ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
29. 5. 2008, 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 ob pričetku prisotnih 18 članic in članov
občinskega sveta. Seje se je v nadaljevanju udeležilo vseh 21 članic in članov občinskega
sveta.
Od ostalih vabljenih sta svojo odsotnost opravičila Feri HORVAT – poslanec Državnega zbora
RS in Bojan ERLIH – predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.
Ostali prisotni:
Ø javni uslužbenci občinske uprave:
Dragan KUJUNDŽIČ, Majda FERENC, Vladimir MAUKO, Pika Leopoldina VODNIK,
Danilo VLAJ, Andrej SUBAŠIČ, Boštjan FLEGAR;
Ø Danijel VRZEL – direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.;
Ø Simona SKAZA – računovodja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.;
Ø Ivica MOČNIK – bivša računovodja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.;
Ø novinarji.
Seja je bila posneta z ustreznim digitalnim zvočnim zapisom, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo razdeljeno
naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 12: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Oskrba
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje
za sistem C« (spremenjen predlog sklepa);
− K tč. 13: Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo) (spremenjen predlog
sklepa);
− K tč. 14: Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008
(finančni načrt in plan dela) (spremenjen predlog sklepa in manjkajoča stran št. 16);
− K tč. 16: Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona (predlog sklepa z
obrazložitvijo);
− K tč. 17: Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona (predlog
sklepa z obrazložitvijo)
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 kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki
je bila dne 27. 3. 2008.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 prisotnih, 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 146:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 27. 3. 2008 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 13. redno sejo in
naštel katero dodatno gradivo je bilo pred sejo posredovano vsem prisotnim. Nato je predlagal
spremembo naziva 12. točke dnevnega reda, ki po novem glasi: »Sklep o potrditvi Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih
virov Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem C«.
Župan je nato prebral čistopis predlaganega dnevnega reda in 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 (18 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
6. Pravilnik o financiranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona
(druga obravnava)
7. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (skrajšani postopek)
8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju
športa v Občini Gornja Radgona (I. del)
9. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2007
10. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja
Radgona za leto 2008
11. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Orehovci in k.o. Spodnja
Ščavnica v last Občine Gornja Radgona
12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Oskrba prebivalstva s
pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem C«
13. Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto
2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo)
14. Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 (finančni
načrt in plan dela)
15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007
16. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona
17. Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Manka Golarja 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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K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Slavko LONČARIČ, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Na cesti G1-3 na območju Ihove pri odcepu proti Negovi so pred dvema dnevoma
menjali table. Do sedaj je bila pred odcepom poleg table Negova tudi tabla Lokavci, zdaj
ko so zamenjali tablo pa na njej piše Lokavec, zato bi bilo potrebno upravljalca obvestiti,
da to napako popravi in tablo zamenja s tablo s pravim nazivom Lokavci.«
2. »Naši komunalci so že enkrat opravili krpanje udarnih jam na naših cestah po celotni
občini, te jame pa so se še ponovno pojavile. Zato bi prosil, da bi se ponovno opravil
pregled cest in se krpanje udarnih jam opravi še pred dopustnim časom.«
Zlatko MULEC, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Pred sabo imam pobudo Sveta staršev vrtca Negova glede dotrajanih oken v vrtcu Negova, ki
so jo pripravili na seji dne 28. maja 2008 in vam jo predstavljam v nadaljevanju.
Vrtec Negova je začel obratovati leta 1981 in lahko rečemo, da je še zmeraj dobro vzdrževan,
da je bilo v njega vloženega tudi kar nekaj denarja, pred letom dni je občina uredila tudi
dodaten oddelek, kateri pa je tudi opravičil svoj vložek, saj se je potreba po njem pokazala.
Na zadnjem svetu staršev vrtca Negova pa se je ponovno postavilo vprašanje glede dotrajanih
oken na vrtcu Negova, katera so stara več kot 25 let, so lesena in potrebna menjave. Okna so
tudi precej visoka, s tem je površina lesenih okvirov precejšna in poleti skozi nje prihaja noter
vroč zrak, pozimi pa na žalost hladen in se s tem pogoji bivanja za otroke slabšajo.
