ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
30.06.2005, 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 16 članic in članov občinskega sveta. Seje
se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 17 članic in članov občinskega sveta.
Od članic in članov občinskega sveta so bili odsotni Marta NJIVAR, Zvonimir KLEMENČIČ,
Danijel VRZEL, Branko KOCBEK, ki so svojo odsotnost opravičili ter Edvard TERŠEK.
Od ostalih vabljenih so svojo odsotnost opravičili še Rado VINDIŠ – predsednik Nadzornega
odbora, Breda FORJANIČ – ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in Marija
ŠAUPERL – direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Janja BRUMEN, Igor PIVEC, Dragan KUJUNDŽIČ,
Pika Leopoldina VODNIK, Bernarda HARI, Jožica KOVAČ ŠTEFUR, Vlado MAUKO
Ø Snežana SEŠEL, predstavnica podjetja KomunaProjekt d.d. iz Maribora
Ø Liljana KRAPŠE, predstavnica Centra za socialno delo Gornja Radgona
Ø Dr. Ivan RIHTARIČ, direktor Ljudske univerze Gornja Radgona
Ø Alenka SEMLER, pomočnica ravnateljice Vrtca Manka Golarja 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 K tč. 5 – Dodatna obrazložitev: Viri sredstev KS Negova za modernizacijo javnih poti dodatno
vključenih v Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2005
Ø K tč. 7 – Terminski plan gradnje predvidenih objektov poslovno trgovskega centra TUŠ po
ureditvenem načrtu »Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona«
Ø K tč. 12 – Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, kjer je
spremenjena samo I. točka
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti
Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje občinskega sveta

Župan je dal v razpravo zapisnik 19. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila
dne 07.04.2005.
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Ker ni bilo nobenih pripomb je župan dal zapisnik na glasovanje. Članice in člani občinskega
sveta so soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 202:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 19. seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 07.04.2005.

Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 20. sejo. V skladu s
30. členom poslovnika občinskega sveta je predlagal, da se umakne 6. točka »Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini
Gornja Radgona (skrajšani postopek)« in 8. točka »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa (skrajšani postopek)«.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 19. 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
2005 (skrajšani postopek)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »Preureditev Elementa za
Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona« (prva obravnava)
8. Sklep o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS
9. Sklep o odkupu nepremičnine v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju
10. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja Radgona za leto 2005
11. Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino
parc. št. 927/1 k.o. Mele
12. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
13. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004
14. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto
2004
15. Poročilo o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona za leto 2004
16. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v svet javnega zavoda
Ljudska univerza Gornja Radgona
17. Soglasje k imenovanju direktorja-ice javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja
Radgona
18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
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Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 17 članic in članov občinskega sveta, saj
se je seji pridružil še Milan KURBUS, član občinskega sveta.

Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Karl MIR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Ponovno se je končalo šolsko leto in tudi večletne obljube po sanaciji igrišča za OŠ Negova. V
imenu staršev in sveta šole vas ponovno prosim in opozarjam, da asfaltirano šolsko igrišče že
dalj časa ne služi svojemu namenu in je izredno nevarno za poškodbe otrok pri aktivnosti telesne
vzgoje, zato je nujno potrebna nova asfaltna prevleka, katera se samo obljublja, ne stori se pa
nič. Omenjeno šolsko igrišče nima niti košev za igranje košarke, nekdanji izvajalci del pa so na
igrišču samo narisali črte in pozabili postaviti konstrukcijo za koše. Tako smo edina šola daleč
naokrog v Pomurju, kjer otroci nimajo niti igrišča za košarko, kar pa je v tem času zelo žalostno.
Res je sedaj v rebalansu predvidena sanacija škarpe, ampak to je da1eč od ostalih obljub. Zato
vas prosim, da me pismeno obvestite glede nujnih potrebnih sanacij z roki, da bom lahko
obvestil starše in svet šole pred začetkom novega šolskega leta. Starši si ne upamo več dovoliti
otrokom, da opravljajo pouk telesne vzgoje na takšnem igrišču, saj je igrišče izrazito nevarno.
Tudi šola si zasluži to investicijo saj nosi tudi ime po velikem možu, mislecu doktorju Antonu
Trstenjaku.«
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je postavil osem VPRAŠANJ in podal en PREDLOG:
Na začetku je povedal naslednje: »Z razočaranjem moram ugotoviti, da naša občinska uprava
živi v preteklem obdobju in nima posluha za uporabo dodatnih avdiovizualnih sredstev. Prosil
sem namreč, da bi na seji predstavil nekaj slik iz terena s katerimi bi lahko dosti bolj plastično
dopolnil svoja vprašanja. V tej dvorani je za ta namen na voljo platno, običajno je na stojalu bil
tudi projektor, domnevam pa, da je na drugi strani kablov tudi kakšen računalnik. Kasneje bom
zato podal pobudo za spremembo poslovnika, ker je namreč odgovor občinske uprave bil podan
v smeri, da poslovnik takšne možnosti ne predvideva. Bi pa opozoril tudi na pravno načelo, ki
glasi: »Kar ni izrecno prepovedano, je dovoljeno.««
VPRAŠANJA:
1. Zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov:
»Akcija je potekala prejšnji mesec, kjer sem na terenu ugotavljal, da naši občani dejansko še
vedno zelo slabo ločijo med nevarnimi in kosovnimi odpadki. Na slikah, ki sem jih mislil
