čistopisa
razvojnega programa se bodo popravile še vse pravopisne napake in nosilci posameznih
programov ter izpišejo kratice.
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 razvojnega programa Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 ter predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme z naslednjo spremembo:
- da se projekti pri podprogramu št. 5.1 črtajo in vnese naslednje besedilo:
»Modernizacija cest, pločnikov, kolesarskih poti, prometne signalizacije, javne
razsvetljave, železniške proge, konkretno določene z načrtom razvojnih programov za
obdobje 2004-2008.«
- Odbor predlaga, da se pripravi pregled projektov od leta 2004 – 2006, ki se bodo
prijavljali na javne razpise za pridobivanje sredstev od države.
- Odbor predlaga, da je potrebno pripraviti prioriteto projektov, ki se bodo izvajali v letu
2005-2008 in ovrednoti z viri sredstev financiranja teh projektov, do 15.07.2004.
- Odbor županu predlaga, da se za dokaj obsežen in tudi finančno zahteven razvojni
program, občinska uprava organizira tako, da bo zagotovljeno izvajanje vsebine sprejetega
razvojnega programa, to pa je: pravočasna priprava projektov in planskih aktov, ki so
pogoj za prijavljanje na javne natečaje oziroma razpise, tako iz sredstev države, kot iz
sredstev Evropske unije, ki bi naj bila udeležena pri posameznem programu.«
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
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1. »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog razvojnega programa Občine
Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini z naslednjimi dopolnitvami:
- stran 45: projekt 1.1/7 se preimenuje v: »Sodelovanje v projektu 1 Radgona«
- stran 67: projekt 2.2/2 se preimenuje v »Preučitev vsebin možnih programov za
uvedbo poklicnega, srednjega in visokostrokovnega šolstva.«
- stran 67: doda se nova alineja projekt 2.2/8: »Izgradnja večnamenske dvorane pri
Osnovni šoli Gornja Radgona, Prežihova 1«
- stran 67: doda se nova alineja projekt 2.2/9: »Razvoj in uvedba 10. razreda javne
osnovne šole«
- stran 68: projekt 2.3/6 se preimenuje v: »Program lastnega štipendiranja in
štipendiranja preko raznih fundacij«
- doda se še novi projekt »Analiza mreže javnih zavodov s področja vzgoje in
izobraževanja v občini Gornja Radgona«
2. Odbor predlaga, da se podrobno pripravi pregled projektov od leta 2004 - 2008, kateri se
bodo prijavljali na javne razpise za pridobivanje sredstev od države ter strukturnih
skladov EU, opredeli nosilce priprave projektov in roke v katerih morajo biti projekti
predani.
3. Odbor nadalje predlaga, da se posebej opredeli projekte, ki se izvajajo in bodo izvajali v
letu 2004, prezentirajo viri sredstev financiranja ter navedejo nosilci projektov s strani
občinskih služb ali drugih.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje Odbora za
kmetijstvo in turizem ter Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbor za kmetijstvo in turizem sta
obravnavala predlog Razvojnega programa Občine Gornja Radgona za obdobje 2004 – 2008
in ga predlagata Občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Potem je vprašal, kdaj bo ta razvojni program izgubil besedo »prelog« in bo postal razvojni
program Občine Gornja Radgona.
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 razvojnega
programa Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 in predlaga občinskemu svetu, da
ga sprejme v predloženi vsebini z naslednjimi dopolnitvami:
Ø stran 45: projekt 1.1/7 se spremeni: »Sodelovanje v projektu 1 Radgona«
Ø stran 54: manjka projekt »Revitalizacija 11-mlinskega kanala v Apaški dolini«
Ø stran 54, 58 in 61: se kratica MOPE izpiše in glasi »Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo«