Dragi občinski svet naše Občine Gornja Radgona in župan Anton Kampuš, na vas se obračamo
v imenu naših najmlajših, da je dejstvo, da so okna potrebna menjave, saj so svoje odslužila,
našim najmlajšim pa so s tem pogoji bivanja oteženi in pozimi so prikrajšani za toplo igralnico,
saj skozi okna prihaja hladen zrak. Vemo, da ima Občina Gornja Radgona veliko vlaganj, da
dobro dela in skrbi za vse, verjamemo pa, da se bo preučila možnost tudi za našo menjavo oken
v vrtcu Negova v najkrajšem možnem času in se s tem privarčuje tudi na kurjavi, katera je
danes velik strošek, skozi dotrajana okna pa topel zrak uhaja na prosto.
S spoštovanjem, svet staršev in malčki iz Negove.«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Dotaknil bi se problema ravnanja s komunalnimi odpadki in smetmi. Glede na to, da Krajevna
skupnost Gornja Radgona vsako leto opravlja čistilne akcije, na katerih se nabere več
kontejnerjev smeti, še imamo verjetno vedno v občini Gornja Radgona in v samem mestu kar
nekaj gospodinjstev, katera niso vključena v odvoz odpadkov. Ta zadeva pa je z Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja
Radgona, zelo eksplicitno definirana, saj se v 5. členu govori o obveznostih in med drugim o
obvezni vključitvi vseh gospodinjstev, v 38. členu pa se govori o kazenskih določbah za ljudi,
ki se nočejo vključiti oz. nimajo urejenega odvoza. Izpostavil bi, da imamo v samem mestu
Gornja Radgona kar nekaj tudi individualnih stanovanjskih hiš, katere nimajo odvoza
odpadkov, kar pa za sabo potegne več problemov. Čeprav nekdo lahko reče, da lahko vse smeti
skuriš – to ni res, saj imaš plastiko, steklo, konzerve, večje kose odpadkov – potem pa se nam
pojavljajo divja odlagališča oz. vsakodnevno polni koši po mestu, posebni problem na
Negovskem pokopališču in podobno. Zato bi prosil oz. apeliram na župana, da sproži vse
potrebne postopke, da se tisti, kateri niso vključeni oz. bi mogli biti vključeni in ne plačujejo
odvoza odpadkov, vključijo v odvoz in to plačujejo, v kolikor ne pa se naj ukrepa v skladu s
predpisi.
Ta problem namreč med drugim s tem, da ti ljudje, ki ne odvažajo odpadkov, v malih kuriščih
oz. v peči kurijo vse možno – plastiko, celo razrezane avtomobilske gume. Res to ni direktna
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pristojnost občine ampak gre v tem primeru za pristojnost države, ki to med drugim ureja z
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, vendar lahko v takšnih
primerih občina marsikaj premakne, glede na to, da se je država zavezala z Uredbo o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in
učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. V slednji
uredbi je določeno kdo je za kaj pristojen in kdo nosi kakšno odgovornost, zato bi pozval
občinsko upravo, da stori vse, da se v takšnih specifičnih primerih primerno ukrepa, da
preostalih 99 odstotkov ljudi in občanov, ki vse to pošteno plačujejo, ne bo na slabšem.«
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 19 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še Branko Kocbek, član občinskega sveta.