pokazati bi se to zelo lepo videlo. Poleg tega sem ugotovil še tudi, da je med kosovnimi
odpadki ogromno odpadkov, ki sodijo v naše kante za odvoz ostalih komunalnih odpadkov.
V tej zadevi postavljam naslednja vprašanja:
- Koliko občanov naše občine ni vključenih in zakaj niso vključeni v odvoz komunalnih
odpadkov? (Kot primer navajam, da 500 metrov naprej od moje domačije v Črešnjevcih,
ob redno vzdrževani javni poti, tri hiše nimajo odvoza komunalnih odpadkov.)
- Zanima me poročilo o količini zbranih kosovnih in nevarnih odpadkov pri zadnji akciji
zbiranja. (S kolegom svetnikom Ivanom Doklom, sva pri zbiranju nevarnih odpadkov v
Zbigovcih videla, da je glede na veliko površino zajetega območja v Zbigovce pripeljalo
le 10 ljudi zelo malo nevarnih odpadkov, tako ugotavljam, da dejansko velika količina
nevarnih odpadkov tako še vedno konča v gozdovih ali pri ostalih komunalnih
odpadkih.)
- Na kakšen način bo občina motivirala in vplivala na naše občane, da bi bilo to zbiranje in
ločevanje uspešnejše?
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Zanima me tudi informacija o nadaljnji izgradnji odlagališča v Puconcih. (Občasno iz
medijev izvemo, da se stvari zapletajo, uradne informacije pa še na tem občinskem svetu
nismo dobili.)«
Divje odlagališče odpadkov v Policah:
»Na tem verjetno največjem divjem odlagališču odpadkov v občini gre za dve vrsti
odpadkov. Prva vrsta so odpadki krajanov (kosovni odpadki - količina gre kar v stotine
kubikov, teren pa je takšen, da se zadeva ne da pobrati in sanirati). Druga vrsta odpadkov pa
so gradbeni odpadki (stari les – staro ostrešje).
- V Policah se med ljudmi širijo govorice, da je župan oziroma občinska uprava, dovolila
podjetju Pomgrad, da so tam odložili odpadke od objekta starega MIR-a, zato sprašujem
ali drži ta podatek, da je občinska uprava oz. župan dovolila podjetju Pomgrad, da so v
nasprotju s Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki, v Policah odlagali lesne
odpadke (ostrešje), ki so nastali pri rušenju objektov bivšega MIR-a?
- Na kakšen način se bo to divje odlagališče saniralo oziroma ali o tem sploh kdo
razmišlja?
- Kaj bo storila občina, da bomo zajezili odlaganje ogromnih količin kosovnih in najbrž
tudi nevarnih odpadkov na odlagališču v Policah?
- Opozarjam tudi, da je zaradi teže teh odpadkov začela drseti bankina (na podoben način
je začela drseti bankina v Orehovskem Vrhu, ki se jo je zdaj s približno 15 mio SIT
uspešno saniralo). Glede na velikost tega plazu v Policah, bi si upal trditi, da bo ta
znesek desetkrat večji, če bomo s sanacijo čakali predolgo.«
Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti:
»Zakaj se v letošnjem letu še niso sanirale posledice zime?
Uradno se je začelo že poletje, nisem pa še videl, da bi se krpale udarne jame, rob asfalta ob
cestnih bankinah pa se zaradi nesaniranih bankin lomi, prav tako pa se nič ne govori o
čiščenju jarkov in gramoziranju lokalnih poti oziroma ni opaziti kakršnihkoli del.
Prejšnji teden sem na lokalni cesti iz Gornje Radgone proti Spodnjim Ivanjcem spet opazil
delavce, ki so z ročnimi sredstvi (metlami) čistili ostanke peska od zimskega posipavanja
cest. Zadnje sneženje je bilo meseca marca, zato sprašujem zakaj se to čisti ročno, če je
strojno čiščenje cenejše (ne verjamem, da se dela zastonj)?«
Avtobusna postaja Gornja Radgona:
»Podpiram ureditev novega lokala na avtobusni postaji, moti pa me (glede na prakso drugih
lokalov, kjer se na tepih postavijo mize in tako ohrani videz mesta), da se je zabetonirala
velika ploščad (podrlo se je tudi en kandelaber mestne razsvetljave, ker se je pretrgalo
kabel), ki skoraj popolnoma onemogoča prehod, prav tako pa se kvari izgled.
Sprašujem ali je bilo za gradnjo ploščadi oziroma nadstreška izdano dovoljenje in če je v
občinskih prostorskih aktih za ta gradbeni poseg kakšna osnova?«
Dom starejših občanov v Gornji Radgoni:
»Sprašujem, kako je z gradnjo doma ostarelih v Gornji Radgoni?
Gospod župan je pred meseci kar podrobno poročal o poteku aktivnosti, zdaj pa je o tem
malo manj govora, prejšnji teden pa je ob občinskem prazniku sosednje občine še malo
manjkalo, da niso postavili temeljnega kamna. Zanima me ali so pri tem kakšni dogovori
oziroma kako daleč zadeve so.«
Izgradnja trgovskega centra Lidl:
»Sprašujem, kako je z izgradnjo trgovskega centra Lidl, na območju bivše opekarne?
Po lanskih napovedih bi tam že skoraj lahko nakupovali, zato me zanima, kje se je zadeva
ustavila in kdaj se bo gradnja začela?«
Izvir vode v Lisjakovi jami:
»Ogromno ljudi v Lisjakovi jami nataka vodo za svoje potrebe, ker bi naj ta voda bila
zdravstveno bolj ustrezna od vode iz mestnega vodovoda. Zato sprašujem, če je morda bila
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opravljena analiza te vode, ki se množično uporablja, kakšni so rezultati in kje so objavljeni?
Zanima me tudi, kdo je zadolžen za čiščenje okolice tega izvira?«
8. »Proceduralno vprašanje: Pri kateri točki dnevnega reda je mogoče izraziti svoje
nezadovoljstvo z odgovorom na vprašanje, predlog ali pobudo? Podžupan g. Zagorc je na
eni prejšnjih sej povedal, da to spada v predzadnjo točko dnevnega reda »Odgovori na
vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta«, g. župan pa to točko
običajno zelo hitro zaključi z ugotovitvijo, da bodo odgovori posredovani na naslednji seji v
pisni obliki. Kdo ima prav oziroma kje imamo to možnost, da bomo delali v skladu s
poslovnikom?«
Nato je podal naslednji PREDLOG:
»Statutarno pravni komisiji predlagam, da se v poslovniku spremeni 17. člen, ki ne dovoljuje
uporabe avdiovizualnih sredstev, ampak morajo biti vprašanja, pobude in predlogi podani v
pisni ali ustni obliki. Predlagam, da se preselimo v ta čas in ustrezno prilagodimo poslovnik.
Sem mnenja, da bi tudi občinski upravi bilo dostikrat lažje prikazati in predstaviti posamezne
zadeve, še posebej pri predstavitvi raznih prostorskih aktov, ker bi bil prikaz v sliki dosti bolj
realen in učinkovit.
Če se bo že spreminjal poslovnik predlagam, da Statutarno pravna komisija preveri tudi statut
občine, ker bi se prav gotovo našle kakšne določbe, ki v obeh aktih niso medsebojno usklajene
ali pa je kakšno povozil že čas.«

