ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
13. 7. 2006, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite
v Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona. Pričel je s sejo in pozdravil vse
prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 17 članic in članov občinskega sveta. Seje
se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 20 članic in članov občinskega sveta.
Od članov občinskega sveta sta bila odsotna Jože KOVAČ in Milan KURBUS, ki sta svojo
odsotnost opravičila. Od ostalih vabljenih je svojo odsotnost opravičil Feri HORVAT –
poslanec Državnega zbora RS.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Igor PIVEC
Ø mag. Mojca LETNIK – direktorica podjetja Letnik-Saubermacher d.o.o. iz Lenarta
Ø mag. Marjan ŽULA – direktor Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
Ø Vlasta EMERŠIČ ČEH – predstavnica podjetja Inženiring IBT Ljubljana d.d.
Ø novinarji
Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo razdeljeno
naslednje gradivo:
Ø K tč. 6 – Statut Občine Gornja Radgona (uradno prečiščeno besedilo) – dopolnjena stran št.
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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K tč. 9 – Predlog za razpis referenduma o Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona podan s strani Gredar Zvonka, člana občinskega
sveta – predlog sklepa z obrazložitvijo
K tč. 10 – Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Gornja Radgona –
predlog sklepa z obrazložitvijo
K tč. 11 – odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Karla MIRA
Sklep o sprejemu vsebine listine o partnerskem sodelovanju med mestoma Gornja Radgona
in Bruchsal/Helmsheim iz Nemčije
mnenja in predlogi Statutarno pravne komisije
mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti
mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem
mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 26. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila
dne 1. 6. 2006.
Ker ni bilo nobenih pripomb, je dal župan zapisnik na glasovanje. Članice in člani občinskega
sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 305:
Občinski svet Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 26. seje
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 1. 6. 2006.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 27. sejo in naštel
katero dodatno gradivo je bilo pred sejo posredovano vsem prisotnim. Nato je povedal, da se
preoblikuje naziv 9. točke, iz »Informacija o podanem predlogu o uvedbi referenduma o Odloku
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – katerega
je podal Gredar Zvonko, član Občinskega sveta« v naziv »Predlog za razpis referenduma o
Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
podan s strani Gredar Zvonka, člana občinskega sveta«. Nato je predlagal, da se dnevni red
dopolni z novo točko št. 11, ki glasi: »Sprejem vsebine listine o partnerskem sodelovanju med
mestoma Gornja Radgona in Bruchsal/Helmsheim iz Nemčije.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
Statut Občine Gornja Radgona – uradno prečiščeno besedilo
Soglasje za dvig cen ravnanja s komunalnimi odpadki
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta v času od 01.01.2006 do 30.06.2006
Predlog za razpis referenduma o Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona podan s strani Gredar Zvonka, člana občinskega
sveta
10. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Gornja Radgona
11. Sprejem vsebine listine o partnerskem sodelovanju med mestoma Gornja Radgona in
Bruchsal/Helmsheim iz Nemčije
12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Na osnovi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dajem naslednjo
pobudo kot veteran vojne za Slovenijo in kot predsednik Organizacijskega odbora za pripravo in
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izvedbo prireditev ob 15. obletnici vojne za Slovenijo v Gornji Radgoni ter v imenu Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona in Policijskega veteranskega društva
Sever za Pomurje – pododbor Gornja Radgona):
Najodločneje protestiramo v slovenski javnosti v zvezi s prikazovanjem dogodkov na relaciji
Ormož – Ljutomer – Radenci – Gornja Radgona v času od 26. junija 1991 do 15. julija 1991. V
knjigi Enotni v zmagi – Osamosvojitev Slovenije, ki jo je izdal Muzej novejše zgodovine
Ljubljana založila pa Nova revija d.o.o. in v brošuri z istim naslovom so pomanjkljivo in
površno prikazani dogodki v Gornji Radgoni.
