ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
20. 12. 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 (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 19 članic in članov občinskega
sveta. Seje se je v nadaljevanju udeležilo 20 članic in članov občinskega sveta. Opravičeno je
bil odsoten Zlatko ERLIH, član občinskega sveta.
Od ostalih vabljenih je svojo odsotnost opravičil Feri HORVAT, poslanec Državnega zbora
RS.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Dragan KUJUNDŽIČ, Igor PIVEC, Pika Leopoldina VODNIK, Vladimir
MAUKO, Majda FERENC, Danilo VLAJ;
Ø Ivica MOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
Ø novinarji.
Seja je bila posneta z ustreznim digitalnim zapisom, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo razdeljeno
naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 5: Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja
Radgona (druga obravnava) (dopolnjen predlog odloka z obrazložitvijo)
− K tč. 6: Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (druga obravnava) (dopolnjen
predlog odloka z obrazložitvijo)
− K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (druga obravnava)
(dopolnjen predlog odloka z obrazložitvijo)
− K tč. 17: Razrešitev dveh članov sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija
Gornja Radgona in imenovanje dveh nadomestnih članov (predlog sklepa z
obrazložitvijo)
− K tč. 18: Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici odbora in imenovanju
nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem (predlog sklepa z
obrazložitvijo)
− Sprememba Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja
Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 (predlog sklepa z obrazložitvijo)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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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Vse članice in člani občinskega sveta so kot darilo prejeli uokvirjeno skupinsko fotografijo
prvega sklica tega občinskega sveta.