Andrej HUSAR, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»V času pred volitvami v ta občinski svet in v času, ko se je tudi volilo župana, je bilo v raznih
programih zelo dosti govora o projektu hidrocentrale na Muri. Zdaj je od tega časa minilo že
približno dve leti in nekako je beseda in debate o projektu hidrocentrale na Muri zamrla. Zato
me zanima ali je ta projekt hidrocentrale na Muri še aktualen in če je, v kakšni fazi je.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je najprej podal tri PREDLOGE:
1. »Na zahtevo krajanov Zagajskega Vrha predlagam postavitev smerokaza z imenom vasi
»Zagajski Vrh« na začetku odcepa s ceste Gl-3.«
2. »Na zahtevo dela krajanov iz vasi Plitvički Vrh predlagam postavitev smerokaza z
imenom vasi »Plitvički Vrh« in navedbo hišnih številk na odcepu LC Plitvički Vrh –
Lešane s ceste Gl-3 (na mrzlem studencu). Trenutno se namreč težko najde ljudi na
desnem bregu Plitvičkega Vrha.«
3. »Predlagam zamenjavo oz. popravilo znaka vinotoči oz. vinske poti, kateri stoji v centru
Sp. Ščavnice ob cesti G1-3. Kovinski nosilec je uničen in smerokaz polomljen, tako da ni
v ponos ponudnikom katere ta oglaša.«
Nato je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Na moje lani postavljeno vprašanje, katero se je nanašalo na čiščenje obcestnih jarkov ob
cesti Gl-3 v vasi Lomanoše, sem dobil odgovor, da si bo vzdrževalec v planu za leto 2008
rezerviral zato potrebna finančna sredstva in to izvedel v letu 2008. Ker je že skoraj pol leta
2008 minilo, me zanima, kdaj se bodo ta nujno potrebna dela v vasi Lomanoše tudi izvedla.«
Župan povedal, da se bo na postavljena vprašanja ter podane pobude in predloge skušalo čim
prej reagirati in v najkrajšem možnem času odgovoriti. Nadalje je članice in člane občinskega
sveta prosil, da v bodoče direktno na javno podjetje Komunala Radgona posredujejo pobude in
predloge, ki se nanašajo na manjše in hitro rešljive zadeve v njihovi pristojnosti.

K tč. 5: Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil je
aktivnosti, ki so se v času obravnave vodile po sprejemu odloka v prvi obravnavi. Poleg tega so
bile krajevne skupnosti s strani občinske uprave posebej pozvane, da pripravijo nove predloge
za kategorizacijo občinskih cest. Nadalje je med drugim omenil, da niso bili dani novi predlogi,
stari predlogi pa ne izpolnjujejo kriterijev za kategorizacijo cest, zato se občinskemu svetu
predlaga, da predlog odloka obravnava in v drugi obravnavi sprejme.
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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 kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (druga obravnava) in predlaga
občinskemu svetu, da odlok obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 147:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 6: Pravilnik o financiranju programov društev na področju turizma v občini
Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi.
Obrazložila in predstavila je spremembe, ki so bile v predlog vključene v primerjavi z vsebino
za prvo obravnavo. Izpostavila je, da so v celoti spremenjena merila in kriteriji za
sofinanciranje. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da predložen predlog
obravnava in v drugi obravnavi sprejme.
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Pravilnika o financiranju programov
društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (druga obravnava) in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«

Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 148:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o sofinanciranju programov
društev na področju turizma v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 7: Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil
je oceno stanja in razloge za sprejem pravilnika, poglavitne rešitve in cilje pravilnika. Posebej
je izpostavil kriterije za sprejem otrok v vrtec in obrazložil pomembnejša določila. Po
obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da predlog pravilnika obravnava in po skrajšanem
postopku sprejme.
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Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 149:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o sprejemu otrok v
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – skrajšani postopek.

K tč. 8: Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na
področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del)
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil
je razloge za določitev novih športnih objektov občinskega pomena in podrobneje obrazložil,
za katere površine oz. športne objekte gre. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da
predlog obravnava in sprejme.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi
športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del) ter
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružila še Norma Bale, članica občinskega sveta.
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 150:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o dopolnitvah sklepa o
določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja
Radgona (I. del).

K tč. 9: Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2007
Obrazložitev k tej točki je podala Pika Leopoldina VODNIK, računovodja v občinski upravi.
Obrazložila in navedla je zakonske osnove in podlago za sestavo premoženjske bilance, ki je
namenjena predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju na dan 31.12.2007.