Obrazložitev:
Na strani 75: (1 fotografija – goreča vozila pri Špitalu – foto Daniel Loparnik), na strani 90: (2
fotografiji – razdejano stanovanje Terezije Dokl, ki je bila najbolj prizadeto mesto – foto Borut
Krajnc ter uničena stanovanjska hiša in poškodovan zvonik cerkve Sv. Petra – foto Nataša
Juhnov) in na strani 92: (1 fotografija – srečanje slovenskih in avstrijskih policistov na mostu v
Gornji Radgoni – foto Boris Jaušovec) so sicer obeleženi posamezni dogodki, vendar pri
dnevnih opisih: Lokacije pomembnejših dogodkov Gornja Radgona ni nikjer omenjena, čeprav
je naše mesto utrpelo največjo gospodarsko škodo v Sloveniji. Še bolj (mene osebno) moti stran
294, kjer piše Žrtve vojne za Slovenijo, Državljani RS: 6 oseb. Brez imen in priimkov, čeprav so
pripadniki JLA (padli in umrli za posledicami poškodb) navedeni poimensko. V obrobju piše
viri: »Istina o oružanem sukobu u Sloveniji, 1991«. Vsi viri: časopisni, radijski in televizijski
posnetki – slovenski in tuji – imajo bogat arhiv. Arhivsko gradivo je tudi v vseh muzejih in
arhivih veteranskih združenj. V Radencih je bil 28. junija 1991, ob 09.46, ranjen Alojz Gaube z
Janževega Vrha, v hudih mukah je 3. julija umrl v bolnici. Pokopan je na radgonskem
pokopališču. V Gornji Radgoni na Partizanski cesti, nasproti občinske stavbe, je bil 28. junija
1991, ob 11.38, ubit Janez Svetina z Bleda. Pokopan je na blejskem pokopališču. V kaotičnih
razmerah ga je na Bled odpeljal Ivan Vrbnjak. Torej od šestih civilnih žrtev v Sloveniji, sta dve
žrtvi iz naših krajev. Ravno po zaslugi požrtvovalnih novinarjev, fotografov in snemalcev so
dogodki, predvsem v Gornji Radgoni, razgibali slovensko in svetovno javnost, da so kasneje
države priznavale samostojno Slovenijo, in da se je pričela temeljita obnova najbolj prizadetega
slovenskega mesta Gornja Radgona. Gornjo Radgono so do zadnjega julija 1991 obiskali skoraj
vsi pomembnejši politiki iz Slovenije, še obstoječe Jugoslavije in sosednje Avstrije.
Protestiramo tudi proti »novim« montažam bogatega filmskega gradiva, ki Gornjo Radgono z
okolico izpušča v prikazu takratnih dogodkov. Zato nas tudi zabolijo naslovi zbornikov in
brošur z naslovom »Enotni v zmagi«. Prebivalke in prebivalci Gornje Radgone smo izkazali z
vsemi veteranskimi združenji resnično veliko enotnost po odhodu enote polkovnika Popova s
svojo enoto 3. julija 1991 iz Gornje Radgone. V spomin na dogodke 1991 smo v Gornji Radgoni
pripravili odmevne prireditve ob peti, deseti in letos ob petnajsti obletnici vojne za Slovenijo v
Gornji Radgoni.
Spoštovani gospod župan, prosim, da se Občinski svet Gornja Radgona izjasni in podpre protest,
ki je podan v imenu vseh veteranskih organizacij na našem območju.«
Župan je nato dal v razpravo pobudo gospoda Dušana Zagorca ter povedal, da se temu protestu
pridružuje tudi sam.
Razprave glede podane pobude ni bilo.
Župan je nato dal to pobudo na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno
(17 prisotnih) sprejeli pobudo gospoda Dušana Zagorca.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 19 članic in članov občinskega sveta, saj
sta se seji pridružila še Ivan KAJDIČ in Branko KOCBEK, oba člana občinskega sveta.
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K tč. 5: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k Spremembam in dopolnitvam Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
je pričela Darinka BODANEC, direktorica občinske uprave. Povedala je, da je v času obravnave
bila podana le pripomba s strani Statutarno pravne komisije k sedanji določbi 5. odstavka 18.
člena statuta, drugih pripomb pa v času obravnave ni bilo. Pri pripravi predloga za drugo
obravnavo je bila pripomba Statutarno pravne komisije upoštevana, tako da se je črtal peti
odstavek 18. člena statuta. V predlogu se je spremenila tudi določba, ki določa, da spremembe in
dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi in ne petnajsti dan po objavi, kot je
bilo določeno v predlogu za prvo obravnavo. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da
predlog obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
Obrazložitev nadaljeval Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije. Povedal je, da je
komisija predlog obravnavala in ugotovila, da so spremembe in dopolnitve statuta skladne z
veljavnimi predpisi in zato predlaga, da jih občinski svet obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 306:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Gornja Radgona v drugi obravnavi.