K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 18. 10. 2007.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 107:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2007 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 10. redno sejo in
naštel katero dodatno gradivo je bilo posredovano pred sejo. Nato je iz dnevnega reda umaknil
točko št. 10 »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje občine Gornja Radgona – skrajšani postopek«, namesto umaknjene točke je dnevni
red dopolnil z novo točko št. 10., ki glasi: »Sprememba Dogovora o ureditvi premoženjsko
pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006«. Nato je
povedal še, da se spremeni naziv 18. točke dnevnega reda, ki po novem glasi: »Ugotovitveni
sklep o prenehanju članstva članici odbora in imenovanju nadomestnega člana Odbora za
kmetijstvo in turizem«.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi o predlogu dnevnega reda. Prijav k razpravi ni bilo,
zato je zaključil razpravo.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(druga obravnava)
6. Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega
zavoda Manko Golar Gornja Radgona (druga obravnava)
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek)
9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in
ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
10. Sprememba Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja
Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006
11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Gornja Radgona za leto 2008
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12. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
13. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Črešnjevci in k.o. Gornja
Radgona v last Občine Gornja Radgona
14. Program športa za leto 2008 v občini Gornja Radgona
15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine
Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v občini za leto 2006
16. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino Gornja
Radgona in novonastalo Občino Apače
17. Razrešitev dveh članov sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja
Radgona in imenovanje dveh nadomestnih članov
18. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici odbora in imenovanju nadomestnega
člana Odbora za kmetijstvo in turizem
19. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
20. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Če postavim eno konkretno vprašanje glede vode v našem koncu, bi prosil tudi konkreten
odgovor. Mene v prejetem odgovoru ne zanima, kaj bo Občina Cerkvenjak delala s
kanalizacijo ampak sem postavil konkretno vprašanje ali našim otrokom in nosečnicam pripada
voda kot ostalim v občini. Zato ponovno prosim za odgovor.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Postavljam vprašanje županu Občine Gornja Radgona, gospodu Antonu Kampušu, glede na
to, da sem v odgovorih na moja predhodna vprašanja, katera so se nanašala na potrebne
investicije ob cesti G1-3, dobil odgovor, da se bodo v letu 2007 pripravili projekti za izgradnjo
pločnikov:
1. AP Ihova – Zagajski Vrh;
2. pločnika Plitvički Vrh – Sp. Ščavnica;
3. pločnika Lomanoše – Plitvički Vrh – Lešane.
V prejšnjih odgovorih ste nam zagotovili tudi realizacijo teh investicij v letu 2008, le primeru
naknadne zagotovitve potrebnih finančnih sredstev v rebalansu sprejetega državnega proračuna
za leto 2008. Ker je Državni zbor Republike Slovenije rebalans proračuna za leto 2008 že
sprejel, vas gospod župan sprašujem, ali ta rebalans proračuna zagotavlja tudi potrebna
finančna sredstva za izvedbo teh investicij v letu 2008? Veselimo se že vašega pozitivnega
odgovora.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je najprej postavil eno VPRAŠANJE:
»V imenu vseh treh pomladnih strank zastopanih v občinskem svetu, in sicer IO SDS Gornja
Radgona, OO N.Si Gornja Radgona in IO SLS Gornja Radgona, postavljam vprašanje za
direktorja komunalnega podjetja, ker pa je ustanoviteljica omenjenega podjetja občina, pa tudi
za gospoda župana: »Zakaj niso bile v Gornji Radgoni ob dnevu reformacije izobešene
slovenske zastave?«
31. oktober ali Dan reformacije je državni praznik in ob državnih praznikih je potrebno, če
spoštujemo Zakon o uporabi grba, zastave in himne, izobesiti slovenske zastave (o zastavi
govori tudi 6. člen Ustave Republike Slovenije). Tako kot je v navadi in kot se seveda spodobi,
se ob državnih praznikih izobesijo slovenske zastave. Njeno izobešanje ob državnih praznikih
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je znak priznavanja lastne samobitnosti, pozitivnega odnosa do svoje zgodovine in pomeni tudi
izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem
pripomogli k temu, da smo danes vsaj na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni
član, kot narod in članica, kot država!«
Nato je podal še eno POBUDO:
»Imam pobudo za gospoda župana, in sicer predlagam, da se drugo leto, ko se začne veseli
december, okrasi mesto že na začetku meseca decembra. Nekatere sosednje občine, ki so
bistveno manjše, so namreč imele lepo okrašena mesta že v začetku meseca decembra.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO:
»V skladu s poslovnikom dajem pobudo, da občinski svet sprejme sklep, da leto 2008
razglasimo za »Golarjevo leto«, in sicer v času med 24. marcem (spomin na letnico 1911, ko se
je Manko Golar rodil) in 19. oktobrom (spomin na leto 1988, ko je Manko Golar umrl v Gornji
Radgoni).
Utemeljitev pobude:
1. Manko Golar je močno zaznamoval takratni čas in prispeval k prepoznavnosti Gornje
Radgone s širšo okolico kot pesnik, učitelj, nadučitelj, ravnatelj in kot zborovodja.
2. Ob 20. obletnici smrti želimo tudi Manku Golarju, kot četrtemu velikemu človeku iz naše
okolice, postaviti doprsni kip v novo nastajajoči Aleji velikih na Maistrovem trgu v bližini
Špitala v Gornji Radgoni.
3. Manko Golar je zapisan v matično knjigo Osnovne šole Gornja Radgona pod številko 1
kot ravnatelj, s 1. septembrom 1957, torej mineva ravno 50 let, ko je bila reforma
osnovnega šolstva in so postale osnovne šole osemletke (prej pa je bil ravnatelj nižje
gimnazije).
4. »Oča Golar« (tako so mu rekli) je bil ravnatelj osemletne osnovne šole na radgonskem
gradu do leta 1964.
5. V skladu z zakonodajo in vsemi postopki sem za soglasje k tej pobudi zaprosil njegovega
še živečega sina Marka Golarja in soglasje pridobil.
6. Predlagam županu, da pobudo prouči in se o njej izjasni ter predlaga sklep, da občinski
svet na 11. redni seji leto 2008 razglasi za »Golarjevo leto«.«