Župan je gospodu Kajdiču povedal, da predvideva, da so ga občani, na katere se je nanašalo
polovico zadev, razumeli. Glede na to, da se bo seja predvajala tudi preko interne kabelske
televizije, predvideva, da bodo občani razumeli, da je potrebno začeti z vsemi komunalnimi
odpadki ravnati drugače. Nato je apeliral na vse občane, da začnejo z vsemi komunalnimi
odpadki ravnati nekoliko drugače in pri tem skušajo spoštovati vsa načela, ki to ravnanje
zadevajo in določajo.

Ad. 5:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek)

Obrazložitev k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek), je podala Darinka BODANEC, direktorica občinske
uprave. Povedala je, da sprememba odloka o proračunu za leto 2005 izhaja iz potrebe, da so se
ponovno ocenili predvideni proračunski prihodki za leto 2005 ter glede na predlagani rebalans
republiškega proračuna, povečajo prihodki primerne porabe. Prav tako je bilo potrebno na
odhodkovni strani proračuna narediti popravke pri tistih namenih, kjer so bila sredstva
načrtovana v premajhnem obsegu ali pa sploh niso bila načrtovana. Na podlagi navedenih
podatkov se ocenjuje povečanje primerne porabe za našo občino od 1.248.918 tisoč SIT na
1.345.000 tisoč SIT. V predloženem rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini
2.114.337 tisoč SIT in so za 86.674 tisoč SIT oziroma 4% višji od prvotne ocene v sprejetem
proračunu. Nato je navedla spremembo višine davčnih, nedavčnih, kapitalskih, transfernih in
ostalih namenskih prihodkov. Finančni načrti krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna,
pa se povečujejo za 12.600 tisoč SIT tako, da znaša ocena prihodkov 89.027 tisoč SIT. Odhodki
proračuna so v predlogu rebalansa načrtovani v višini 2.408.446 tisoč SIT in so za 185.217 tisoč
SIT večji od sprejetega proračuna. Nato je na kratko naštela povečanja oziroma znižanja pravic
porabe v rebalansu glede na sprejeti proračun za leto 2005 po posameznih funkcionalnih
namenih, ki se spreminjajo.
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- Pri funkcionalnem namenu 04 – Gospodarske dejavnosti, se odhodki povečujejo za 21%. V
tem segmentu porabe se največ povečujejo investicijski odhodki za modernizacijo lokalnih in
krajevnih cest in sicer za 121.272 tisoč SIT. Med drugim se na novo vključujeta postavki odkup
stražnice v Zgornjem Konjišču za 10.700 tisoč SIT in nakup zemljišča v industrijski coni
Element v višini 42.100 tisoč SIT.
- Pri funkcionalnem namenu 05 – Varstvo okolja, se investicijski odhodki znižujejo za 35.000
tisoč SIT na postavki ČN Apače, saj bodo glede na projektantsko vrednost sredstva zadostovala
za nadaljevanje te investicije v letošnjem letu.
- Pri funkcionalnem namenu 06 – Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, se postavka
stroški vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov povečuje za 5.000 tisoč SIT, predvsem
zaradi interventnih posegov.
- Pri funkcionalnem namenu 07 – Zdravstvo, se na novo vključuje postavka sofinanciranje
nabave ultrazvoka za potrebe Zdravstvenega doma Gornja Radgona v višini 5.000 tisoč SIT.
- Pri funkcionalnem namenu 08 – Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij,
združenj, društev in drugih institucij, se povečujejo sredstva skupno za 31.420 tisoč SIT, od tega
pa je največje povečanje v višini 23.000 tisoč SIT za obnovo Špitala, glede na predvideni obseg
dela in izvedeno javno naročilo.
- Pri funkcionalnem namenu 09 – Izobraževanje, se sredstva povečujejo za 8.625 tisoč SIT in
sicer od tega 4.000 tisoč SIT za obnovo elektroinstalacij v vrtcu Manko Golar, 2.000 tisoč SIT
za izvedbo podpornega zidu pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova ter 2.625 tisoč SIT
za OŠ Apače (vnovčitev bančne garancije – za odpravo napak v garancijski dobi).
- Pri funkcionalnem namenu 10 – Socialno varstvo, se povečuje postavka za subvencioniranje
stanarin za 6.353 tisoč SIT ter financiranje družinskega pomočnika za 7.000 tisoč SIT.
V bilanci C se povečuje predvideno zadolževanje na 170.897 tisoč SIT. Sredstva na računih na
dan 31.12.2004 so bila ocenjena na 102.923 tisoč SIT in se povečujejo na 130.569 tisoč SIT, kot
je dejanska realizacija po zaključnem računu na dan 31.12.2004. Po obrazložitvi je občinskemu
svetu predlagala, da predlog odloka v predloženi vsebini obravnava in sprejme.
Župan je nato še dodatno obrazložil določene spremembe. Povedal je, da je med načrtovanimi
transfernimi prihodki ob sprejemu proračuna bil predviden prihodek sofinanciranja za
Industrijsko cono Mele v višini 70,0 mio SIT, ki se zdaj v celoti črta, ker se je v financiranje
uvrstil samo projekt Vinske poti Gornja Radgona, ne pa tudi Industrijska cona Mele. Glede na
potrebe čiščenja in vzdrževanja mestnih ulic v Gornji Radgoni in Apačah, se povečujejo
odhodki za javno snago v višini 4,5 mio SIT, zaradi nujnih ureditev pa se povečuje tudi
postavka za vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni v višini 9,5 mio SIT. Dodatno se
povečuje postavka kolesarski pohodniški most v Črncih, za katerega je bilo prvotno predvideno
sofinanciranje občine le v višini 3,5 mio SIT. Na račun podražitve je potrebno, da slovenska
stran dodatno prispeva še 12,0 mio SIT, ta znesek pa je zaenkrat zajet v proračunu občine,
skušalo pa se bo pridobiti tudi sofinanciranje iz strani države. Največja so povečanja pri
investicijah v modernizacijo lokalnih in krajevnih cest, predvsem zato, ker so bile cene v
proračunu predvidene po projektantskih ocenah, ki so jih dane ponudbe prekoračile. Na
podražitve cen je vplival tudi dvig cen nafte ter dejstvo, da občina v tem letu nima svojega
gramoza. Planiran je odkup stražnice v Konjišču v višini 10,7 mio SIT, o samem odkupu pa
bodo dogovori z Ministrstvom RS za obrambo tekli še naprej. Planiran je tudi nakup zemljišča v
industrijski coni Element v višini 42,1 mio SIT, s čimer si bo občina v obrtni coni Element
zagotovila več zemljišč, ki jih bo kot lastnica nezazidanih stavbnih zemljišč tako lahko ponudila
v odkup za potrebe gospodarstva, ko se bodo zemljišča komunalno opremila. Prišlo je do
znižanja investicijskih odhodkov pri sredstvih za ČN Apače, saj bodo glede na projektantsko
vrednost sredstva zadostovala za nadaljevanje te investicije v letošnjem letu. Nato je omenil še
povečanje postavke za vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov ter na novo vključeno
postavko za sofinanciranje nabave ultrazvoka za Zdravstveni dom Gornja Radgona, kjer se je za
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ta namen zbralo precej sponzorskih sredstev. Zvišuje se postavka obnova Špitala za 23,0 mio
SIT, glede na izvedeno javno naročilo in podano najnižjo ponudbo, je pa to projekt, ki je
sofinanciran iz strani države. Na novo sta planirani postavki ureditev spominske sobe dr. Antona
Trstenjaka v višini 1,0 mio SIT in sofinanciranje Doma godbenikov Gornja Radgona za 3,0 mio
SIT. Na področju izobraževanja pa je planirano povečanje postavke za obnovo elektroinstalacij
v vrtcu Manka Golarja za 4,0 mio SIT, za izvedbo podpornega zidu pri Osnovni šoli dr. Antona
Trstenjaka Negova za 2,0 mio SIT. Na področju socialnega varstva se za potrebe
subvencioniranja stanarin povečuje postavka za 6,3 mio SIT ter za financiranje družinskega
pomočnika za 7,0 mio SIT.
Povedal je, da je spodbudno, da se v tem letu povečujejo investicije v gospodarsko sfero, zato bo
v prihodnjem letu potrebno nameniti več pozornosti družbeni sferi. Za ta rebalans proračuna je
bilo izvedenih veliko razprav in usklajevanj na seji strokovnega kolegija, na koordinaciji z
vsemi predsedniki strank in list zastopanih v občinskem svetu in na sestanku s predsedniki
krajevnih skupnosti. Gradivo pa so obravnavali tudi vsi odbori, ki bodo podali svoja stališča v
nadaljevanju. Članicam in članom občinskega sveta je nato predlagal, da predlog rebalansa
proračuna vsi podprejo, ker je dobro nastavljen in skoordiniran.

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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005
(skrajšani postopek) ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok v predloženi vsebini.
- Odbor zahteva, da strokovne službe občinske uprave do seje občinskega sveta pripravijo
pisno poročilo glede virov sredstev Krajevne skupnosti Negova za modernizacijo javnih
poti, ki se ga predloži na mizo pred sejo kot dodatno gradivo.«
Ivan KAJDIČ, član Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek) ter predlaga
občinskemu svetu, da sprejme odlok v predloženi vsebini.«
Župan je podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki se glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek) ter predlaga
občinskemu svetu, da sprejme odlok 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 podpira investicijsko naravnanost Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani
postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
- Odbor smatra, da bi se strukturna delitev proračunskih sredstev v bodoče morala povečati od
dosedanjih 34% na 40% za gospodarske namene.
- Odbor postavlja vprašanje bodočega urejanja lokalnih cest, saj se ti odhodki praktično ne
povečujejo. Z rebalansom se je ta postavka povečala le za 1,0 mio SIT (od 36,0 na 37,0 mio
SIT), ob dejstvu, da je letošnja zima zahtevala porabo občinskih sredstev kar v višini 13,0
mio SIT.
- Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo predlaga županu, da najde dodatna sredstva za
vzdrževanje lokalnih cest, saj bo v nasprotnem primeru že letošnje leto in v naslednjih letih
na tem področju prišlo do katastrofalnega stanja.«
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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 Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 –
skrajšani postopek in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Odbor se je seznanil tudi s stališči ostalih odborov ter na osnovi tega ni imel nobenih dodatnih
pripomb in predlogov.
Župan je odprl razpravo.
Karl MIR, član občinskega sveta, je podal predlog razdelitve sredstev znotraj postavke »izvedba
podpornega zidu pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova«. Zdaj se je k 4,0 mio SIT dodalo še 2,0
mio SIT, tako da je za izvedbo podpornega zidu z rebalansom skupaj zagotovljenih 6 mio SIT.
Omenil je, da se je ob rušenju stare osnovne šole v Negovi za podporni zid začelo shranjevati
naravni kamen, katerega se je deponiralo v gradu. Prvi ureditveni projekti so predvidevali, da ta
naravni kamen spada v sam kraj, sedaj pa se predvideva betonski podporni zid, kot v kakšnem
mestu. Glede na to, da bi se ta material moral nahajati v Negovskem gradu, to pomeni, da je
polovica potrebnega materiala za podporni zid že na voljo in bi se prvotno predvidena sredstva v
višini 4,0 mio SIT namenila postavitvi podpornega zidu. Sredstva v višini 2,0 mio SIT pa bi se
namenilo za preplastitev igrišča pri osnovni šoli. Če pa bodo zmanjkala sredstva za košarkaške
koše, bodo v Negovi izvedli akcijo in si bodo koše nabavili sami.
Župan je zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 prisotnih)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 203:
Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – skrajšani postopek z vsemi prilogami.