Ø stran 55: popravi se besedilo Vodovod Vrabji Vrh, ki pravilno glasi »Vratji Vrh«
Ø stran 61: črta se »5.1/18 LC 344022 Očeslavci – Melanjski Vrh«
Ø stran 61: besedilo »5.1/12 G1-3 križišče pri starem Petrolu« se preimenuje v »krožišče pri
starem Petrolu«
Ø stran 67: projekt 2.2./2 se preimenuje v »Preučitev vsebin možnih programov za uvedbo
poklicnega, srednjega in visokostrokovnega šolstva«
Ø stran 67: doda se nova alineja projekt 2.2/8: »Izgradnja večnamenske dvorane pri Osnovni
šoli Gornja Radgona, Prežihova 1«
Ø stran 67: se doda nova alineja projekt 2.2./9: »Razvoj in uvedba 10. razreda javne osnovne
šole«
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Ø stran 67: se kot novi projekt 2.2./10 doda »Analiza mreže javnih zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja v Občini Gornja Radgona«
Ø stran 68: besedilo Zveza prijateljev mladine se pravilno glasi: »Društvo prijateljev
mladine«
Ø stran 71: se kratica ZKDiS pravilno imenuje »Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Gornja Radgona«
Ø stran 74: obrazložitev pomen besedila »marginalnih družbenih skupin«
2. Odbor predlaga, da se pripravi pregled projektov od leta 2004 – 2006, ki se bodo prijavljali
na javne razpise za pridobivanje sredstev od države.
3. Odbor predlaga, da je potrebno pripraviti prioriteto projektov, ki se bodo izvajali v letu
2005-2008 in ovrednotiti vire sredstev financiranja teh projektov, do: 15.07.2004.«
Župan je odprl razpravo.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je že kot na prejšnji obravnavi razvojnega
programa povedal, da je to diplomska naloga. Dobro je, da se je za primerjavo dodala Občina
Lenart, tako da je zdaj razvidno, koliko je Občina Gornja Radgona začela za njo zaostajati.
Ker je to plan dela za naprej, je predlagal, da bi se srednjeročni plan občine nastavil kot
državni program za leta 2005 – 2010 ter bi se z državnim programom uskladili tudi viri
sredstev. Prav tako v programu ni zajetega zmanjšanja emisij do leta 2009.
Vilijem ŽUNKOVIČ, član občinskega sveta, je v imenu Krajevne skupnosti Apače predlagal,
da bi se na strani 70, dodala nova alineja 3/6 »ŠRCA – Športno rekreativni center Apače«, ker
v programu tega centra ni omenjenega. Športno društvo NK Apače si že desetletja skuša
urediti Športno rekreacijski center Apače – ŠRCA. Pred devetimi leti so vložili vlogo za
legalizacijo objekta (zgradba slačilnice, sobe, sanitarije in ostalo ter igrišča), ker pa ni bilo
urejeno lastništvo parcel, pa vloga stoji. Leta 1999 je občina izdala sklep o določitvi športnih
objektov občinskega pomena na področju športa v občini Gornja Radgona. S tem je na
podlagi Zakona o športu, ŠRCA prišel v last občine. Medtem je občina uredila lastništvo
parcel, urejen je že tudi vpis v zemljiško knjigo, ni še pa urejena legalizacija objekta, da bi se
pristopilo k ureditvi tega centra. Zaradi tega bi bilo nujno, da se ureditev ŠRCA uvrsti v
prioritetne programe razvoja strategije Občine Gornja Radgona. Nadalje je prosil še, da se
zadnji prioritetni programi krajevnih skupnosti vnesejo v razvojni program in finančno
ovrednotijo.
Župan je zaključil razpravo. Gospodu Žunkoviču je povedal, da bi za uvrstitev tega predloga
v razvojni program, bilo potrebno vložiti amandma v pisni obliki, ker pa tega ni bilo, pa se
omenjenega predloga ne more upoštevati.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (22 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 127:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog razvojnega programa Občine
Gornja Radgona za obdobje 2004 – 2008 s predloženo pisno dopolnitvijo.
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Ad. 8:

Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo
zemljišča s komunalno ureditvijo

Obrazložitev sklepa o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo
zemljišča s komunalno ureditvijo, je podala Janja BRUMEN, strokovna sodelavka na
Oddelku obče uprave, proračuna in družbenih dejavnosti v občinski upravi. Povedala je, da je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pozvalo občine, da podajo do konca meseca
junija prijave za namero izgradnje doma za starejše. Občina Gornja Radgona je z aktivnostmi
pričela že leta 1995 do leta 1998, vendar žal ni prišla v program. V lanskem letu je bil
imenovan Odbor za izgradnjo doma za starejše, ki je pripravil ustrezno dokumentacijo in
opravil razgovor na ministrstvu z namenom, v kateri smeri se naj dokumentacija pripravlja.
Že v mesecu maju so pripravili idejno zasnovo izgradnje doma za starejše občane in jo
posredovali na ministrstvo ter dobili odgovor, da se naj počaka do prijave namere. Ministrstvo
želi, da s prijavo namere občina zagotovi zemljišče, komunalno ureditev zemljišča in 10 %
gradbene vrednosti objekta. Idejni projekt je narejen za kapaciteto 148 ležišč in na ta obseg
tudi predračunska vrednost v višini 1,878.693.122,00 SIT. Od tega je znesek, ki ga naj občina
za potrebe izgradnje doma zagotovi 319,38 mio SIT. Po obrazložitvi je prebrala predlog
sklepa ter občinskemu svetu predlagala, da predloženi sklep sprejme.
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog sklepa o zagotovitvi udeležbe pri gradnji
doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča s komunalno ureditvijo in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Danijel VRZEL je podal mnenje odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki se
glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve podpira predlog sklepa o zagotovitvi
udeležbe pri gradnji doma za starejše občane z zagotovitvijo zemljišča s komunalno ureditvijo
in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je povedal, da se strinja z izgradnjo doma starejših
občanov, vendar je bil predlog sklepa z gradivom predložen članom občinskega sveta komaj
pred sejo. Ta odbor je to zadevo pripravljal leto dni, zdaj pa se od občinskega sveta zahteva,
da odloča še isti dan o 320 mio SIT. Zakaj se vedno z velikimi investicijami pride na občinski
svet tako pozno, kot je že bilo pri investiciji ČN Apače. Točno se je vedelo za roke, torej
zakaj tega gradiva ni bilo že v gradivu za sejo, če je že bila ta točka navedena v vabilu. Prosil
je, da se to v bodoče ne dela več.
Župan je zaključil razpravo. Na kratko je obrazložil stanje ter pojasnil nekatere polemike ter
nato prebral predlog sklepa.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 128:
1. Občina Gornja Radgona prijavlja na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
namero za izgradnjo doma za starejše občane kapacitete do 150 ležišč za potrebe
celotne upravne enote Gornja Radgona oziroma za obseg, določen s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
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2. Občina Gornja Radgona sprejema dokument identifikacije projekta Izgradnja doma
za starejše v občini Gornja Radgona.
3. Občina Gornja Radgona bo za izgradnjo doma zagotovila, skladno s pozivom za
soudeležbo:
• Zemljišče, določeno za gradnjo doma z zazidalnim načrtom Gornja Radgona
– Trate, k.o. Gornja Radgona, parc. številka 173/1, obseg površine 27.365 m2
ocenjeno v višini 130.804.700,00 SIT;
• Komunalno urejeno zemljišče, ocenjeno v višini 54.970.000,00 SIT;
• Investicijsko dokumentacijo do ravni investicijskega programa;
• 10% ocenjene investicijske vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del
v višini 137.362.955,00 SIT.
4. Občina Gornja Radgona bo v letu 2006 in 2007 zagotovila sredstva za soudeležbo.
5. Občina Gornja Radgona predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
da vključi projekt Izgradnjo doma za starejše v občini Gornja Radgona v program
oziroma državni proračun z začetkom gradnje v letu 2006.
Popravek
Pri prvi alineji 3. točke sklepa ni zemljišče določeno z ureditvenim načrtom Gornja Radgona
– mestno središče ampak pravilno z zazidalnim načrtom Gornja Radgona – Trate.