K tč. 5: Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja
Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, višji svetovalec v občinski upravi. Obrazložil in
naštel je spremembe, v primerjavi z vsebino odloka za prvo obravnavo ter posebej opozoril na
usklajen čistopis vsebine predloga odloka, ki je bil usklajen v skladu s predlogi Odbora za
varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in predlogi Statutarno pravne
komisije ter v dodatnem gradivu posredovan pred sejo. Po obrazložitvi je občinskemu svetu
predlagal, da predlog odloka obravnava in v drugi obravnavi sprejme.
Andrej HUSAR, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal mnenje komisije, ki glasi:
»Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje
poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme z naslednjimi dopolnitvami:
- 10. člen – v zadnjem stavku 2. odstavka se beseda »ter« nadomesti z besedo »ker«,
- 32. člen – pri vsaki alineji se napiše, kdo je zadolžen za izvedbo naloge, ali je to investitor
ali izvajalec,
- 32. člen – v zadnji alineji se za besedo »gradnjah« doda beseda »objektov«, beseda
»posameznim« se nadomesti z besedo »pristojnim«,
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33. člen – besedilo »zadolži posamezne investitorje« se nadomesti z besedilom »uredi s
posameznimi investitorji«,
34. člen – besedili zadnjih dveh stavkov se črtata,
36. člen – besedilo »ga obravnava ta odlok«, se nadomesti z besedilom »je določeno v 3.
členu tega odloka«.

Nataša LORBER, podpredsednica Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podala
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o lokacijskem
načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona – druga obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi vsebini sprejme.«
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(druga obravnava) in predlaga spremembe oz. dopolnitve v 10., 15., 32., 33., 34. in 36. členu,
katere naj predlagatelj s pomočjo Statutarno pravne komisije prouči in vključi ter na sejo
občinskega sveta dostavi čistopis predloga odloka.«
Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 108:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za
območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 6: Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi.
Obrazložila in naštela je spremembe v primerjavi z vsebino odloka za prvo obravnavo in
posebej opozorila na usklajen čistopis vsebine predloga odloka, ki je bil usklajen v skladu s
predlogi Statutarno pravne komisije ter v dodatnem gradivu posredovan pred sejo. Po
obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da predlog odloka obravnava in v drugi obravnavi
sprejme.
Andrej HUSAR, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal mnenje komisije, ki glasi:
»Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o turistični taksi v občini Gornja
Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z naslednjimi
dopolnitvami:
- doda se novi 10. člen, ki glasi: »Občina Gornja Radgona sklene z Davčno upravo Republike
Slovenije pogodbo, v kateri se posebej določi nadomestilo za opravljene storitve po 2. odstavku
9. člena in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.«
- prejšnji 10. člen se v celoti spremeni in postane 11. člen, ki se glasi: »Pravne osebe javnega in
zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in kmetje, ki kršijo določbe 6. člena, 1.
odstavka 7. člena in 1. odstavka 9. člena tega odloka, storijo prekrške, ki jih določa Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).«
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Nataša LORBER, podpredsednica Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podala mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o turistični taksi v
občini Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o turistični taksi v občini Gornja
Radgona (druga obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da odlok obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«

Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 109:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o turistični taksi v občini Gornja
Radgona – druga obravnava.