Povedala je, da se konsolidirana premoženjska bilanca občine pripravi na podlagi
premoženjske bilance proračuna, premoženjskih bilanc neposrednih in posrednih proračunskih
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uporabnikov in po pobotu terjatev in obveznosti znaša 26.204.159,00 EUR, kar je zaradi
delitve občine za 6.213.599,00 EUR manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Dodatno je
obrazložila še pomembnejše podatke in po obrazložitvi občinskemu svetu predlagala, da
konsolidirano premoženjsko bilanco sprejme v predloženi vsebini.
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 Premoženjsko bilanco
Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2007 in predlaga občinskemu svetu, da jo
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 151:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco
Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2007.

K tč. 10: Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju
občine Gornja Radgona za leto 2008
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, višji referent v občinski upravi. Obrazložil
je, da je v predlogu dopolnitve programa prodaje za leto 2008 zajetih 12 različnih parcel v k.o.
Gornja Radgona in ena parcela v k.o. Ivanjševci ter 5 praznih stanovanj v Gornji Radgoni.
Nadalje je obrazložil specifiko posameznih točk in predvidene aktivnosti pred samo prodajo.
Po obrazložitvi je 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
Dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja
Radgona za leto 2008 ter predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
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 dopolnitev programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal na pripombo k predlogu dopolnitev programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja, in sicer, da bi prav prišel kakšen zemljevid iz
katerega bi bilo razvidno, kje se ta zemljišča nahajajo. Nato je vprašal zakaj pri 12. in 13. točki
prihaja do razlike v okvirni ceni, saj gre za dve sosednji zemljišči iste kvadrature, pri ceni
solastniškega deleža občine pa je velika razlika, zato prosi za pojasnilo.
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Mitja FICKO, član občinskega sveta, je pozdravil predlog prodaje občinskega stvarnega
premoženja in hkrati apeliral na župana, da bi se glede na to, da se 99 % vseh teh nepremičnin
prodaja v mestu Gornja Radgona, večina od prodaje pridobljenih sredstev vrnilo v samo mesto
Gornja Radgona.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je dodal, da je planiranih 2,5 mio evrov od prodaje
premoženja lep znesek, zato kljub temu, da sredstva gredo v integralni proračun, tudi njega
zanima kaj občina s temi sredstvi planira in za katere namene bo občina ta sredstva namenila.
Kot drugo je glede prodaje stanovanj, čeprav je bilo povedano, da gre za prazna stanovanja,
vprašal ali ima občina kakšen instrument s katerim bo zavarovala svoje odprte terjatve v
primeru, da bi stanovanje kupil nekdo, ki ima do občine kakšen dolg.
Župan je gospodu Ivanu Kajdiču odgovoril, da je pri zadnji dopolnitvi programa prodaje bila
predlagana prodaja zasedenih stanovanj in to izključno najemnikom, ki so za odkup predhodno
izrazili interes. V tem primeru pa gre za prodajo praznih stanovanj, za katera bo izvedeno javno
zbiranje ponudb. Nato je glede porabe sredstev od prodaje premoženja med drugim odgovoril,
da se bodo sredstva porabila v skladu s sprejetim proračunom.
Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave, je gospodu Davidu Roškarju odgovoril, da pri
zemljiščih pod zap. št. 12 in 13 gre za prodajo solastniškega deleža občine, in sicer pri prvem
zemljišču je v lasti občine 2203 m2, pri drugem zemljišču pa je v lasti občine 310 m2 od skupno
2300 m2, zato je v okvirni ceni solastniškega deleža občine razlika, cena po m2 pa je drugače
enaka.
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 (20 prisotnih, 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 152:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008.

K tč. 11: Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Orehovci in
k.o. Spodnja Ščavnica 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 nepremičnine parc. št. 43/2 k.o. Orehovci in nepremičnin
parc. št. 1109/7, 1113/4 in 1123/5 k.o. Spodnja Ščavnica v last Občine Gornja Radgona ter
predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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. Orehovci in k.o. Spodnja Ščavnica v last
Občine Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
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Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 153:
1.

2.

Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednje nepremičnine:
Ø parc. št. 43/2 v izmeri 524 m2, k.o. Orehovci,
last Rožman Jožefa, Orehovci 11a, 9250 Gornja Radgona;
Ø parc. št. 1109/7 v izmeri 716 m2, k.o. Sp. Ščavnica,
Ø parc. št. 1113/4 v izmeri 238 m2, k.o. Sp. Ščavnica,
last Sladič Marjana, Zbigovci 65b, 9250 Gornja Radgona,
Ø parc. št. 1123/5 v izmeri 25 m2, k.o. Sp. Ščavnica,
last Fujs Marijice in Lukovnjak Petra, Sp. Ščavnica 51, 9250 Gornja Radgona.
Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški
knjigi nosi Občina Gornja Radgona.

K tč. 12: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Oskrba
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno
omrežje za sistem C«
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Povedal je,
da so se občine Gornja Radgona, Ljutomer, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej
odločile, da skupaj pristopijo k izgradnji in rekonstrukciji vodovodnih sistemov, ki kot del
spadajo v velik projekt Vodooskrba Pomurje, omenjene občine pa so združene v Vodovodno
omrežje za sistem C. Nadalje je obrazložil že izvedene aktivnosti ter enoten nastop omenjenih
občin pri pridobivanju sredstev iz kohezijskega sklada ter sredstev, ki jih bo zagotovil državni
proračun. Obrazložil je še predvideno izgradnjo povezovalnih transportnih cevovodov ter tudi
predvideno financiranje in delež, ki ga bo morala zagotoviti Občina Gornja Radgona. Med
drugim je obrazložil še izgradnje vodovodnih sistemov v občini Gornja Radgona in po
obrazložitvi občinskemu svetu predlagal, da predložen dokument obravnava in potrdi.
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 in se
seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo
in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem C« ter predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in v predloženi vsebini potrdi.«
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil z Dokumentom identifikacije
investicijskega projekta »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja –
Vodovodno omrežje za sistem C« ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi
vsebini.«

Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je najprej povedal, da zavzema ta vodovod v mestu
posebno pozornost ampak ni do vseh v občini enakopraven. Nadalje je povedal, da obstaja tudi
en projekt za navezavo Ivanjskega Vrha, celoten znesek tega projekta v okvirni višini 310.000
€ za tretjo fazo pa bi morala plačati ta občina. Glede na to, da pa v tem obravnavanem projektu
krije kohezijski sklad in država 80 %, bi se lahko vključil tudi projekt navezave Ivanjskega
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Vrha, ki bi v primeru takšnega sofinanciranja občino stal veliko manj. Smatral je, da še za to ni
prepozno in bi se lahko vključilo tudi to, saj je to zadevo sprožil že večkrat, ampak se tega ni
zajelo. Nadalje je med drugim komentiral vprašanje višine cene distribucije vode iz
Mariborskega vodovoda, v primerjavi s ceno distribucije vode v ostalem delu te občine. Ob
koncu razprave je prosil, da se mu naj na tej seji pove, če za to ni možnosti.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je najprej komentiral pomen zdrave pitne vode in nadalje
omenil dogovore svetniške skupine Nove Slovenije z dr. Kraljem, na podlagi katerih so prišli
do zanimivih ugotovitev. Omenil je, da v tem obravnavanem projektu niso nikjer našli
rekonstrukcije in zamenjave starih azbestnih cevovodov, ampak le štiri nove cevovode.
Ocenjujejo tudi, da se bo s tem projektom do določene mere uničilo vodne vire na podeželju,
saj nikjer ni govora o njihovi zaščiti. Omenil je še, da v projektu niso nikjer našli nobene
besede o Radenski in reševanju razmerij z njimi, kot upravljalcem primarnega vodovoda.