K tč. 6: Statut Občine Gornja Radgona – uradno prečiščeno besedilo
Obrazložitev k tej točki je podala Darinka BODANEC, direktorica občinske uprave. Povedala
je, da je bil statut občine sprejet v letu 1999, od takrat pa skupaj z zadnjo spremembo
spremenjen in dopolnjen štirikrat. Zato je bilo smiselno pripraviti prečiščeno besedilo tega akta,
razen tega pa je potrebno v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja javnosti
posredovati prečiščena besedila sprejetih predpisov. Pred sejo je bila v dodatnem gradivu
dodatno predložena še stran 37 in 38, kjer so zapisane posamezne sprejete prehodne in končne
določbe iz osnovnega statuta in iz vseh sprememb in dopolnitev vključno s spremembo iz te
seje. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da Statut Občine Gornja Radgona – uradno
prečiščeno besedilo obravnava in sprejme v predloženi vsebini, samo prečiščeno besedilo pa se
objavi po veljavnosti Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Gornja Radgona, sprejetih na tej
seji občinskega sveta.
Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal mnenje komisije, ki se glasi:
»Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Statuta Občine Gornja Radgona – uradno
prečiščeno besedilo v skladu z veljavnimi predpisi, zajete so vse spremembe in dopolnitve, zato
se predlaga občinskemu svetu, da Statut Občine Gornja Radgona – uradno prečiščeno besedilo
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je opozoril, da je v tretjem odstavku 77. člena našel
en lapsus, ki govori o tajniku občine, katerega občina nima, zato se naj celotno besedilo še
enkrat pregleda in podobne napake odpravi.
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Župan je zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 307:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Statut Občine Gornja Radgona uradno prečiščeno besedilo (Statut – UPB1), ki vključuje tudi Spremembe in
dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona, sprejete na 27. seji dne 13. 7. 2006.
2. Statut Občine Gornja Radgona – uradno prečiščeno besedilo (Statut – UPB1) se objavi
v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih po veljavnosti
Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Gornja Radgona, sprejetih na današnji seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