K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil
in naštel je spremembe v primerjavi z vsebino odloka za prvo obravnavo in posebej opozoril na
usklajen čistopis vsebine predloga odloka, ki je bil usklajen v skladu s predlogi Statutarno
pravne komisije ter v dodatnem gradivu posredovan pred sejo. Po obrazložitvi je občinskemu
svetu predlagal, da predlog odloka obravnava in v drugi obravnavi sprejme.
Andrej HUSAR, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal mnenje komisije, ki glasi:
»Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona –
druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z naslednjimi dopolnitvami:
- v 5. členu se besedilo »največ dvakrat«, nadomesti z besedilom: »do imenovanja ravnatelja,
vendar najdlje za 1 leto.«,
- v 7. členu se beseda »takoj«, nadomesti z besedilom »v roku 30 dni«.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona –
druga obravnava ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 110:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
– druga obravnava.
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K tč. 8: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani
postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
predlog odloka, bistvene spremembe in razloge za pripravo in sprejem čistopisa v predloženi
vsebini po skrajšanem postopku. Po nadaljnji obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da
predlog odloka obravnava in po skrajšanem postopku sprejme.
Nataša LORBER, podpredsednica Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podala
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da
ga v predloženi vsebini sprejme.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da odlok
obravnava in po skrajšanem postopku sprejme v predloženi vsebini.«
Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 111:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani postopek.

K tč. 9: Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih
virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (skrajšani
postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razloge za sprejem obravnavanega odloka in po obrazložitvi občinskemu svetu predlagal, da
odlok obravnava in po skrajšanem postopku sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in
ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga
občinskemu svetu, da odlok obravnava in po skrajšanem postopku sprejme v predloženi
vsebini.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o prenehanju veljavnosti
Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v
občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da odlok obravnava
in po skrajšanem postopku sprejme v predloženi vsebini.«
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Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 112:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o prenehanju
veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo
zavarovanje v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

K tč. 10: Sprememba Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino
Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razloge za spremembo Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino
Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 in po obrazložitvi občinskemu svetu
predlagal, da predlog obravnava in sprejme.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je najprej povedal, da se mu v tej zadevi postavlja
vprašanje glede mnenja občine Apače, saj sta dediča bivše radgonske občine nova Občina
Gornja Radgona in Občina Apače, zato bi se med drugim moralo glede tega tudi proučiti
pravne posledice. Nato je predlagal, da se glasovanje o tej zadevi preloži na naslednjo sejo, v
tem času pa se pridobi še mnenje občine Apače.
Feliks PETEK, član občinskega sveta, je dodatno pojasnil pravne vidike glede s strani g.
Gredarja izpostavljenih dilem k predlagani spremembi dogovora o ureditvi premoženjsko
pravnih razmerij. Pojasnil je pogodbene odnose med družbenikoma, ki sta družbo Dom
starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. ustanovila, predvideno ravnanje v primeru sprememb
pogodbenih odnosov ter posamezna tozadevna pogodbena določila.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 113:
1. V 3. alineji 1. odstavka 17. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij
med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33, z dne 01.07.2007) se za
besedilom »naložba v ARCONT Gornja Radgona« vejica nadomesti z zaklepajem.
Besedilo »Dom starejših občanov Gornja Radgona, itd.)« se črta.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalnem časopisu Prepih.
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K tč. 11: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2008
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
podlago za uskladitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in po obrazložitvi občinskemu svetu predlagal, da predlog obravnava in sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Gornja Radgona za leto 2008 in predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da Slovenska demokratska stranka tokrat
nasprotuje povečanju vrednosti točke iz 0,001627 na 0,001716 EUR. Nadalje je povedal, da so
se cene življenjskih potrebščin v letu 2007 res dvignile za 5,47 %, vendar to še ne more biti
zadosten razlog, da se za isti odstotek poveča tudi vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, saj se potem lahko povišajo tudi cene ostalih storitev. Dodal je
še, da dvig plač in pokojnin prav gotovo ne bo pokril zneska celotne inflacije, kot primer pa je
navedel, da se naj raje pristopi k racionalni porabi proračunskih sredstev in tako vsako leto ne
bo potrebno višati vrednosti navedene točke. Na koncu razprave je občinski svet pozval, da se
navedena vrednost točke za leto 2008 ne poveča in ostane enaka kot v letu 2007.
Župan je dodal, da ni gospodarno nasprotovati povečevanju prihodkov občinskega proračuna,
po drugi strani pa ob delitvi proračunskih sredstev dajati številne predloge, zato je predlagal, da
se predlog sklepa v predloženi vsebini podpre in sprejme.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (19 prisotnih, 13 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 114:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Gornja Radgona za leto 2008 znaša 0,001716 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