Nadalje je komentiral določitev predvidenega novega upravljalca iz občine Ljutomer in s tem
odvzemanje dela naši komunali. Izpostavil je, da ni bil podrobneje obrazložen sam način
sanacije vodnih virov, kar bi lahko strokovno predstavil kdo od pripravljalcev obravnavanega
dokumenta. Nadalje je predstavil njihovo razlago takšnega sistema in slabosti takšnega načina
sanacije vodnih virov. Glede na navedeno je povedal, da so se v njihovi svetniški skupini
odločili, da o potrditvi tega predloga ne bodo glasovali, v naslednjem tednu pa bodo sklicali
tiskovno konferenco, na kateri bodo njihove vidike in vidik stroke podrobneje obrazložili.
Anton KAMPUŠ, župan, se je vključil v razpravo in podal dodatno obrazložitev k tej točki ter
med drugim izpostavil, da gre za izredno pomembno zadevo za to občino in druge vključene
občine. Gospodu Gredarju je odgovoril, da se bodo že predvidene ureditve vodovodov
nadaljevale in se na račun tega ne bo ustavljalo nobene investicije, nadalje pa mu je podal še
odgovor glede višine cene distribucije cene v prihodnje. Nato je komentiral relevantnost
navedb, ki jih je izpostavil gospod Kajdič. Nadalje je odgovoril, da se s tem projektom
predvideva povezavo večjih vodnih virov, manjši vodni viri na podeželju pa se bodo še naprej
ohranili. Nato je gospodu Kajdiču še podal odgovor, da je v dokumentu predviden skupen
upravljalec iz občine Ljutomer zaradi prijave na razpis, po zaključenem projektu pa bo naša
komunala naše izgrajeno sekundarno omrežje prevzela v upravljanje. Po dodatni obrazložitvi je
občinskemu svetu predlagal, da predložen dokument potrdi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je dal repliko na razpravo gospoda župana in povedal,
da on ni govoril o tem, da se zadeva zadrži oz. odloži. Ponovil je, da je govoril o tem, da bi se
lahko prihranilo ca. 240.000 € sredstev zaradi 80 % sofinanciranja s strani kohezijskega sklada in
države, če bi se v ta projekt vključilo tudi navezavo Ivanjskega Vrha. Ni proti obravnavanemu
projektu, vendar smatra, da za njegov predlog še ni prepozno, ker je slišal, da bodo projekti za ta
razpis pripravljeni v začetku prihodnjega leta. Zato je ponovno izpostavil, da še je čas za
umestitev z njegove strani predlagane navezave Ivanjskega Vrha v ta projekt.
Člani občinskega sveta iz Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Slovenske ljudske
stranke so napovedano obstuirali glasovanje.
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 (15 prisotnih, 14 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 154:
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta ''OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH
VIROV POMURJA – VODOVODNO OMREŽJE ZA SISTEM C'', št. projekta 6V-
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7G0.05, ki ga je izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ul. 9, 2000
Maribor, meseca aprila 2008.
K tč. 13: Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo)
Obrazložitev k tej točki je podal Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o.. Najprej je predstavil sestavo letnega poročila, ki je sestavljeno iz poslovnega in
računovodskega poročila. Nadalje je predstavil značilnosti poslovanja v letu 2007, poslovno
uspešnost družbe in fizični obseg prodaje. Izpostavil je, da je bilo s strani pooblaščenega
revizorja podano pozitivno mnenje k poslovanju podjetja v letu 2007, pozitivno soglasje pa je
dal tudi nadzorni svet podjetja, kar je razvidno v priloženem sklepu št. 36. Nato je predstavil
pomembnejša dejstva iz predloženega poročila ter po obrazložitvi predlagal občinskemu svetu,
da letno poročilo 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 revidirano
letno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in
računovodsko poročilo) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, z dopolnitvijo 2. točke predloga sklepa, ki naj glasi: »Letno poročilo javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 in sklep Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o. št. 36 sta sestavna dela tega sklepa.«.«
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 Letno poročilo javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo) ter
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«

Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 21 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še Miran Dokl, član občinskega sveta.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je najprej komentiral razliko med skupno višino
odhodkov in višino prihodkov ter navedenim čistim dobičkom in omenil, da bi tudi davek na
dobiček moral biti naštet kot odhodek. Nadalje je povedal, da v občini še vedno imamo
nezdravo pitno vodo, da so makadamske ceste v slabšem stanju kot pred leti. Na koncu pa je
komentiral še izvajanje košnje trave in delovna sredstva, ki jih uporablja komunala.