K tč. 7: Soglasje za dvig cen ravnanja s komunalnimi odpadki
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, vodja Oddelka za urejanje in varstvo prostora,
komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo v občinski upravi. Povedal je, da je Občina Gornja
Radgona skupaj z drugimi občinami kot sofinancerka projekta CERO Puconci sofinancirala
izgradnjo 2. faze odlagališča. V sklopu te faze so bili izgrajeni naslednji objekti: trafo postaja,
kompaktor in odplinjavanje v višini 12.472.565,50 SIT. Ti objekti so pričeli delovati v
letošnjem letu, za njih pa je potrebno obračunavati amortizacijo, ki se koristi za izgradnjo centra
za ravnanje z odpadki Puconci. Obveznosti iz naslova amortizacije za 2. fazo CERO Puconci
niso zajete v sedanji ceni odvoza odpadkov, ker še ti objekti niso bili zgrajeni, ko se je
potrjevala zadnja cena. Obveznosti iz tega naslova bi nosili povzročitelji nastanka odpadkov
glede na količine, ki jih oddaja izvajalec (velikost posode). Iz predlaganega sklepa je razvidno,
da se cena odpadkov zvišuje v povprečju za cca 1,2%. Vsi elementi cenika so enaki kot je to v
ceniku, kateremu je občinski svet dal soglasje na 17. redni seji, dne 23.12.2004, razen postavke:
cena za infrastrukturo, ki je popolnoma nova. Nato je prosil, da dodatno obrazložitev poda še
mag. Mojca Letnik, direktorica podjetja Letnik-Saubermacher d.o.o. iz Lenarta.
Mojca LETNIK, direktorica podjetja Letnik-Saubermacher d.o.o. iz Lenarta, je podala kratko
poročilo o poteku odvoza odpadkov v občini. Glede zbiranja ločenih frakcij in ekoloških otokih
je povedala, da Občina Gornja Radgona še vedno ostaja med občinami, ki zbere največ ločenih
frakcij po posameznem prebivalcu, torej je zavest občanov tako visoka, da odpadke ločujejo. To
sliko pa kazi to, da se nekateri občani še vedno izmikajo in občasno pojavljajo ter onesnažujejo
ekološke otoke, ki so namenjeni odlaganju ločenih zbranih frakcij. Pri zadnjem pobiranju
odpadkov 10. junija so posneli in poslikali ekološke otoke, ker je bilo zelo malo takšnih, ki
zraven posod niso imeli postavljenih kosovnih odpadkov, odpadnih gum ter ostalih odpadkov.
Izgovora za to ni, ker je bila akcija odvoza kosovnih odpadkov izredno močna in so se je občani
udeležili v polnem številu, letošnje zbrane količine pa so bile zelo velike. Te podatke so zbrali,
gradivo pa bodo posredovali pristojnim službam. Omenila je, da od 1. avgusta naprej
vulkanizerji lahko koncesionarjem oddajajo odpadne gume brezplačno, tako da ni razloga, da
občani odpadnih gum ne bi pustili kar pri vulkanizerju. Vse je pozvala, da odpadne gume pustijo
tam, kjer kupijo nove. Enako velja za večje kose odpadne embalaže, ki jo občani lahko vrnejo v
trgovino, kjer so nov izdelek kupili, za vse to pa je potrebno le malo truda in ekološke zavesti.
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
za dvig cen ravnanja s komunalnimi odpadki ter predlaga občinskemu svetu, da k predlogu poda
soglasje in sprejme sklep v predloženi vsebini.«
5

Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 308:
Občina Gornja Radgona daje soglasje k dvigu cen ravnanja s komunalnimi odpadki
koncesionarja Letnik – Saubermacher d.o.o., Spodnji Porčič 4/a, v višini 1,21 % za 120 l
posodo, 1,25 % za 240 l posodo, 1,09 % za 1100 l posodo in 1,31 % za vrečo 60–80 l tako,
da znaša cena:
Ostali
odpadki

120 l
240 l
1100 l
Vreča

1.230,49
2.379,67
10.111,45
656,27

Papir,
steklo,
plastika,
kovine
242,41
468,18
145,30
104,04

Kosovni
odpadki

Nevarni
odpadki

Sredstva
občine

Cena
za
infras.

208,08
208,08
1.872,72
208,08

98,84
98,84
889,54
98,84

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

24
44
180
16

SKUPAJ

2.003,82
3.568,77
16.699,03
1.233,23

DDV

Skupaj
z DDV

170,32
303,35
1.419,42
104,82

2.174,14
3.872,12
18.118,45
1.338,05

Stopnja
sprem.

1,21 %
1,25 %
1,09 %
1,31 %

K tč. 8: Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta v času od 01.01.2006 do
30.06.2006
Obrazložitev k tej točki je podala Darinka BODANEC, direktorica občinske uprave. Povedala
je, da poslovniška določila občinskega sveta zavezujejo župana, da najmanj dvakrat letno poroča
občinskemu svetu o realizaciji sprejetih sklepov na sejah občinskega sveta. V poročilo je
vključena realizacija za obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006, v katerem je občinski svet odločal
na treh rednih sejah. Skupno je bilo na teh treh sejah sprejetih 48 sklepov, od katerih se je 16
sklepov nanašalo na sprejem splošnih aktov v prvi oziroma drugi obravnavi in 32 sklepov na
sprejem ostalih zadev. Vsi sprejeti sklepi so bili realizirani, zato se občinskemu svetu predlaga,
da poročilo obravnava in sprejme 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 Poročilo o
realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.01.2006 do 30.06.2006, se z njim seznanil ter
predlaga občinskemu svetu, da predloženo poročilo obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Zvonimir KLEMENČIČ, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je podal mnenje odbora, ki se
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v
času od 01.01.2006 do 30.06.2006 in predlaga občinskemu svetu, da predloženo poročilo obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.«
Ivan ZVER, podpredsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje odbora,
ki se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 01.01.2006 do 30.06.2006 in predlaga občinskemu svetu, da predloženo
poročilo obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki se glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v
času od 01.01.2006 do 30.06.2006 ter ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«
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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 se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 01.01.2006 do 30.06.2006 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo
in sprejem.«

Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 309:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 01.01.2006 do 30.06.2006.

K tč. 9: Predlog za razpis referenduma o Odloku o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona podan s strani Gredar
Zvonka, člana občinskega sveta
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da je že pri obrazložitvi k
Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine Gornja Radgona na
prejšnji seji jasno povedal, da se meje krajevnih skupnosti v novi občini Gornja Radgona po
odcepitvi občine Apače ne spreminjajo. Prosil je, da se naj zato ljudi ne zavaja, da gre za
spreminjanje mej krajevnih skupnosti, ker gre izključno za določitev volilnih enot. Član
občinskega sveta g. Zvonko Gredar je legitimno podal predlog za referendumsko vprašanje, ki
ga je na zahtevo dopolnil 06.07.2006. Povedal je, da s sprejetim odlokom ni nihče prikrajšan,
prav tako pa s kakšno drugačno varianto ostaja osnovno pravilo enako, ker ima vsak kandidat na
volitvah enake možnosti. Prav tako ne vidi nobenega argumenta, ki bi ga prepričal, da bi bilo s
kakšno spremembo potem stanje za koga boljše ali slabše, ker je izhodišče za vse enako. Prav
tako si je na terenu skušal pridobiti še mnenje občanov, ki načeloma menijo, da ni za pričakovati
protesta na volitvah. Na podlagi posvetovanj s strokovnjaki in občinsko upravo se je zato
opredelil in predlaga, da občinski svet predlog gospoda Gredarja zavrne.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je kot pobudnik tega predloga povedal, da mu je
vseeno, če bo v naslednjem mandatu izvoljen v občinski svet. To ga ne moti zato, ker ima v
njihovem koncu asfalt, elektriko, telefon in vodovod – kaj drugega pa v teh hribih od občine
verjetno ne bo dobil, kabelska televizija pa bo verjetno predraga. Če bo nekdo izvoljen ali ne bo
odločilo najbolj pravično sodišče – ljudstvo. Nato je povedal, da je župan govoril eno, v
obrazložitvi pa napisal drugo stvar v smislu, da so problem stroški ter sovpadajoči čas volitev.
On je na te stvari opozarjal že na seji občinskega sveta v mesecu aprilu, torej je bila z njegove
strani pobuda dana pravočasno. Vprašal je, če ima ta občinski svet pravico spreminjati
zgodovino, ki je stara že 900 let. Stvari bi morale biti narejene življenjsko, sprejeti odlok pa ni
narejen življenjsko. Predlagal je, da se naj vsak odloči po svoji vesti, meseca oktobra pa se bo na
največjem sodišču pokazalo kdo ima prav in kdo ne.
Milena MAROVIČ, članica občinskega sveta, je povedala, da je na prejšnji seji glasovala za
predlog gospoda Gredarja, da bi stanje ostalo kot je bilo dolga leta. Tokrat meni nekoliko
drugače zaradi samih postopkov, ker se ji ne zdi prav in potrebno, da se ta referendum izvede,
ker bodo roki za volitve prehitri. V naslednjih štirih letih pa obstaja še vedno možnost, da se ta
postopek spelje po normalni poti, če bodo takšne zahteve podane. Zato bo na tej seji glasovala
za predlog, ki ga je podal župan.
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Župan je zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in člani občinskega sveta so nato
z večino glasov (19 prisotnih, 11 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 310:
Predlog za razpis referenduma o Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona podan s strani Gredar Zvonka, člana
občinskega sveta z vprašanjem: Ali se strinjate z Odlokom o določitvi volilnih enot za
volitve članov občinskega sveta Občine Gornja Radgona« se zavrne.