K tč. 12: Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil in
izpostavil je pomembnejša določila predloženega statuta, ki ga je svet zavoda v takšni vsebini
sprejel. Po obrazložitvi je predlagal občinskemu svetu, da statut zavoda obravnava in k njemu
poda soglasje.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
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Nataša LORBER, podpredsednica Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podala
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo daje soglasje k Statutu Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi
vsebini sprejme, s poudarkom na celoviti promociji Občine Gornja Radgona in s
povezovanjem gospodarstva.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval Statut Zavoda za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da statut obravnava in k njemu poda soglasje.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je povedal, da ga moti vsebina 58. člena statuta
zavoda, ki govori o postopkih v primeru prenehanja delovanja zavoda in iz katerega določil je
možno razbrati določeno nezaupanje do tega zavoda in v njemu zaposlenih ljudi. Nato je med
drugim izpostavil in prebral določilo zadnjega odstavka 58. člena in povedal, da člani
občinskega sveta iz vrst SLS, N.Si in SDS zaradi tega določila tega statuta v takšni vsebini ne
podpirajo.
Župan je pojasnil pravno vidik izpostavljenega določila in dodal, da se naj v bodoče
predsedniki strank SLS, N.Si in SDS udeležijo koordinacije predsednikov političnih strank in
list, kjer se lahko podobne dileme izpostavi in razjasni.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (18 prisotnih, 13 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 115:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Statutu Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona.

K tč. 13: Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Črešnjevci in
k.o. Gornja Radgona v last Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil je
situacijo glede neodplačnega prenosa nepremičnin iz predloga sklepa ter po obrazložitvi
občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
sklepa o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Črešnjevci in k.o. Gornja
Radgona v last Občine Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava
in sprejme sklep v predloženi vsebini.«
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Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog sklepa o
neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Črešnjevci in k.o. Gornja Radgona v last
Občine Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme sklep
v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je pozdravil takšen predlog in dodal, da je v naravi še več
takšnih stvari, ki so potrebne nujne rešitve, zato želi, da bo v prihodnje takšnih predlogov še
veliko več.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 116:
1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednje nepremičnine:
Ø parc. št. 496/7 v izmeri 7 m2, k.o. Črešnjevci
Ø parc. št. 511/8 v izmeri 8 m2, k.o. Črešnjevci
Ø parc. št. 984/2 v izmeri 35 m2, k.o. Črešnjevci
last Molan Doroteja, Pregljeva ulica 82, 1000 Ljubljana
Ø parc. št. 980/2 v izmeri 239 m2, k.o. Črešnjevci
last Žnidarič Ivanka in Ivan, Črešnjevci 115, 9250 Gornja Radgona
Ø parc. št. 1001/2 v izmeri 122 m2, k.o. Črešnjevci
Ø parc. št. 1002/2 v izmeri 25 m2, k.o. Črešnjevci
Ø parc. št. 1002/3 v izmeri 9 m2, k.o. Črešnjevci
Ø parc. št. 1003/5 v izmeri 9 m2, k.o. Črešnjevci
last Knaflič Frančiška, Črešnjevci 120, 9250 Gornja Radgona
Ø parc. št. 986/2 v izmeri 71 m2, k.o. Črešnjevci
Ø parc. št. 999/2 v izmeri 93 m2, k.o. Črešnjevci
last Kreft Ana, Žitna ulica 6, 9000 Murska Sobota, Veberič Barbara in Ludvik,
Črešnjevci 122, 9250 Gornja Radgona
Ø parc. št. 624/2 v izmeri 25 m2, k.o. Gornja Radgona
last Žnuderl Marija in Franc, Pokopališka cesta 4, 9250 Gornja Radgona
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški
knjigi nosi Občina Gornja Radgona.

