ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
26. 7. 2007, 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 13 članic in članov občinskega sveta.
Od članic in članov občinskega sveta so bili opravičeno odsotni Janko KRALJ, Norma BALE,
Ivan KAJDIČ, Dušan ZAGORC in Mitja FICKO, saj so svojo odsotnost predhodno opravičili.
Od članic in članov občinskega sveta so bili brez predhodnega opravičila odsotni še Zlatko
MULEC, Andrej HUSAR in Marjan ŽULA.
Ostali prisotni:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
Ø novinarji
Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.

K tč. 2: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 2. izredno sejo.
Brez razprave o dnevnem redu so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 prisotnih)
sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Mnenje občinskega sveta o predlogu območij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži, ki ga
je posredovala Vlada RS

K tč. 3: Mnenje občinskega sveta o predlogu območij pokrajin v Sloveniji z imeni in
sedeži, ki ga je posredovala Vlada RS
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Najprej je naštel razloge za sklic
izredne seje in nato povedal, da bo stališča pomurskih občin obravnaval še tudi svet pomurske
regije. Predlagal je, da se na tej seji občinski svet najprej opredeli le glede dveh uradnih
vprašanj, in sicer o območju pokrajine ter o imenu in sedežu pokrajine. Nadalje pa bi se
razpravljalo še o predloženih treh predlogih zakonov, in sicer predlogu Zakona o pokrajinah,
predlogu Zakona o financiranju pokrajin in predlogu Zakona o volitvah v pokrajinah. Povedal
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je, da je vlada v predlogu območij pokrajin v Sloveniji določila regionalizacijo Slovenije na
štirinajst pokrajin. Med temi pokrajinami je Pomurska pokrajina, ki obsega območja 27 občin v
upravnih enotah Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota in Lendava. Nato je župan podal
in obrazložil še njegovo mnenje glede podanega predloga, povzeto v predloženem predlogu, ki
je bil vsem prisotnim posredovan pred sejo. Na koncu je povedal še, da se je pisno zaprosilo za
udeležbo in obrazložitev s strani ministra dr. Ivana Žagarja ali druge od njega pooblaščene
osebe iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Žal vse do te seje ni
prišla pisna potrditev ali opravičilo ampak so šele na našo telefonsko urgenco sporočili, da se
zaradi številnih obveznosti iz njihove strani te seje občinskega sveta ne more nihče udeležiti.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je najprej komentiral odnos med državnim in lokalnim
nivojem in tri predložene predloge pokrajinskih zakonov iz katerih izhaja, da se večina stvari
centralizira. Glede dveh temeljnih vprašanj se zaradi tega težko odloča, ker so v zadnjem času
mnenja o predvidenem številu pokrajin v Sloveniji precej različna. Na koncu pa je izrekel še
kritiko na sistem obravnavanja teh predlogov.
Dragan Kujundžič je prebral pisno stališče, ki ga je posredoval Ivan KAJDIČ, član občinskega
sveta, in glasi: »V OO N.Si Gornja Radgona smo o ustanavljanju pokrajin razpravljali na dveh
sejah in pokrajine Pomurje ne podpiramo. Vzroke za naše stališče smo tudi že javno
predstavili. V primeru večjega števila pokrajin bi želeli pripadati pokrajini Prlekija, vendar se
bolj zavzemamo za manjše število pokrajin, saj ne verjamemo, da ustanavljanje pokrajin ne bo
prineslo dodatnih stroškov. "Nova Slovenija je bila vedno zadržana do uvedbe pokrajin,
predvsem s skrbjo, da se državljanov ne bi obremenilo z dodatnimi stroški in povečano
birokracijo. Ob analizi predlogov zakonov in spremljanju dogajanja ob določanju nalog ter z
njimi finančnih sredstev, ki bi jih prenesli na pokrajine, v Novi Sloveniji ugotavljamo, da
predlagani model 14 pokrajin ne more biti učinkovit, predvsem pa bi bil za Slovenijo predrag."