ODMOR
Sledil je 20-minutni odmor, ki ga je ob 16.00 odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 16.20
uri. Župan je preveril prisotnost članov in članic občinskega sveta in ugotovil, da je na seji
trenutno prisotnih 21 članic in članov občinskega sveta.

Ad. 9:

Poslovno poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003

Obrazložitev poslovnega poročila o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto
2003, je podala Zora BORKO, predstavnica Centra za socialno delo Gornja Radgona.
Izpostavila je zakonske podlage, ki so se spremenile ter povedala, da je bilo v letu 2003
izdanih skupno 7909 odločb, poravnav ali sklepov, kar je za dobrih 15% več kot v letu 2002.
Na podlagi povečanega obsega dela, je center ponovno zaprosil ministrstvo za dodatno
zaposlitev. Na področju socialnovarstvenih storitev izvaja center storitev prve socialne
pomoči, osebne pomoči, pomoč družini na domu in socialno preventivo. Naštela je še druge
programe ter probleme, ki nastajajo pri programih, ki jih izvajajo delavci preko javnih del. V
letu 2003 je bil izveden tudi strokovni in upravni nadzor iz strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, kjer je nadzorna komisija bila mnenja, da Center za socialno delo Gornja
Radgona dobro opravlja svoje delo. Povedala je, da bi bilo nujno, da se poleg načrtovanega
Doma za starejše razmišlja še o drugih možnostih za razrešitev stisk ljudi. Potem je podala še
kratek povzetek poročila o izvajanju pomoči na domu, ki je namenjena uporabnikom, ki se
zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti, ne morejo oskrbovati in negovati sami. Podala je še
nekaj pomembnih statističnih podatkov ter povedala, da se je število uporabnikov povečalo za
7%, kljub temu, da so nekateri imeli težave pri plačilu storitve. Opisala je še višino cene, ter
probleme pri plačevanju storitve. V lanskem letu so pristojno ministrstvo opozarjali tudi na
neenakopravni položaj uporabnikov pri plačilu storitve v Sloveniji, teh pobud je bilo veliko,
zato je v letošnjem letu sprejeta nova dopolnitev Zakona o socialnem varstvu, ki nalaga
občinam, da sofinancirajo polovico zneska teh storitev za uporabnika. Zaradi kadrovske
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podzasedenosti v centru in vse večjega obsega javnih pooblastil, je vse manj možnosti za delo
strokovnega delavca neposredno z uporabniki na terenu. Za zaključek je izpostavila še, da je
pomembno, da imajo uporabniki v okolju možnost izbire, ki jim omogoča zadovoljevanje
njihovih želja in potreb. Predvideva se gradnja doma za starejše, ki bo bistveno prispeval k
kvaliteti ponudbe in življenja uporabnikov v domačem okolju, ob tem pa je tudi nujno
potrebno, da se še naprej razvijajo oblike izven institucionalnega varstva.
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
»Odbor za področje družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim Poslovnim poročilom o
delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003 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. 129:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poslovno poročilo Centra za socialno
delo Gornja Radgona za leto 2003 na znanje.

Ad. 10:

Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto
2003

Obrazložitev analize finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto
2003, je podala Bernarda HARI, strokovna sodelavka na Oddelku obče uprave, proračuna in
družbenih dejavnosti v občinski upravi. Povedala je, da na podlagi Zakona o javnih financah
morajo posredni uporabniki občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto
skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta. Po zakonu o javnih
financah teh poročil ni potrebno predložiti občinskemu svetu, ker pa sredstva, katera se tem
uporabnikom zagotavljajo v proračunu predstavljajo 18,4%, je prav, da se občinski svet
seznani s porabo teh sredstev. Na podlagi opravljene analize je bilo ugotovljeno, da je s
presežkom prihodkov nad odhodki zaključilo 6 posrednih uporabnikov, in sicer OŠ Apače,
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, Glasbena šola
Gornja Radgona, Center za socialno delo Gornja Radgona in Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona. OŠ Apače je zaključila poslovno leto 2003 s presežkom 1.285 tisoč SIT, katerega
bo namenila za povečanje lastnih virov. S presežkom odhodkov nad prihodki pa je
obračunsko obdobje za leto 2003 zaključila OŠ Gornja Radgona v višini 286 tisoč SIT, od
tega znaša presežek odhodkov iz tržne dejavnosti 124 tisoč SIT, presežek odhodkov iz javne
službe pa 162 tisoč SIT. Presežek odhodkov iz tržne dejavnosti bodo pokrili v breme
prihodkov tržne dejavnosti v letu 2004, presežek odhodkov iz naslova javne službe pa v
breme prihodkov javne službe. Nastali presežek odhodkov nad prihodki pri poslovanju
javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona pa se pokriva v okviru lastnih sredstev, in
sicer s presežka prihodkov iz prejšnjih let v višini 25.016 tisoč SIT. Največji delež izgube pri
zdravstvenem domu predstavlja odkup specializacije zdravnice v višini 18 mio SIT skupaj s
plačo. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da predloženo analizo obravnava in
sprejme predlagani sklep.
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Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
»Odbor za področje družbene dejavnosti se je seznanil z analizo finančnega poslovanja
posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2003 in predlaga občinskemu svetu, da jo
sprejme v predloženi vsebini.«
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 finančnim poslovanjem
posrednih proračunskih uporabnikov v letu 2003 in predlaga občinskemu svetu, da sprejme
analizo v predloženi vsebini.
- Odbor predlaga, da na sami seji občinskega sveta direktorica javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Gornja Radgona poda podrobnejšo obrazložitev glede presežka odhodkov
nad prihodki v višini 25.016 tisoč SIT.«
Ker direktorica ni bila prisotna je prosil, da bi se pripravila pisna obrazložitev do prihodnje
seje občinskega sveta.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (22 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 130:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem posrednih
uporabnikov v letu 2003 in sicer:
Ø Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Gornja Radgona
Ø Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Apače
Ø Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Ø Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja
Radgona
Ø Javno vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona
Ø Javno zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona
Ø Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Ø Center za socialno delo Gornja Radgona

Ad. 11:

Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja
Radgona za leto 2003

Obrazložitev analize finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja
Radgona za leto 2003, je podala Pika Leopoldina VODNIK, vodja proračuna v občinski
upravi. Povedala je, da se finančno poslovanje Ljudske univerze obravnava posebej, ker je v
lanskem letu poslovanje ponovno zaključila negativno. Ljudska univerza Gornja Radgona je
javni zavod, katerega ustanoviteljice so Občina Gornja Radgona v višini 61,03%, Občina
Radenci v višini 25,06% in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici v višini 13,91%. Dolžnost občin
ustanoviteljic je, da v skladu z Zakonom o knjižničarstvu pokrivajo stroške knjižnice v
ustanoviteljskih deležih. Ta delež je bil za leto 2003 za Občino Gornja Radgona 18,7 mio SIT,
ki se je v celoti nakazal, za Občino Radenci pa 8,949 mio SIT, ki pa je zagotovila le 2,845
mio SIT in 6,104 mio SIT odhodkov ni pokrila. Občina Sv. Jurij je bila dolžna zagotoviti
4,967 mio SIT pa je zagotovila le 500 tisoč SIT, kar pomeni, da so premalo nakazali za 4,467
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mio SIT. Zaradi premalo zagotovljenih sredstev ostalih dveh občin je bila izguba neizbežna.
Opisala je izkaz prihodkov in odhodkov iz katerega je razvidno, da je ljudska univerza
poslovala kot dober gospodar kljub izgubi. Na podlagi posredovanih finančnih izkazov je bilo
ugotovljeno, da ostali dve občini že od ustanovitve ne izpolnjujeta in ne pokrivata obveznosti
v dogovorjenem deležu. Iz analize zaključnega računa je razvidno tudi, da je zavod najel
kredit v višini 3,5 mio SIT, ki pa ga do 31.12.2003 ni vrnil in je s tem kršil 88. člen Zakona o
javnih financah in občinski odlok, kateri pravi, da morajo vsi posredni proračunski porabniki
za kredite prositi za soglasje župana in občinski svet. Po obrazložitvi je občinskemu svetu
predlagala, da sprejme predloženi sklep.
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
»Odbor za področje družbene dejavnosti se je seznanil z analizo finančnega poslovanja
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003 in predlaga občinskemu svetu,
da jo sprejme v predloženi vsebini.«
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 z zaključnim računom
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona in ga predlaga Občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.«
Župan je odprl razpravo.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je vprašal, kako bi se dalo prisiliti Občino Radenci
in Občino Sv. Jurij ob Ščavnici, da bosta plačali svoj delež. Ta zadeva se ponavlja vsako leto,
zato je prosil, da bi en pravnik poiskal pravo pot za rešitev tega problema, ki je jedro izgube.
Zato je prosil za odgovor, če bi pri tem moralo pomagati pristojno ministrstvo za kulturo.
Milan KURBUS, član občinskega sveta, je kot predsednik Sveta zavoda Ljudske univerze
Gornja Radgona povedal, da je svet zavoda v zakonskem roku obravnaval zaključni račun
ljudske univerze in takrat direktorju naložil, da v roku 30 dni pripravi ukrepe za izboljšanje
stanja in pripravi sanacijski program, kar direktor do danes ni naredil.
Župan je vprašal članice in člane občinskega sveta, če dovolijo besedo gospodu dr. Ivanu
Rihtariču, direktorju Ljudske univerze Gornja Radgona, kar je občinski svet z dvigom rok
potrdil.
Ivan RIHTARIČ, direktor Ljudske univerze Gornja Radgona, je dal repliko na razpravo
gospoda Milana Kurbusa. Povedal je, da je 26.03.2004 predsedniku sveta zavoda, gospodu
Milanu Kurbusu poslal naslednje materiale in sicer: »po dogovoru Ti pošiljam zapisnik 6. seje
sveta zavoda, predlog sanacijskega programa – pismo za tebe«. To pomeni, da je posredoval
ukrepe in sicer takojšnje in dolgoročne.
Župan je zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (22 prisotnih)
sprejeli naslednji
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S K L E P št. 131:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z zaključnim računom javnega
zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je obračunsko obdobje 2003 zaključil
z negativnim rezultatom v višini 7.309 tisoč SIT.
2. Javnemu zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona se nalaga, da pripravi
sanacijski načrt za pokrivanje izgube za leto 2002 in 2003 ter ga v roku 30 dni
predloži županu Občine Gornja Radgona.