K tč. 14: Program športa za leto 2008 v občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil
je predvideno razdelitev zagotovljenih proračunskih sredstev za posamezne programe športa in
po obrazložitvi občinskemu svetu predlagal, da predlog letnega programa športa za leto 2008
obravnava in sprejme.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Program športa za leto 2008 v občini Gornja
Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi vsebini sprejme.«
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Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Programa športa za
leto 2008 v občini Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da program obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 117:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program športa za leto 2008 v občini
Gornja Radgona.

K tč. 15: Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna
Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v
občini za leto 2006
Obrazložitev k tej točki je podala Ivica MOČNIK, predsednica nadzornega odbora. Obrazložila
je potek izvedenega nadzora zaključnega računa proračuna občine in bistvene ugotovitve po
posameznih področjih. Na koncu obrazložitve je podrobneje predstavila ugotovitve in
priporočila ter povedala, da je nadzorni odbor izdal pozitivno mnenje.
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Poročilo nadzornega
odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe
proračunskih sredstev v občini za leto 2006, se z njim seznanil ter predlaga občinskemu svetu,
da poročilo obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je izpostavil, da je nadzorni odbor že pri dveh
izvedenih nadzorih ugotovil in v svojih poročilih omenil določene probleme pri sodelovanju z
istim podjetjem. Nadalje je še med drugim povedal, da ga to moti in omenil, da ni dobro za
občinski proračun, če se k pogodbi sklepajo po trije ali štirje aneksi, zato bi se morale skleniti
bolj fiksne pogodbe.
Župan se je nadzornemu odboru zahvalil za podana priporočila in dodal, da se jih bo skušalo
upoštevati in vse morebitne nepravilnosti sproti odpravljati.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 118:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna
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Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in
nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v občini za leto 2006.

K tč. 16: Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino
Gornja Radgona in novonastalo Občino Apače
Obrazložitev k tej točki je podala Ivica MOČNIK, predsednica nadzornega odbora. Obrazložila
je potek izvedenega nadzora in med drugim izpostavila, da je bil ves postopek delitve
premoženja med občinama izveden v skladu z zakonom in dogovorom o ureditvi premoženjsko
pravnih razmerij med občinama. Na koncu obrazložitve je predstavila zaključek in povedala,
da je nadzorni odbor izdal pozitivno mnenje.
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Poročilo nadzornega
odbora o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino Gornja Radgona in novonastalo
Občino Apače, se z njim seznanil ter predlaga občinskemu svetu, da poročilo obravnava in
sprejme na znanje.«
Dodal je še, da Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve želi v zvezi s problematiko
neplačevanja najemnin dobiti popolnejše podatke in bo o tem še razpravljal.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še Zlatko Mulec, član občinskega sveta.
Župan se dodal, da se neplačevanje najemnin v občini vleče že desetletje, zato bo strokovnim
službam naročil, da vse posamezne dolžnike preverijo in se stvari aktualizirajo, določene
neizterljive terjatve odpišejo, druge terjatve pa skušajo v duhu dobrega gospodarja izterjati.
Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (20 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 119:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino
Gornja Radgona in novonastalo Občino Apače.
K tč. 17: Razrešitev dveh članov sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija
Gornja Radgona in imenovanje dveh nadomestnih članov
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazložil je nastalo situacijo in med drugim omenil, da Občina Apače
ne želi biti soustanovitelj javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona, zato
komisija predlaga razrešitev dveh dosedanjih članov sveta zavoda in imenovanje dveh
nadomestnih članov. Po obrazložitvi je v imenu komisije občinskemu svetu predlagal, da
predložen predlog obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
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Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da so na skupnem sestanku pomladnih strank
N.Si, SDS in SLS pri tej točki sprejeli sklep, da bodo glasovali proti. Ocenjujejo namreč, da se
nekatera imena kandidatov za člane svetov zavodov in delovnih teles pojavljajo prevečkrat in
ne verjamejo, da ti kandidati fizično zmorejo vse obveznosti. Prav tako pa so mnenja, da
strokovno ni možno pokrivati toliko različnih področij. Drugi razlog pa je, da se podira ključ
delitve, ki je bil dogovorjen med vsemi političnimi strankami in listami, glede na rezultate
volitev.
Župan je dodal, da ga preseneča takšno ravnanje, ker drugačen predlog ni bil podan, predložen
predlog pa se kritizira.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je gospodu županu podal repliko in povedal, da so
obupali z dajanjem predlogov, ker je na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
rezultat glasovanja vedno šest proti ena.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (20 prisotnih, 14 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 120:
1.