Ad. 6:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)

Obrazložitev k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek), je podal Dragan KUJUNDŽIČ, višji svetovalec
na Oddelku za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo v
občinski upravi. Povedal je, da se v 47. členu predlaga dopolnitev zaradi izvedbe prenosa
delavcev režijskega obrata na novo komunalno podjetje s 01.01.2006. Predlaga se tudi
dopolnitev 49. člena, kjer je zapisano, da z dosedanjima koncesionarjema za izvajanje javne
službe za lokalne ceste in javno snago, sklene aneks h koncesijskim pogodbam z veljavnostjo do
vključno 31.12.2005. Nadalje je povedal, da Občina Gornja Radgona izvaja v Režijskem obratu
dve lokalni gospodarski javni službi – oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih voda in je zavezanec za DDV. Na podlagi 6. odstavka 41. člena ZDDV si občina
odbija 100% vstopni davek na dodano vrednost (ločena evidenca prihodkov in odhodkov). V
proračunu Občine Gornja Radgona so za leto 2005 planirane naslednje investicije pri katerih se
odbije celotni vstopni DDV, ki znaša skupaj 28,0 mio SIT. Ta del davka na dodano vrednost pa
občina izgubi, če se prenese dejavnost Režijskega obrata na komunalno podjetje pred
31.12.2005. Zadeva v zvezi s poračunom DDV je osnovni razlog, da se predlaga sprememba
odloka kar pomeni, da bo javno podjetje pričelo z izvajanjem svojih nalog s 01.01.2006. Po
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obrazložitvi je predlagal občinskemu svetu, da predlog odloka obravnava in ga sprejme po
skrajšanem postopku v predloženi vsebini.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok v
predloženi vsebini.«
Župan je povedal, da bo občina ravnala kot dober gospodar, če potrdi spremembo odloka v
takšni predloženi vsebini. Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17
prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 204:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – skrajšani
postopek.

Ad. 7:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »Preureditev
Elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona« (prva obravnava)

Obrazložitev k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »Preureditev
Elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona« (prva obravnava), je podal Igor
PIVEC, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora, komunalno infrastrukturo ter
gospodarstvo v občinski upravi. Povedal je, da je pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev
predmetnega odloka podjetje Engrotuš d.o.o. iz Celja, pripravljalec pa Občina Gornja Radgona.
Obrazložil je območje sprememb in dopolnitev in povedal, da je dne 15.02.2005 bil v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih objavljen Program priprave sprememb in
dopolnitev predmetnega odloka. Predlog odloka je bil javno razgrnjen v času od 11.03.2005 do
29.03.2005, dne 17.03.2005 pa je bila javna obravnava predloga odloka. V času javne razgrnitve
so bile dane pisne pripombe predvsem s strani krajanov ob Ljutomerski cesti, kajti investitor želi
zgraditi poslovno trgovski objekt vključno z manjšim bencinskim servisom in avtopralnico.
Investitor si je v skladu z Zakonom o urejanju prostora moral predhodno pridobiti odločbo
Ministrstva za okolje in prostor, iz katere je razvidno ali je za predvideno spremembo
ureditvenega načrta potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. To odločbo si je
investitor pridobil, iz nje pa izhaja, da za predvideni poseg ni potrebno izdelati celovite presoje
vplivov na okolje. Krajani so se najbolj pritoževali glede samega bencinskega servisa in hrupa.
Gradnja bencinskega servisa mora biti v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, sama lokacija in
dejavnost pa ne predvidevata velikih hrupnih emisij, pripravljalec pa si je pridobil vse potrebne
smernice vseh ostalih pristojnih soglasjedajalcev. Pred sejo je bilo vsem prisotnim posredovano
tudi dodatno gradivo – Terminski plan gradnje predvidenih objektov poslovno trgovskega centra
TUŠ po predmetnem ureditvenem načrtu. Po obrazložitvi je predlagal občinskemu svetu, da
predlog odloka obravnava in sprejme. Nato je prosil gospo Snežano SEŠEL, predstavnico
podjetja KomunaProjekt d.d. iz Maribora, kot predstavnika investitorja, da podrobneje predstavi
predvideno investicijo.
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Snežana SEŠEL, predstavnica podjetja KomunaProjekt d.d., je povedala, da je to območje del
širšega ureditvenega načrta in se v določenem delu spreminja. V gradivu je priložena karta
obstoječega stanja s predvidenimi rušitvami določenih objektov, namesto njih bi se pa potem
zgradil nov poslovno trgovski center. Ta center ima dostop iz državne ceste G1-3, iz strani
Direkcije RS za ceste, pa je bilo naročeno, da je bilo pred izdelavo tega akta potrebno naročiti
idejni projekt, ki je preučil, na kakšen način bi se lahko ta obstoječ kompleks priklopil na
državno cesto. Ugotovljeno je bilo, da se v križišču z Miklošičevo ulico lahko predvidi uvoz v
sam trgovski center, izvoz pa je predviden na drugi strani, kot je predvideno na ureditveni
situaciji v prilogi. Na cesti je predviden poseben pas za zavijalce, ob sami cesti pa je predvidena
izgradnja pločnikov in kolesarske steze. Sami predvideni objekti so predvsem pritlični, s sivo
barvo pa so označene predvidene parkirne površine, ki so namenjene funkcioniranju tega
trgovskega centra. V trgovskem centru je po programu investitorja predviden supermarket,
manjše trgovine, drogerija, papirnica, urar, frizer, gostinski lokali in bencinski servis z
avtopralnico, v navedenih programih pa bi se naj zaposlilo okrog 70 oseb. Sama bencinska
črpalka poteka vzporedna s cesto, je pritlične etažnosti s tremi točilnimi mesti. Zemljišče je
komunalno dobro opremljeno, izgled objekta pa je predviden moderno po sodobni arhitekturi.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »Preureditev Elementa za
Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona« (prva obravnava) ter predlaga občinskemu svetu,
da sprejme odlok v predloženi vsebini.
- Odbor predlaga, da investitor do dne 30.06.2005 pripravi terminski plan gradnje predvidenih
objektov po ureditvenem načrtu, katerega se kot dodatno gradivo predloži na mizo pred sejo
občinskega sveta.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 205:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
»Preureditev elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona« – prva
obravnava, obravnava o odloku traja do 31.07.2005.

Ad. 8:

Sklep o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS

Obrazložitev k Sklepu o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS, je podal Dragan
KUJUNDŽIČ, višji svetovalec na Oddelku za urejanje in varstvo prostora, komunalno
infrastrukturo ter gospodarstvo v občinski upravi. Povedal je, da gre za nakup sedmih parcel, ki
so v naravi tvorile celoto bivše stražnice znotraj kompleksa Turistično rekreacijskega centra
Konjišče. Velikost vseh parcel je 8.802 m2, kompleks pa je v obliki kvadrata. Vsa zemljišča iz
tega sklepa so stavbna, kot takšna pa tudi del TRC Konjišče, katerih nakup podpira tudi
Projektni tim TRC Konjišče. Znesek je ocenjen iz strani sodno priseženega cenilca, nakup pa se
ocenjuje kot ugoden glede na lego in velikost nepremičnin, zato se predlaga občinskemu svetu,
da predloženi sklep obravnava in ga sprejme.
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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
sklepa o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RS ter se s predvidenim odkupom
strinja in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep 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 je obravnaval predlog sklepa o odkupu
nepremičnin od Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in predlaga občinskemu svetu, da
sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 206:
1. Odkupijo se nepremičnine parc. št. 411/3 – neplodno v izmeri 2510 m2, parc. št. 411/4 –
neplodno v izmeri 650 m2, parc. št. 415/2 – neplodno v izmeri 974 m2, parc. št. 415/4 –
stanovanjska stavba v izmeri 180 m2 in neplodno v izmeri 3048 m2, parc. št. 417/1 –
neplodno v izmeri 160 m2, parc. št. 417/4 – neplodno v izmeri 780 m2 in parc. št. 420/10
– neplodno v izmeri 500 m2, vse pripisane pri vl. št. 406 k.o. Konjišče, od prodajalca
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
za znesek 10.644.500,00 SIT.
2. Sredstva za odkup nepremičnin so predvidena v proračunu občine za leto 2005, na
postavki 04.83.420600 – odkup stražnice Zg. Konjišče.