Ad. 12: Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2002/2003 in 2004
Obrazložitev sprememb in dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za
leto 2002/2003 in 2004 je podal Andrej SUBAŠIČ, strokovni sodelavec na Oddelku za
varstvo okolja in urejanje prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo v občinski
upravi. Povedal je, da je to že druga dopolnitev osnovnega programa, sprejetega v letu 2002.
Za določena zemljišča iz tega programa je potrebno predhodno opraviti postopke geodetskih
odmer, na kar se lahko po ocenitvi vsakega zemljišča s strani sodno zapriseženega cenilca,
izvede nadaljnji postopek odprodaje. Za večja zemljišča večjih vrednosti se izvede javni
razpis, za manjša zemljišča manjše vrednosti pa je možna direktna odprodaja zainteresiranim
kupcem. Vse okvirne cene v programu so določene na podlagi sklepa o povprečni gradbeni
ceni za leto 2004 s tem, da je potrebno vsako nepremičnino predhodno oceniti. Občinskemu
svetu je po obrazložitvi predlagal, da program obravnava in 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 sprememb in dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto
2002/2003 in 2004 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
- Odbor predlaga, da se pripravi popis vseh starejših stanovanj in se ugotovi vrednost ter
pripravi predlog za odprodajo.«
Andrej RITLOP, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog sprememb in
dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in 2004 in
ga predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (22 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 132:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema spremembe in dopolnitve programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in 2004.
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Ad. 13: Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško razvojna
agencija Gornja Radgona
Obrazložitev predloga sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško
razvojna agencija Gornja Radgona, je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da je Občinski svet Občine Gornja Radgona
sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona,
na podlagi katerega je javni zavod bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti, dne 11.05.2004. Za delovanje zavoda je potrebno imenovati člane v svet zavoda. Po
določilih 11. člena citiranega odloka ima svet zavoda pet članov od katerih tri imenuje
ustanoviteljica – občina. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji
seji dne 17.05.2004 obravnavala predlog za imenovanje članov v svet javnega zavoda
Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da za člane
sveta javnega zavoda imenuje Feliksa Petka, Andreja Ritlopa in Jožeta Kovača, vse člane
občinskega sveta.
Župan je odprl razpravo.
Milena MAROVIČ, članica občinskega sveta, je povedala, da nima proti predlaganim članom
osebno nič, meni pa, da bi v takšen svet morali preseči strankarsko politiko in dejansko iskati
strokovnjake tudi izven članov občinskega sveta, ki bodo lahko svetovali tam zaposlenim
ljudem. Ne predstavlja si, da lahko kdor koli od njih nadzoruje, usmerja in koordinira v takšni
strukturi, kot je danes predlagana, zato ne bo glasovala za takšen svet.
Vinko ROUS je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, glede
na to, da se Zavod za turizem Gornja Radgona v katerem svetu sta bila tudi gospod Ritlop in
Petek, vključuje v PORO, smatrala, da je to dober predlog, ki je bil dogovorjen tudi na
politični koordinaciji. Poudaril je, da se morajo imenovati v svet zavoda izključno člani
občinskega sveta
Andrej RITLOP, član občinskega sveta, je gospe Marovič pojasnil, da dela preko 20 let kot
delavec s posebnimi pooblastili in v enem uspešnejših podjetij že 10 let vodi področje
logistike in se na gospodarstvo dobro spozna.
Župan je zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino (22 prisotnih,
18 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 133:
Za člane Sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona se
imenujejo:
- Feliks PETEK, stanujoč Črešnjevci 131, Gornja Radgona
- Andrej RITLOP, stanujoč Podgorje 13/a, Apače
- Jože KOVAČ, stanujoč Segovci 44/c, Apače

Ad. 14: Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora
Obrazložitev predloga sklepa o imenovanju člana nadzornega odbora, je podal Vinko ROUS,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da je članu
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Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona dr. Rudolfu Štelcer iz Gornje Radgone zaradi
smrti prenehal mandat. Potrebno je bilo predlagati nadomestnega člana Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
svoji seji obravnavala predlog za novega člana Nadzornega odbora občine Gornja Radgona in
predlaga Občinskemu svetu, da v nadzorni odbor imenuje mag. Tatjano Fulder.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (22 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 134:
Za člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona se imenuje mag. Tatjana
FULDER, stanujoča Panonska ulica 36, Gornja Radgona.

Ad. 15: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je povedal, da so v gradivu priloženi odgovori na vprašanja in pobude, ki so bila
podana na prejšnji seji. Vsi, ki so podali pobude in vprašanja na tej seji, pa bodo dobili pisne
odgovore v gradivu za naslednjo sejo občinskega sveta.