2.

Jože KOVAČ, Segovci 44/c, 9253 Apače in Andrej RITLOP, Podgorje 13/a, 9253
Apače, se predčasno z 20.12.2007 razrešita članstva v Svetu zavoda Podjetniško
razvojne agencije Gornja Radgona.
Za člana Sveta zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona, do izteka
mandatne dobe sveta zavoda, to je do 27.05.2008 leta, se imenujeta:
Ø Vinko ROUS, stanujoč Delavska pot 12, Gornja Radgona;
Ø Zlatko MULEC, stanujoč Negova 37, Spodnji Ivanjci.

K tč. 18: Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici odbora in imenovanju
nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazložil je situacijo in po obrazložitvi v imenu komisije predlagal
občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme predloženi sklep.
Razprave k tej točki ni bilo, zato je župan prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (20 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 121:
1.

2.

Ugotovi se, da je Majdi FERENC iz Stavešinskega Vrha 27, 9245 Sp. Ivanjci, na
podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 13.11.2007 prenehalo članstvo v
Odboru za kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
Za nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem se imenuje Otmar BABIČ,
roj. 06.05.1963, stanujoč Ptujska Cesta 37, 9250 Gornja Radgona.

14

K tč. 19: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je pri tej točki naštel v gradivu posredovane pisne odgovore na vprašanja, pobude in
predloge, in sicer:
- odgovori na eno pobudo in pet vprašanj člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja;
- odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Branka Kocbeka;
- dodaten odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanka Sakoviča;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Mitje Ficko;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Milana Nekrepa;
- odgovori na dve vprašanji in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Ivana Kajdiča;
- pet odgovorov na štiri vprašanja, tri pobude in en predlog člana občinskega sveta, gospoda
Davida Roškarja.

K tč. 20: 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, in sicer:
– novosti glede projekta vodooskrbe Pomurja in priprave kompletne projektne
dokumentacije za ta projekt;
– podpis skupnega dogovora pomurskih občin na desnem bregu reke Mure o ureditvi
projekta izgradnje čistilnih naprav in manjkajočih kanalizacijskih omrežij;
– tiskovna konferenca in predstavitev dolgoročnega mednarodnega projekta med mestoma
Bad Radkersburg in Gornja Radgona;
– predvidena izvedba občinske proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bo 26.
decembra 2007 in svečano odkritje dveh doprsnih kipov v Aleji velikih v Gornji Radgoni;
– aktivnosti glede prekategorizacije ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci v državno cesto
in ceste Spodnji Ivanjci – Negova v turistično cesto državnega pomena;
– zaključna faza gradnje Doma starejših občanov Gornja Radgona, ureditev okolice in
mestnega parka ter predvidena ureditev TŠC Trate;
– aktivnosti glede gradnje avtoceste v Pomurju in kratkoročnih ukrepih ob cesti G1-3;
– drugi predvideni dogodki v občini.

Župan je ob bližajočih božičnih in novoletnih praznikih vsem zaželel obilo zdravja in sreče ter
dobrega nadaljnjega sodelovanja. 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 16.00 uri
zaključil 10. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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