Ad. 9: Sklep o odkupu nepremičnine v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju
Obrazložitev k Sklepu o odkupu nepremičnine v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju,
je podal Dragan KUJUNDŽIČ, višji svetovalec na Oddelku za urejanje in varstvo prostora,
komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo v občinski upravi. Povedal je, da gre za nakup ene
parcele, ki je sestavljena iz treh različnih kultur, v skupni izmeri 43.852 m2. Vsa zemljišča
(združena v eno parcelno številko) so nezazidana stavbna zemljišča in se nahajajo znotraj
kompleksa bivše opekarne Gornja Radgona. Vrednost zemljišč je določena s sklepom stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti in so bila predmet javne dražbe. Predkupno pravico v
skladu z zakonom in občinskim odlokom je uveljavljala Občina Gornja Radgona. Vrednost 1 m2
zemljišč znaša 965,34 SIT, kar je dosti nižje od tržne vrednosti po kateri se prodajajo tovrstna
zemljišča v Gornji Radgoni. Celoten znesek odkupa znaša 42.021.100,00 SIT in se ocenjuje kot
ugoden, zato se predlaga občinskemu svetu, da predloženi sklep obravnava in ga 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
sklepa o odkupu nepremičnin v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju ter se s
predvidenim odkupom strinja in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v predloženi
vsebini.«
Andrej RITLOP, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki se glasi:
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»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog sklepa o odkupu
nepremičnin v obrtni coni Element od AR-AVTO d.d. v stečaju in predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 207:
1. Odkupi se nepremičnina parc. št. 948/5 – odprti kop v izmeri 38140 m2, travnik v
izmeri 5241 m2 in peš pot v izmeri 471 m2 oz. v skupni izmeri 43852 m2 k.o. Gornja
Radgona, od prodajalca ARAVTO, Trgovina, transport, vzdrževanje in popravilo
motornih vozil, d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29 – v stečaju, za znesek
42.021.100,00 SIT.
2. Sredstva za odkup nepremičnine so predvidena v proračunu občine za leto 2005, na
postavki 04.98.420600 – nakup zemljišča v IC Element.

Ad. 10:

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja
Radgona za leto 2005

Obrazložitev k Sklepu o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja Radgona
za leto 2005, je podala Darinka BODANEC, direktorica občinske uprave. Povedala je, da se s
predloženim sklepom predlaga valorizacija vrednosti točke za odmero komunalne takse za en
tolar, tako da se vrednost točke poveča z 11,00 SIT na 12,00 SIT. Nato je občinskemu svetu
predlagala, da sklep 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
sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja Radgona za leto 2005 ter
predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 208:
1. Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša 12,00 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

Ad. 11:

Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na
nepremičnino parc. št. 927/1 k.o. Mele

Obrazložitev k Sklepu o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na
nepremičnino parc. št. 927/1 k.o. Mele, je podal Dragan KUJUNDŽIČ, višji svetovalec na
Oddelku za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo v občinski
upravi. Povedal je, da gre za majhen poseg na predmetno nepremičnino, za katerega je zaprosila
Direkcija RS za ceste, ki je investitor ureditve krožnega križišča ARCONT. Z navedeno
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investicijo bo med drugim tangirano tudi zemljišče parc. št. 927/1 k.o. Mele, ki je v zemljiški
knjigi še knjiženo kot last Občine Gornja Radgona in v naravi predstavlja glavno državno cesto.
Po obrazložitvi je predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa 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
sklepa o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc.
št. 927/1 k.o. Mele, za potrebe izvedbe ureditve krožnega križišča ARCONT ter predlaga
občinskemu svetu, da sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 209:
1. Občina Gornja Radgona dovoljuje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet,
Direkciji RS za ceste, da za potrebe izvedbe ureditve krožnega križišča ARCONT na
G1-3/366 Gornja Radgona – Radenci v km 1+800 v skladu s PGD, ki ga je decembra
2002 izdelal PBL d.o.o. iz Kranja, poseže na nepremičnino, parc. št. 927/1, vpisano v
vložek št. 282 v k.o. Mele v izmeri 152 m2.
2. Površina nepremičnine parc. št. 927/1 k.o. Mele je določena le približno. Dokončna
površina posega bo ugotovljena po dokončanju investicije v postopku geodetske
odmere. Na podlagi tako ugotovljene odmere se sklene ustrezna pogodba zaradi
ureditve lastniškopravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za ceste ter izvede zemljiškoknjižni
vpis.

Ad. 12:

Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Obrazložitev k Sklepu o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, je
podala Janja BRUMEN, vodja Oddelka obče uprave, proračuna in družbenih dejavnosti v
občinski upravi. Najprej je povedala, da je v dodatnem gradivu za sejo predložen nov sklep, kjer
je spremenjena samo vsebina I. točke. Povedala je, da je v lanskem letu občinski svet odločal o
dvigu ekonomske cene, kjer je bilo v sklepu določeno, da za preteklo šolsko leto velja
povprečna cena, kljub temu, da Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo že opredeljuje, da se lahko določita dve ceni za I. in II. starostno
obdobje. V mesecu maju je vrtec posredoval podatke o številu vpisa otrok in s tem formiranja
oddelkov, zato se je pristopilo k izračunu nove ekonomske cene, z dvema cenama za I. in II.
starostno obdobje. Na podlagi izračunov in števila vpisanih otrok, se je izračunalo, da znaša
ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manko Golar Gornja Radgona po otroku za I.
starostno obdobje 98.034,00 SIT in za II. starostno obdobje 72.780,00 SIT. Pravilnik določa, da
se lahko cene v letošnjem letu povečajo za največ 21 %, kar pomeni, da lahko cena I.
starostnega obdobja v letu 2005 znaša 83.208,00 SIT. Razliko med 98.034,00 SIT in dovoljeno
83.208,00 SIT to je 14.826,00 SIT po otroku od 01.09.2005 dalje krije občinski proračun. V II.
starostnem obdobju pa se lahko uveljavi cena, izračunana po metodologiji, kajti le-ta se v
primerjavi s sedaj veljavno znižuje za 1,5%. Nadalje se je pri izračunu stroškov ugotovilo, da so
se stroški živil povečali v odnosu na dnevni strošek v primerjavi z lanskim letom za 10 %. Vsi
ostali predlogi, ki so navedeni v točkah, ostajajo v primerjavi z lanskim letom nespremenjeni.
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Nato je opisala še ostale alineje izven ekonomske cene (od II. do VI.) ter po obrazložitvi
predlagala občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Ivan KAJDIČ, član Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 210:
I. Občinski svet Občine Gornja Radgona določa:
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manko Golar Gornja Radgona po
otroku znaša:
za čas od 1.9.2005 dalje
• Za I. starostno obdobje 98.034,00 sit.
• Za II. starostno obdobje 72.780,00 sit
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje je cena v višini 83.208,00 sit.
Razliko cene v višini 14.826,00 sit do polne ekonomske cene 98.034,00 sit za I. starostno
obdobje krije občinski proračun.
2. Dnevni strošek živil znaša 260,00 sit, od tega za kosilo 182,00 sit in za malico 78,00
sit.
3. Za čas odsotnosti, izpisa pred vstopom v šolo in za manjkajoče otroke do
normativa, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga
za plačilo staršev in razlike v ceni, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. Za več kot 20 delovnih dni v vrtcu trajajočo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih
razlogov, se starša, ob predložitvi potrdila zdravnika, plačila oprosti.
5. Za vnaprej napovedano strnjeno odsotnost otrok med poletnimi meseci (julij,
avgust) nad 10 dni se plačilo staršev zniža za 50%.
II. Sredstva za mobilnega defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona za otroke
s posebnimi potrebami, za katere je izdana odločba za delo mobilnega defektologa, se
zagotavljajo sredstva za obseg dela 4,5 ur tedensko po otroku, izven ekonomske cene.
III. Za izpisane otroke pred vstopom v šolo občina zagotavlja Vrtcu Manka Golarja
Gornja Radgona sredstva za mesec julij in avgust v višini 80% cene programa v katere je
otrok vključen-znižane za strošek živil.
IV. Za začasno izpisane otroke, vendar najdalj za dva meseca, se staršem zaračunajo
stroški začasnega izpisa v višini določenega za plačilo, zmanjšanega za stroške živil.
V. Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se daje soglasje za uvedbo fleksibilnega
mandata v oddelkih za največ dva otroka v primeru, če nastane potreba po vključitvi
otroka nad maksimalno dovoljen normativ. Fleksibilni mandat se uporablja z dnem vpisa
otroka v vrtec.
VI. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona izvaja 11-urni odpiralni čas v enoti Kocljeva 2
in 4.
VII. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.09.2005, razen točke IV, ki začne
veljati z dnem sprejetja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
VIII. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati sklep št. 64000-15/2003-21 objavljen v
Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona-lokalni časopis Prepih št. 7/2004.
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Ad. 13:

Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004

Obrazložitev k Poročilu o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004 je zaradi
opravičene odsotnosti direktorice centra, podala Liljana KRAPŠE, predstavnica Centra za
socialno delo Gornja Radgona. Povedala je, da je zaradi obsežnosti poročila o delu centra za leto
2004, center vsem trem občinam posredoval tudi povzetek poročila, ki je zajet v gradivu za to
sejo. Povedala je, da center za socialno delo izvaja javna pooblastila, ki mu jih nalagajo veljavni
predpisi in pa socialno varstvene storitve. Opisala je strukturo zaposlenih v centru ter povedala,
da glede javnih pooblastil imajo približno 50 zakonov in podzakonskih aktov, katere bolj ali
manj uporabljajo pri svojem delu, zavezuje pa jih tudi kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
in katalog nalog, ki ga je pripravila skupnost centrov. Ugotavljajo, da se obseg nalog veča, pri
čemer pa se žal ne veča število zaposlenih, kar se tudi odraža na prezaposlenosti delavcev. V
letu 2004 so skupno izdali 8.155 odločb o pravicah uporabnikov. Zraven javnih pooblastil
izvajajo še storitve, ki se izvajajo izključno s privoljenjem oziroma na željo stranke, tako pa
izvajajo socialno preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini, ki obsega
pomoč družini za dom in pomoč družini na domu. Glede materialne ogroženosti je povedala, da
se število prejemnikov denarnih socialnih pomoči vsako leto zvišuje in sicer v letu 2004 beležijo
3.255 izdanih odločb, od katerih pa je bilo pozitivno rešenih 3.007 odločb. Za občino Gornja
Radgona je bil finančni obseg priznanih pravic izplačan v višini 285,911.888,00 SIT. Nato je
navedla določene aktualne statistične podatke in med drugim povedala, da v Občini Gornja
Radgona delež starejših prebivalcev v starosti nad 65 let znaša 1.690 oseb. Iz njihove statistike
je razvidno, da je trenutno v domovih za starejše občane iz občine Gornja Radgona 37 oseb, ki
so v domovih Ljutomer, Ormož, Ptuj, Lendava, Maribor, največ pa v Rakičanu. Pri tem se
center še vedno srečuje s perečim problemom prezasedenosti domov. Za uporabnike se je stanje
malo izboljšalo predvsem z možnostjo izbire, zaradi uveljavitve družinskega pomočnika, ki
lahko nadomešča institucionalno varstvo. Določbe družinskega pomočnika so se začele
uporabljati s 31.07.2004, posebnost pa je predvsem to, da postopek vodi center in izda odločbo
po prehodnem mnenju komisije, plačnik družinskega pomočnika pa je zaenkrat občina, na
območju katere ima invalidna oseba stalno prebivališče. Rešitev problema akutnih namestitev
starejših je tudi v tem, da bi se v tem okolju zgradil dom starejših, k čemur pa so občine že
aktivno pristopile. Kar se tiče mlade populacije je v naši bližini samo krizni center za mlade, ni
pa nobenega t.i. mladinskega svetovalnega centra ali česa podobnega. Po oceni centra namreč
mladostniška problematika v zadnjem času dobiva čedalje večje razsežnosti, zato je centrov
predlog ustanovitev t.i. mladinskega svetovalnega centra, ki bi mladim nudil različne možnosti,
kot so informacije o pravicah mladih, o načinu uveljavljanja pravic, izvajal bi delavnice, okrogle
mize in druge razprave. Center je v lanskem letu zaposlil koordinatorko za obravnavo nasilja v
celotni regiji, ki opravlja dela in naloge za vse centre v Pomurju. V okviru programa ob 10.
obletnici mednarodnega leta družine je center izvedel okroglo mizo z naslovom: »Nasilje v
družini – kaj lahko storimo« in izvedel projekt: »Svetovalni telefon za osebe, ki doživljajo
nasilje« in okroglo mizo na temo: »Nasilje – ne dovolimo, da se dogaja«. V preventivne namene
so skupaj z društvom za preprečevanje odvisnosti na Leopoldovem sejmu v Gornji Radgoni
izvedli akcijo »Naj te zapelje jabolko, ne droga.« V okviru socialne preventive pa je center
izvajal tudi razne programe, ki so posebej opisani v gradivu. Programe izvajajo strokovni
delavci izven rednih aktivnosti z lastnim interesom in angažiranostjo ter z namenom nadgradnje
in izboljšanja kvalitete dela centra in življenja uporabnikov. Da center lahko izvaja te programe, se
prijavlja na razne razpise in pridobiva sredstva tudi s pomočjo donatorjev, kjer pa včasih sodelujejo
tudi občine. Na koncu se je zahvalila za sodelovanje oziroma za finančno podporo pri izvajanju
del in nalog centra, ki pomenijo višjo kakovost življenja njihovih uporabnikov in občanov.
Ivan KAJDIČ, član Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja
Radgona za leto 2004 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
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Župan je odprl razpravo.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je podal dve njegovi opažanji glede dela Centra za
socialno delo. Po njegovem mnenju, gre za pomanjkanje nadzora nad dodeljevanjem denarnih
socialnih pomoči, kar pa je morda krivda slabe sistemske rešitve ali pa pomanjkanja kadra. Prav
tako opaža premajhno sodelovanje z občino. Kot primer je obrazložil družino, ki jo pozna in ki
prejema več socialnih pomoči z večjim številom otrok, živi v hiši, kjer je del lastniških
stanovanj in del stanovanj v lasti občine. Družina socialne prejemke običajno porabi za druge
namene, v drugi polovici meseca pa se začenja beračenje. Ker gre za občinsko stanovanje, je tu
spet problem, ki močno zadeva občino, ki tej družini za stanovanje daje subvencijo, mora
zagotavljati primerno vzdrževanje, zagotavljati pogosto odmašitev greznice (zaradi pogostega
načina ravnanja teh stanovalcev), urejati mora fasado na zgradbi (ker fiziološke potrebe
stanovalci opravljajo na fasado). Predvsem v tem vidi pomanjkanje sodelovanja z občino, ker ni
prave koordinacije, da bi se problem rešil v zadovoljstvo družine in ostalih stanovalcev,
pomanjkanje nadzora pa vidi predvsem v teh dejanjih, ki jih je opisal. Vprašal je, če ni nobene
možnosti izplačila socialnih pomoči v materialni obliki in možnosti večjega nadzora.
Župan je zaključil razpravo in predlagal, da bi to problematiko lahko širše obravnavali na
naslednji seji Odbora za družbene dejavnosti. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno
(17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 211:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poslovno poročilo Centra za socialno delo
Gornja Radgona za leto 2004 na znanje.