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je povedal, da je iz gradiva razvidno, da distribucija
vode iz Mariborskega vodovoda za občane, ki živijo v območju Spodnje Ščavnice in Negove,
dejansko prinaša velike izgube, za vse izgube zaradi razlike v ceni vode se pa zdaj še dodatno
zahteva, da se to pokriva iz občinskega proračuna. Nadalje je omenil, da se po drugi strani
ugotavlja dobiček v višini 15.000 evrov oz. čisti dobiček v višini 5.000 €. Zato je bil mnenja,
da bi ta dobiček moral biti ničla in prispevek občinskega proračuna za ta znesek nekoliko
manjši. Nadalje je komentiral še vprašanje same višine vode in vprašanje plačevanja cene vode
iz Mariborskega vodovoda s strani občanov. Na koncu je vprašal, če bosta v občini v bodoče
dve ceni vode ali pa se bo Mariborskemu vodovodu še v bodoče morala pokrivati ta razlika,
kot se sedaj naši komunali.
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Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je uvodoma povedal, da komunala zdaj opravlja isto
dejavnost, kot jo je nekdaj opravljal režijski obrat, vendar z več zaposlenimi in večjimi stroški.
Nadalje je komentiral gramoz najslabše kakovosti na bankinah ter nalepke in plombe na
hidrantih. Nato je predlagal konkreten sklep, da se tistih 5.000 € dobička na tržnih dejavnosti,
nameni za pokrivanje izgube pri vodi.
Feliks PETEK, član občinskega sveta, je glede na razpravo, določene zadeve glede dela
komunale dodatno obrazložil. Kot prvo je omenil, da se je rezultat poslovanja podjetja za leto
2007 vendarle pokazal v pozitivni luči, ker se je pred tem za predhodni leti 2005 in 2006
obravnavalo izgubi. Nadalje je izpostavil, da bi čisti dobiček za leto 2007 lahko bil še znatno
višji, če bi se navedene nepokrite razlike v ceni vode pri vseh treh vodnih virih pokrivale. Nato
je komentiral navedbe glede kvalitete samega dela komunale in obenem izpostavil, da je
potrebno upoštevati tudi dejstva glede namenjenega deleža proračunskih sredstev za določene
namene in namene izvajanja gospodarskih javnih služb. Med drugim je omenil, da so dejanski
deleži proračunskih sredstev za navedene namene premajhni, da bi lahko firma še uspešneje
delala vse potrebne storitve, zato je ta dosežen dobiček zagotovo rezultat primernega dela. Na
koncu je povedal, da pa je nekatere pomanjkljivosti potrebno še odpraviti, kar pa je odvisno
tudi od volje in razumevanja občinskega sveta.
Anton KAMPUŠ, župan, se je vključil v razpravo in povedal, da je komunala mlado podjetje,
ki se formira in je v nastajanju ter bo v polni meri začelo poslovati čez pet let. Nato je med
drugim omenil, da ga je tik pred sejo klicalo več občank in občanov, ki so pohvalili delo
komunale. Nadalje je med drugim pohvalil delo direktorja, tehničnega direktorja in
predsednika nadzornega sveta javnega podjetja ter njihova prizadevanja za čim boljše
poslovanje komunale. Nato je gospodu Roškarju povedal, da naj morebitne probleme med g.
Vrzelom in stranko SDS razčistijo izven tega občinskega sveta, na katerem se pogovarja o
strokovnih kriterijih, o delovanju komunale in o še bolj uspešnem delovanju komunale naprej.