Tako bi po našem mnenju bilo najustrezneje ustanoviti tri pokrajine (ali po mnenju vodstva
stranke 6 pokrajin).«
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je najprej komentiral neusklajenost koalicijskih strank v
vladi in dodal, da je tudi iz sredstev javnega obveščanja razvidno, da ima skoraj vsaka občina v
Sloveniji do te tematike drugačno stališče in drugačen pristop. Povedal je, da bi vlada morala
najprej vsaj približno izenačiti razmerja v razvitosti med regijami in doseči enakomeren razvoj.
Glede na vse dileme je na koncu še povedal, da stvari niso dodelane in predlog s strani vlade ni
dovolj skrbno pripravljen.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je najprej komentiral stališče Nove Slovenije, ki je
pred letom dni podpirala ustanovitve novih občin. Nato je povedal, da ta reorganizacija za
malega človeka verjetno ne bo prinesla nič dobrega. Nadalje je razpravljal še o financiranju
pokrajin, ukinitvi upravnih enot in napakah v preteklosti. Na koncu je med drugim povedal, da
se zavzema se za čim manj pokrajin in predlaga eno pokrajino »Slovenske gorice in
Prekmurje«. Na predzadnji seji je predlagal, da bi se o tem v občini naredila javna razprava,
kar pa ni bilo izvedeno in ga moti, da naj zdaj 13 ljudi odloča o 8.000 ljudeh. Podprl bo pa
predlog za maksimalno 8 pokrajin.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je povedal, da stranka DeSUS podpira največ 8
pokrajin. Zato tudi ne podpira pokrajine Prlekija, saj bi bila to že petnajsta pokrajina, je pa
število pokrajin politično vprašanje o katerem bo končno odločil parlament. Nadalje je
razpravljal o potrebi po pokrajinah, razvoju pokrajin in potrebnih dobrih kadrih. Nato je
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povedal, da ga ime Pomurska pokrajina in ime Pomurje ne moti ter nato obrazložil še izvor
besede »Pomurje«. Prav tako pa ga ob primerni organizaciji ne moti sedež pokrajine v Murski
Soboti. Bolj od tega pa je pomembna in ga skrbi razdelitev resorjev in organov v pokrajinah ter
razmerje glasov v pokrajinskih svetih. Na koncu je povedal, da bo glede na povedano podprl
sklep, ki ga je predlagal župan.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je najprej podal stališča Slovenske demokratske
stranke in dodal, da podpirajo pokrajino Pomurje. Glede financiranja pokrajin je povedal, da
podpirajo financiranje s samostojnimi viri, ne pa tudi financiranje, ki bi zahtevalo več javnega
denarja. Povedal je še, da so pokrajine naložba od katerih se lahko tudi veliko razvojno pridobi
ter naložba in priložnost politikov. Nato je povedal še, da je v predlogih pokrajinskih zakonov
še trenutno nekaj neznank, ki bi naj bile rešene do druge obravnave v državnem zboru. Na
koncu je podal še njegovo osebno stališče, da bi raje spadal v pokrajino Štajerska in ne
Pomurje.
Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je najprej povedala, da bi bilo smiselno, če bi
občine svoja mnenja podala že prej in ne naknadno, saj bi tako lažje razpravljali. Glede
predlaganega števila 14 pokrajin je povedala, da je to preveč. Ob tako velikem številu pa bi
potem morda lahko bila še petnajsta – Prleška, ampak se prej zavzema za manjše število
pokrajin iz razloga, ker vse nekaj stane. Prleško pokrajino pa glede na izkušnje v preteklosti
podpira iz praktičnega razloga, predvsem zaradi pridobitve razvojnih sredstev na ta breg reke
Mure. Vseeno pa se bolj nagiba k manjšemu številu pokrajin.