ODMOR
Sledil je 20-minutni odmor, ki ga je ob 16.05 uri odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 16.25
uri. Župan je preveril prisotnost članov in članic občinskega sveta in ugotovil, da je na seji
trenutno prisotnih 15 članic in članov občinskega sveta.

Ad. 14:

Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja
Radgona za leto 2004

Obrazložitev k Poročilu o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja
Radgona za leto 2004, je podala Bernarda HARI, strokovna sodelavka na Oddelku obče uprave,
proračuna in družbenih dejavnosti v občinski upravi. Povedala je, da je na podlagi predloženega
zaključnega računa bila opravljena analiza finančnega poslovanja Ljudske univerze Gornja
Radgona za preteklo leto 2004. Na podlagi posredovanih finančnih izkazov je bilo ugotovljeno,
da so odhodki presegli prihodke v znesku 4.375 tisoč SIT. Del izgube v znesku 3.261 tisoč SIT
je nastal iz naslova izobraževalne dejavnosti, preostali del v višini 1.114 tisoč SIT pa izhaja iz
naslova dejavnosti javne službe (knjižničarstvo). Izguba iz dejavnosti javne službe pa je nastala
zaradi neizpolnjevanja obveznosti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je sredstva za knjižnično
dejavnost zagotovila le v višini 28,81%. Zaradi nastale izgube je Svet zavoda Ljudske univerze
Gornja Radgona dne 19.5.2005 obravnaval na 10. seji sanacijski program, ki ga je predložil
direktor in sprejel sklepe, da se ta sanacijski program preoblikuje v program razreševanja
presežnih delavcev. Sedaj je v Ljudski univerzi Gornja Radgona zaposlenih osem delavcev, s
tem da je direktor predlagal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov dvema
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delavcema, to je računovodkinji in čistilki prostorov. Te storitve bi opravljal računovodski in
čistilni servis, tako da bi na ta račun bil letni prihranek v višini 8.493 tisoč SIT za celoten javni
zavod Ljudska univerza Gornja Radgona oziroma za javno službo v višini 2.739 tisoč SIT.
Sedanji delež sofinanciranja za ti dve delovni mesti v višini 2.272 tisoč SIT bi se na podlagi
predloženega sanacijskega programa za Občino Gornja Radgona znižal na znesek 600 tisoč SIT,
kar bi pomenilo prihranek v višini 1.672 tisoč SIT. Po obrazložitvi je predlagala občinskemu
svetu, da analizo obravnava in sprejme predloženi sklep.
Ivan KAJDIČ, član Odbora za družbene dejavnosti, je povedal, da so na seji odbora dobili iz
strani direktorja Ljudske univerze Gornja Radgona nekaj dodatnih pojasnil in po razpravi
sprejeli mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda
Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2004 in predlaga občinskemu svetu, da ga 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 je obravnaval Poročilo o finančnem
poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2004 in predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 212:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z zaključnim računom javnega
zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je obračunsko obdobje 2004 zaključil z
negativnim rezultatom v višini 4.375 tisoč SIT in s sanacijskim programom za
pokrivanje izgube.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona zahteva od direktorja javnega zavoda Ljudska
univerza Gornja Radgona, da do 10.08.2005 dostavi občinski upravi Občine Gornja
Radgona konkretne izračune finančne obveznosti Občine Gornja Radgona v primeru
realizacije programa razreševanja presežnih delavcev s točno določenimi roki
nastanka obveznosti.

Ad. 15:

Poročilo o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika
Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004

Obrazložitev k Poročilu o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca
Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004, je podala Janja BRUMEN, vodja Oddelka obče
uprave, proračuna in družbenih dejavnosti v občinski upravi. Povedala je, da je tudi vrtec
posredoval računovodsko poročilo za leto 2004, iz katerega je razvidno, da je v letu 2004
ustvaril skupaj za 237.925 tisoč SIT prihodkov in za 237.869 tisoč SIT odhodkov, kar pomeni,
da je ustvaril minimalen pozitivni presežek prihodkov v višini 55.969,00 SIT. Izpostavila je
strukturo stroškov, iz katere je razvidno, da vrtec 80% prihodkov porabi za stroške dela, na
katere nima ne vrtec ne občina vpliva in da je le 20% potem na voljo kot variabilni del za
stroške storitev in materialne stroške, na katere lahko vrtec vpliva in z njimi posluje. Po
obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da finančno poročilo obravnava in sprejme
predlagani sklep.
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Ivan KAJDIČ, član Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o finančnem poslovanju posrednega
proračunskega uporabnika Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004 in predlaga
občinskemu svetu, da ga 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 je obravnaval Poročilo o finančnem
poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto
2004 in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 213:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega
zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona v letu 2004.

Ad. 16:

Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v svet
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona

Obrazložitev k ugotovitvenem sklepu o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v svet
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji, dne 24.05.2005 obravnavala predlog za
nadomestno članico, ker je na podlagi pisne izjave z dne 28.02.2005 Milanu Kurbusu zaradi
odstopa prenehalo članstvo v Svetu javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona.
Komisija za nadomestno članico predlaga gospo Normo Bale, Črešnjevci 16, Gornja Radgona,
zato je v imenu komisije predlagal občinskemu svetu, da sklep v predloženi vsebini sprejme.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 214:
1. Ugotovi se, da je Milanu Kurbusu, Ivanjševski Vrh 30a, Spodnji Ivanjci, na podlagi
podane pisne izjave z dne 28.02.2005, zaradi odstopa, prenehalo članstvo v Svetu
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona.
2. Za članico Sveta javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona se imenuje Norma
Bale, Črešnjevci 16, Gornja Radgona.

Ad. 17:

Soglasje k imenovanju direktorja-ice javnega zavoda Podjetniško razvojna
agencija Gornja Radgona

Obrazložitev k sklepu o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Podjetniško
razvojna agencija Gornja Radgona, je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na svoji seji, dne 24.05.2005 obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Podjetniško
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razvojna agencija Gornja Radgona, ki je Občino Gornja Radgona zaprosil za soglasje k
imenovanju direktorice zavoda. V vlogi navajajo, da je svet zavoda na 8. redni seji dne
08.04.2005 izbral za direktorico javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona
gospo Tatjano Fulder iz Gornje Radgone, Panonska 36. Komisija je predlog obravnavala in
predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju dr. Tatjane Fulder, univ. dipl. ing.
strojništva za direktorico javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 215:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju dr. Tatjane Fulder,
univ. dipl. ing. strojništva za direktorico javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija
Gornja Radgona.
Ad. 18: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je povedal, da bodo vsi, ki so podali pobude, predloge in vprašanja na tej seji, dobili
pisne odgovore v gradivu za naslednjo sejo občinskega sveta. V gradivu za naslednjo sejo bodo
priloženi tudi odgovori na vprašanja, pobude in predloge iz prejšnje seje, ki še niso bili
pripravljeni do te seje.