Ad. 16:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

Župan je glede na to, da je 28.05.2004 predvidena sorazmerno pomembna tiskovna
konferenca, povedal, da bo nekatere stvari izpustil. Nato je na kratko naštel in opisal
najnovejša dogajanja, ki so bila med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta.
Delo organizacijskega odbora za prireditev ob vstopu v EU
Pohvalil je vse, ki so sodelovali pri pripravah za prireditev ob vstopu Slovenije v Evropsko
unijo. Za Občino Gornja Radgona je bil to velik in zgodovinski dogodek, na račun katerega si
je občina pridobila velik ugled in jo zdaj poznajo po širni Evropi.
Sestanek z občinskim arhitektom
Včeraj je bil sestanek z gospodom Aleksandrom Sašom Ostanom, občinskim arhitektom. V
občini je veliko problemov na vseh področjih, zato bo potrebno veliko dela, ker se pojavlja
veliko novih investitorjev. Za se bi z ureditvijo vse od industrijske cone do ureditve mejnega
prehoda, za katerega se je že zaprosilo, da se prenese v občinsko last in se nekateri objekti
potem odstranijo, nekateri pa obdržijo. Šele na podlagi tega se bo lahko pristopilo k kompletni
ureditvi mesta Gornja Radgona, predvsem pa tudi prometni ureditvi. Prometna ureditev je
pogojena tudi s tem, kdaj se bi železnica umaknila iz mesta. Pogovarja se tudi z investitorji, ki
bi gradili trgovske lokale predvsem na področju stare pekarne – elementa. V tem trenutku je
dogovorjeno, da se bo z gospodom Ostanom sodelovalo še naprej. Problem je tudi, da v
občini ni centralnega registra, zato se bo v kratkem moralo pristopiti k eni varianti, da se to
uredi.
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Vodna problematika
Razgovori z Radensko so tako daleč, da so oni zainteresirani, da predajo občini upravljanje z
vodo. Naša občina, ki pa upravljanje želi prevzeti, pa je postavila nekatere svoje pogoje.
Problem je, da je vodovodno omrežje v zelo slabem stanju, ker se v omrežje ni investiralo nič,
ampak so se opravljala samo popravila. Občina Gornja Radgona je zdaj postavila svoje
pogoje, da v primeru prevzema vodovoda želi na meji med občinama narediti števec porabe
vode za Občino Radenci in za Radensko, po katerem bodo morali vodo plačevati po ceni kot
občani v radgonski občini, kar zdaj ni tako. Če se to upravljanje prevzame, bo potrebno
izvesti tudi nekatere investicije in bolj odgovorno varovati vodne vire, ter poiskati čim boljšo
varianto, da občina pride do čiste pitne vode. Je pa problem, da so občani sami zelo
nekorektni do svoje vode, ker z neodgovornimi dejanji povzročajo onesnaževanje.
Umiritev prometa v mestu Gornja Radgona
Glede predloga gospoda Zagorca za ustanovitev odbora za omejitev težkega tovornega
prometa skozi Gornjo Radgono je povedal, da je že meseca marca takratnemu ministru za
promet pisal posebno pismo v katerem se navaja problematika tovornega prometa, ki poteka
skozi Gornjo Radgono, ureditev cest sedanjega glavnega cestnega koridorja skozi Gornjo
Radgono (Lendava – Gornja Radgona – Maribor), problematika dovozne ceste na bodočo
avtocesto (koridor mejni prehod Gornja Radgona skozi Gornjo Radgono – Spodnji Ivanjci). V
zvezi s problematiko tovornega prometa nastajajo vedno večje zahteve in pritiski občanov po
splošni zapori ceste za tovorni promet. Sestanek z ministrom za promet bo naslednji mesec,
kjer se bo ta problematika razpravljala. Povedal je, da nasploh kot župan podpira vse akcije v
Gornji Radgoni za umiritev prometa.
Druga dogajanja
Povedal je, da dobiva pisma občanov glede kurjenja odpadkov v naravi vsepovsod, odlaganja
odpadkov po gozdovih in odvoza gnojevke v gozdove. Povedal je, da pričakuje, da se bodo
sosedi med sabo pričeli bolj opozarjati, kar je dolžnost, da se vzpostavi boljše medsosedsko
stanje.
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 17.30 uri zaključil 13. redno sejo
občinskega sveta.
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