K tč. 10: Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povedal je, da je Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona na osnovi
razpisa izbral za direktorico Marijo Šauperl, diplomirano socialno delavko, stanujočo Strma
ulica 18, Benedikt. Po izjavi sveta centra izpolnjuje izbrana kandidatka vse predpisane pogoje,
ki jih določata zakon in splošni akt zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na svoji seji, dne 06.07.2006 obravnavala vlogo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve in predlaga občinskemu svetu, da predloženi predlog obravnava in sprejme.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 311:
Občina Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju Marije Šauperl,
rojene 06.01.1959, stanujoče Strma ulica 18, Benedikt za direktorico Centra za socialno
delo Gornja Radgona.

K tč. 11: Sprejem vsebine listine o partnerskem sodelovanju med mestoma Gornja
Radgona in Bruchsal/Helmsheim iz Nemčije
Obrazložitev k tej točki je podala Norma BALE, predsednica Odbora za mednarodno
sodelovanje. Povedala je, da pogovori in sodelovanje z mestom Bruchsal potekajo že od leta
2001, v tem času pa so se med seboj združevali, pogovarjali, sodelovali in si izmenjevali
izkušnje ter znanja različni predstavniki različnih skupin v Gornji Radgoni (vinogradniki,
kulinariki, športniki, gasilci, taborniki, kmetovalci, harmonikaši, glasbena šola, cerkveni zbor in
tamburaši). Pri zadnjem srečanju v Bruchsalu pa je njihov nadžupan gospod Doll izrazil
pripravljenost, da se z Gornjo Radgono po teh letih podpiše uradni partnerski sporazum, ki bo
prvi partnerski sporazum, katerega bo občina Gornja Radgona podpisala s katerim od
sodelujočih mest. Po podpisu tega sporazuma se bo Občina Gornja Radgona vključila v
evropsko mrežo, ker ima Bruchsal podpisana že sporazuma z dvema francoskima mestoma in
enim angleškim mestom. Občina Gornja Radgona med drugim stalno sodeluje tudi z Bad
Radkersburgom in Mladenovcem. Delegacija občine Gornja Radgona v večjem sestavu
predstavnikov javnega, političnega in kulturnega življenja (vključno s predstavniki medijev)
potuje 15. julija v Bruchsal, zato je primerno, da bi občinski svet sprejel besedilo sporazuma,
katerega se bo podpisalo. Nato je prebrala celotno besedilo sporazuma, ki je bil vsem prisotnim
predložen v dodatnem gradivu pred sejo občinskega sveta.
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Brez razprave so članice in člani občinskega sveta nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 312:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema vsebino listine o partnerskem
sodelovanju med mestoma Gornja Radgona in Bruchsal/Helmsheim iz Nemčije.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta, saj
se je seji pridružila še Brigita ČUFAR, članica občinskega sveta.
K tč. 12: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je povedal, da so v gradivu za sejo bili podani odgovori na eno vprašanje gospoda Karla
Mira in eno vprašanje gospoda Slavka Lončariča. V dodatnem gradivu pa je priložen še en
odgovor na vprašanje gospoda Karla Mira.