Dragica ČERNE, članica občinskega sveta, je povedala, da osebno podpira ustanovitev štirih
oz. največ šestih pokrajin. Nato je opozorila, da jo glede na izkušnje iz preteklosti skrbi zaradi
šolstva, ker so nekoč bile šole v bogatejših občinah mnogo bolje opremljene kot šole v revnih
občinah. Komentirala je še bojazni za kvaliteto pouka in znižanje vloge občinskih svetov. Na
koncu je pa povedala, da bo podprla sklep, ki ga je predlagal župan, ker se strinja z vsebino.
Feliks PETEK, član občinskega sveta, je najprej povedal, da je pomemben predvsem namen in
cilj, saj je iz predlogov pokrajinskih zakonov mogoče razbrati, da se bo določene državne
funkcije preneslo na vmesno raven in bližje ljudem ter bi se določene stvari nekoliko lažje
uresničevale. Nato je omenil še nekatere skupne pomurske projekte iz preteklosti in povedal,
da je za njega pomurska pokrajina pravi prostor v okviru šestih pokrajin v Sloveniji. Glede na
razum, ekonomičnost in druge elemente je na koncu povedal, da bo podprl predlog, ki ga je
podal župan.
Slavko LONČARIČ, član občinskega sveta, je povedal, da podpira predlog za Pomursko
pokrajino s sedežem v Murski Soboti in največ šestimi oz. sedmimi pokrajinami v Sloveniji.
Anton KAMPUŠ, župan, se je vključil v razpravo in povedal, da ga moti skeptičnost do
Pomurske pokrajine. Ime pokrajine ga ne moti, ker je bolj pomembna vsebina in financiranje
pokrajin. Nato je nanizal več pomembnih nerešenih vprašanj glede razvoja pomurske regije, ki
zaenkrat nima enake startne osnove v primerjavi z drugimi regijami. Iz tega razloga je na
koncu zato omenil idejo o potrebi po pripravi sanacijskega programa za regijo Pomurje.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je podprl idejo o predhodni analizi in zagotovitvi
dodatnih finančnih sredstev za regijo Pomurje zaradi ublažitve sedanjega razpona, kar bi se naj
vključilo v sklep občinskega sveta. Na koncu pa je še povedal, da se strinja s Pomursko
pokrajino s sedežem v Murski Soboti in regionalizacijo na največ šest pokrajin.
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Župan je nato povedal, da se občinski svet mora opredeliti ali bo sprejel predloženi sklep ali pa
bo sprejel sklep, da še predložena pokrajinska zakonodaja ni primerna in ni dovolj dodelana.
Prav tako pa niso enake startne osnove in bi bilo potrebno predhodno vzpostaviti enakomerna
izhodišča.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je ponovno predlagal, da se k predloženemu predlogu
sklepa doda dodatna alineja v smislu, da se do začetka delovanja Pomurske pokrajine
zagotovijo dodatna finančna sredstva za razvoj pomurske regije.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in predlagal, da se
predloženi sklep dopolni z dodatno alinejo, katere vsebino je v skladu z razpravo pripravil in
prebral Dragan Kujundžič, direktor občinske uprave. Župan je prebral dopolnjen predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal sklep na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so nato z večino glasov (13 prisotnih, 12 ZA – 1 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 71:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k predlogu imena
»Pomurska pokrajina«, ki obsega območje občin:
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska
Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina,
Turnišče, Velika Polana in Veržej, s sedežem v Murski Soboti, pod naslednjimi pogoji:
Ø da se Republika Slovenija regionalizira na največ šest pokrajin, med katerimi je tudi
Pomurska pokrajina,
Ø da v Občini Gornja Radgona organizacija in delovanje državne uprave in državnih
javnih služb ostane nespremenjena.
Ø Do začetka delovanja pokrajine Pomurje naj Vlada Republike Slovenije zagotovi
dodatna finančna sredstva za razvojno regijo Pomurje, s katerimi se bo zagotovilo, da
se nova pokrajina Pomurje z začetkom delovanja razvojno približa povprečnemu
razvoju Republike Slovenije.
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 15.30 uri zaključil 2. izredno sejo občinskega
sveta.
ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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

4