Ad. 17:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

Župan je na kratko naštel in opisal najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so bila med
prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta.
Aktivnosti Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona
Povedal je, da je nad dosedanjim delom agencije presenečen v pozitivnem smislu. Ponovno je
bila dana prijava na INTERREG 3A (Avstrija Slovenija) v znesku 540 mio SIT za vinsko
transverzalo Slovenije in en manjši projekt, prav tako pa je bila dana ena prijava na PHARE
projekt (Slovenija – Madžarska). Povedal je, da je presenečen nad velikim številom objav
agencije na interni televiziji in drugih medijih na različnih področjih. Predvideva, da bo se s
prihodom prave direktorice to delo še nekoliko izboljšalo, dolgoročno pa želi, da Podjetniško
razvojna agencija Gornja Radgona prevzame vodilno vlogo v usmeritvi dolgoročnega razvoja v
občini.
Gramozničarstvo v Konjišču
Prejšnji teden je v Uradnem listu RS bil objavljen razpis za podelitev koncesije za
gramozničarstvo v gramoznici Konjišče. To je tudi rezultat večkratnih obiskov predstavnikov
občinske uprave pri državnih službah v Ljubljani. Anulirali so se vsi negativni vplivi iz
konteksta nadaljnjega izkoriščanja gramoza v Konjišču, zdaj sledi prijava občine na razpis,
kasneje pa bo prišlo do izkoriščanja gramoza.
Čistilna naprava v Gornji Radgoni
Idejni projekt za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda za celotno občino je bil
izdelan s strani podjetja Verbundplan iz Avstrije. Velikost čistilne naprave Gornja Radgona z
industrijo bi znašala cca 10.200 PE, na njo pa bi bila priključena naslednja naselja: mesto Gornja
Radgona, Mele, Črešnjevci, del Polic, del Hercegovščaka, Podgrad, Lutverci, Lomanoše, del
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Plitvičkega Vrha. Na podlagi razgovora z mag. Radovanom Tavzesom, direktorjem Direktorata
RS za okolje, se je naročila revizija tega idejnega projekta pri Fakulteti za gradbeništvo v
Ljubljani. Če bo revizija pokazala, da so bili upoštevani vsi parametri, je možno, da bi se zaradi
velikosti nad 10.000 PE lahko ČN Gornja Radgona uvrstila v program izgradnje čistilnih naprav
v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2008, seveda pa se bi projekt prijavilo za sofinanciranje
iz strani države.
Dom starejših občanov v Gornji Radgoni
Postopki, ki se tičejo doma starejših občanov v občini Gornja Radgona se peljejo po normalnem
postopku. Pred dvema tednoma je ponovno bila na ogledu komisija, ki je ponovno preverjala
vse parametre, kar se tiče izgradnje domov ostarelih v državi. V Sloveniji si je ogledala 22
lokacij, ena izmed teh pa je v Gornji Radgoni. Tej komisiji je kot župan posredoval tudi
pripombo v smislu, da bi bila občina pripravljena, ko bodo zadeve terminsko in finančno
dorečene in po predhodnem soglasju občinskega sveta, dodatno zagotoviti 10% sofinanciranja iz
občinskega proračuna, če bi to pomagalo, da bi bil dom zgrajen še kakšno leto prej kot bo to
določila država.
Gradnja trgovskih centrov v občini Gornja Radgona
Za trgovski center Lidl v Gornji Radgoni je že bilo izdano gradbeno dovoljenje, skupno pa
imajo izdana gradbena dovoljenja za gradnjo 10 trgovskih centrov Lidl v Sloveniji, ki jih
nameravajo graditi sočasno. Gradnja se še ni pričela, ker še nimajo izdanega gradbenega
dovoljenja za distribucijski center, ki je predviden v Ljubljani.
Objekti starega MIR-a se že rušijo, rušenje pa se izvaja po sistemu sprotnega sortiranja in
ločevanja vseh odpadkov. Drugače pa so predvidene še gradnje trgovskih centrov Tuš, Spar,
Hofer.
Okrogla miza za stadion ŠRC Trate
Na pobudo Športne zveze Gornja Radgona je bila sklicana okrogla miza glede problematike
športnega stadiona v Gornji Radgoni. Razprava je bila zelo široka in sicer glede upravljanja
ŠRC Trate, problematike izvajanja prireditev, dovoljenj za uporabo in organizacije raznih
aktivnosti, zamujenih priložnosti za pridobitev sredstev iz razpisov, glede vzdrževanja objektov
na centru in glede postopka revitalizacije objekta. Po njegovem mnenju je prav, da se je ta
zadeva malo časovno odmaknila, čeprav je to sramota za občino. Ocenjuje, da se bo v tej zadevi
v kratkem pripravil predlog za občinski svet. Predhodno se bo dal celoten objekt oceniti, nato pa
bo potrebno skleniti kompromis med AMD Gornja Radgona in Občino Gornja Radgona.
Odlagališče odpadkov v Puconcih
Odvoz odpadkov iz občine Gornja Radgona na odlagališče v Puconce se vrši normalno, kot je
bilo v začetku dogovorjeno. V ta projekt je vključenih 19 pomurskih občin, Občina Gornja
Radgona pa je ena med njimi, ki vse svoje obveznosti izpolnjuje natanko tako kot je bilo
dogovorjeno. Druga stvar je to, da bo v prihodnosti verjetno potrebno zagotoviti sredstva za
dodatna zemljišča, ker je to zemljišče, ki je namenjeno za odlaganje odpadkov v Puconcih,
skoraj polno. Zdaj se zato pripravlja na odkup sosednjih novih zemljišč, da bi se površina
odlagališča razširila, to pa bo občina potem morala sofinancirati. Struktura financiranja pa bo
potem drugačna, ker se nekatere druge občine v ta program na novo vključujejo.
Občinska proračunska sredstva za intervencije
Iz razprav, vprašanj in pobud je možno zaslediti, da bo za prihodnja proračunska obdobja
potrebno zagotoviti rezervna sredstva za hitre intervencije v občini. To pomeni, da bo potrebno
znotraj proračuna zagotoviti vsaj 20 mio SIT, katere bodo imele strokovne službe na podlagi
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strokovnih ocen na razpolago, za hitro reagiranje na prepotrebne zadeve, ki jih je potrebno
urediti.
Župan je nato zaključil to točko. Omenil je dogovore o možnosti ustanovitve radia v Gornji
Radgoni, ki bi povezal sosednje občine in pa sosednjo Avstrijsko stran. Nato je prosil članice in
člane občinskega sveta, če dovolijo gospodu Milanu Simoniču, da na kratko predstavi idejo o
ustanovitvi radia, kar je občinski svet z dvigom rok soglasno dovolil.

Milan SIMONIČ, idejni vodja projekta, je na kratko predstavil idejo o ustanovitvi radia na
področju Upravne enote Gornja Radgona. Povedal je, da se je ideja pojavila pred dvema letoma,
v lanskem letu pa so podali pobudo za pridobitev radijske frekvence. Gre predvsem za to, da se
na tem območju vzpostavi lastna informiranost vsega prebivalstva in na nek način tudi
sooblikovanje dogajanja na družabnem, kulturnem, gospodarskem kot denimo tudi na
političnem področju. Opravljeni so bili določeni razgovori s predstavniki Avstrijske Radgone,
kateri so za sodelovanje pripravljeni in predlagajo, da bi morda manjši del programa potekal v
nemškem jeziku. Radio kot tak je lahko v nenehnem stiku z aktualnimi dogodki, ki jih lahko na
svojstven način kot informacijo posreduje naprej.
Sam doprinos radia v občini Gornja Radgona bi bil zagotovo zajet v sledečih točkah:
- osnovni doprinos bi bil v informiranosti prebivalstva na območju občine in tudi izven nje;
- spremljanje in poročanje o vsesplošno aktualnih in zanimivih dogodkih s področja
družabnega, kulturnega, gospodarskega kot tudi družbenopolitičnega življenja;
- radio bi deloval v okviru medsebojnega povezovanje s sosednjimi občinami ter sodelovanja
z Avstrijsko Radgono;
- delovanje radia bi potencialno pomenilo povečanje turističnih obiskov občine in hkrati
povečanje prepoznavnosti občine navzven;
- sam radio bi že vključeval sodelovanje in delovanje v okviru svetovnega spleta, v okviru
svetovnega spleta pa bi radio tudi slišno oddajal svoj program;
- s tehničnega vidika ne bi bilo ovir, da radio ne bi spremljal zanimivega dogajanja v občini z
neposrednimi prenosi v okviru svojega programa in tudi načinu oddajanja.
Dogovarja se še glede lokacije, osnovno območje pokrivanja bi bilo območje Upravne enote
Gornja Radgona, slišnost pa bi bila v Pomurju, delu Avstrije in morda do Lenarta, kar pa je
odvisno od dodeljene moči oddajanja.
Župan se je zahvalil za kratko predstavitev in povedal, da so za »Projekt Radio v Gornji
Radgoni« na občino posredovali kratek dokument s strnjeno predstavitvijo ideje, katerega se bo
posredovalo vsem članicam in članom občinskega sveta v seznanitev.
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 17.00 uri zaključil 20. redno sejo občinskega
sveta.
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