K tč. 13: 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.
Protest nad premalo poudarjeno vlogo Gornje Radgone v času osamosvojitvene vojne
Izrazil je protest oz. nezadovoljstvo nad premalo poudarjeno vlogo Gornje Radgone v času
osamosvojitvene vojne. Podpira tudi protest, ki ga je na tej seji podprl občinski svet. Samo s tem
protestom pa ni zadovoljen, ker je to zadevo potrebno nadaljevati in organizirati okroglo mizo
vseh zgodovinarjev in prisotnih, ki so takrat pri osamosvojitveni vojni sodelovali. Za ta namen
bo imenoval tudi komisijo, ki bo to problematiko pripeljala na takšen nivo, kot si ga Gornja
Radgona zasluži. Glede na to, da je bila Gornja Radgona najbolj uničeno mesto v času
osamosvojitvene vojne je potrebno, da je to v vseh knjigah o tej tematiki tudi temu primerno
navedeno.
Ideja o dislociranem oddelku Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer v Gornji Radgoni
Občina Gornja Radgona je dala pogojno soglasje za ustanovitev petega oddelka na Gimnaziji
Franca Miklošiča Ljutomer, in sicer z idejo o dislociranem oddelku Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer v Gornji Radgoni, ki je dolgoročnega značaja. Med drugim gre tudi za to, da bi v roku
dveh let skupaj z avstrijsko Radgono prišlo do izmenjave predavateljev, ker je v avstrijsko
gimnazijo že sedaj vključenih devet dijakov iz Slovenije. Mladi iz občine Gornja Radgona pa se
sedaj vozijo v srednje šole v Maribor, Mursko Soboto in Ljutomer, zato bo vsaj na tak način
srednja šola v Gornji Radgoni dobrodošla.
Ostala zanimiva dogajanja
V Vrtcu Manka Golarja se bo naredil dodaten oddelek v enoti Negova. Z notranjimi
preureditvami prostorov pa se bo za ta namen zagotovilo prostor novemu oddelku.
Pred kratkim je občina s strani Ministrstva za okolje in prostor dobila nepovratna sredstva za
pripravo investicijske dokumentacije, in sicer za »Projekt učinkovite rabe energije«.
V pripravi je območni razvojni program »Prlekija« izvedbeni del. Za eno od prihodnjih sej se bo
pripravilo še čistopis vseh občinskih projektov dolgoročnega značaja.
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Na sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti v občini, katerega skliče pred vsako sejo
občinskega sveta, se je predsednikom in predsednici KS naročilo, da pripravijo seznam najbolj
pomembnih investicij v krajevnih skupnostih za naslednje štiriletno obdobje, ki se bodo morali
ne glede na volitve peljati naprej.
V prejšnjem mesecu so v industrijski coni pričeli z gradnjo trgovsko podjetje Lidl, podjetje
Elrad International, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano podjetju Epas.

Predstavitev projekta »Dom starejših občanov Gornja Radgona«
Nato je sledila predstavitev projekta Dom starejših občanov Gornja Radgona, ki ga izključno
vodi družba Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.. Župan je za predstavitev umestitve v
prostor in vizualno predstavitev nato predal besedo gospe Vlasti Emeršič Čeh, projektantki iz
podjetja Inženiring IBT Ljubljana d.d..
Vlasta EMERŠIČ ČEH, predstavnica podjetja Inženiring IBT Ljubljana d.d., je nato na kratko
predstavila Dom starejših občanov Gornja Radgona. Lokacija doma je predvidena vzdolž ceste
mimo stadiona ter ob meji z nasipom reke Mure. Dom bo imel kapaciteto 150 stanovalcev,
poudarek pa bo na negovalnih dementnih oddelkih. Objekt je zasnovan tako, da bi vse sobe
gledale proti jugu in jugovzhodu ter bi bile svetle. Nato je opisala strukturo prostorov, skupnih
prostorov ter vseh servisnih prostorov. Nato je opisala še zunanjo ureditev okolice. Omenila je,
da je v zazidalnem načrtu objekt predviden z višjo etažnostjo, zdaj se bo pa znižal za eno etažo,
zato bo potrebna še sprememba zazidalnega načrta. Nato je vsem prisotnim prikazala idejne
skice umestitve doma v prostor in vizualno podobo doma.
Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in članom občinskega
sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 15.20 zaključil 27. redno sejo občinskega
sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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