Na komentar g. Roškarja o izvajanju košnje trave je odgovoril, da se takšna dela izvajajo na
podlagi sprejetega katastra in na podlagi zagotovljenih sredstev, za morebitne dopolnitve
katastra pa bo potrebno zagotavljati spet dodatna proračunska sredstva. Nato je glede nalepk na
hidrantih, kar je izpostavil g. Kajdič, podal odgovor, da se je na tem področju moral končno
vzpostaviti red in so se hidranti zaplombirali, ker se je voda neupravičeno kradla. Nadalje je
podal še odgovor g. Kocbeku glede plačevanja vode Mariborskemu vodovodu. Nato je še med
drugim omenil, da se lahko članice in člani občinskega sveta po potrebi obrnejo neposredno na
direktorja ali tehničnega direktorja komunale. Na koncu je povedal, da komunala seveda lahko
dela še boljše, zato je potrebno delati v smislu njenega čim boljšega poslovanja v bodoče.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je dal repliko gospodu županu in povedal, da niti nalepka
niti plomba na hidrantu v nobenem primeru ne more preprečiti kraje vode iz hidrantov. Omenil
je, da je o tem na občinskem svetu govoril že pred leti in takrat predlagal, da naj nekdo na tem
področju nekaj naredi, da se voda iz hidrantov več ne bo kradla. V razpravi pa je nalepke na
stebrih hidrantov omenil, ker so to ena od vidnih stvari, kot tudi slab gramoz na bankinah in
neurejene udarne jame.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je glede nalepk in plomb na hidrantih dodal komentar, da
v normalni družbi hidrantov ni potrebno plombirati, vsi hidranti pa so opremljeni z nalepkami
na katerih so ustrezna navodila in opozorila. Nadalje je obrazložil kako je komunala na tem
področju pristopila k vzpostavljanju reda in kako se ukrepa proti kršiteljem.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je dal repliko gospodu županu in dobesedno povedal:
»Jaz sem prišel gor zdaj na zagovornico, da bi repliciral gospodu županu, namreč on si je prvi
privoščil, da je začel tu neke stranke vlečt spet not. Jaz vem, da je gospod direktor član naše
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stranke, pa se lahko vsi tukaj smejite, če bi jaz bil predsednik občinskega odbora Cankova, bi
ga pri priči izključil. Še danes bomo pisali predsedniku naše stranke v Ljubljano pismo, da naj
ukrepa v čim krajšem možnem času, kajti če imamo takšno reklamo v naši stranki, potem …«.
Župan je gospoda Roškarja dobesedno opozoril:
»Spoštovani gospod Roškar, tu je tematika komunala, v tem trenutku, prosim, tu je tematika
komunala.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je dobesedno nadaljeval:
»No, replika je gospod župan na vas, glejte, tudi SDS ni tematika v letnem programu
komunale. Vi ste začeli, da je član naše stranke, bom pa vam samo povedal, samo to, pa nisem
hotel tega povedat, pa stojim za temi besedami, pa ni v tej točki dnevnega reda, da tudi Vi
politično zlorabljate izgradnjo avtoceste, pa je nebi smeli. Hvala.«
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, 17 ZA – 3 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 155:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letno poročilo javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo).
2. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 in sklep
Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. št. 36 sta sestavna dela
tega sklepa.

ODMOR
Sledil je 20-minutni odmor, ki ga je ob 15.55 uri odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 16.15
uri. Župan je preveril prisotnost članic in članov občinskega sveta ter ugotovil, da je na seji
trenutno prisotnih 18 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 14: Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto
2008 (finančni načrt in plan dela)
Obrazložitev k tej točki je podal Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o.. Najprej je predstavil finančni načrt za leto 2008 ter planirane prihodke iz posameznih
dejavnosti v predvideni skupni višini 1.321.310 €. Nato je predstavil še planirane odhodke za
posamezne dejavnosti v predvideni skupni višini 1.306.170 €, in sicer za materiale in
energente, za storitve, za stroške dela, amortizacijo in druge odhodke. Nadalje je predstavil še
kadrovski načrt za leto 2008 in izvajanje programov javnih del. Ob koncu obrazložitve je
občinskemu svetu predlagal, da finančni načrt in plan dela podjetja obravnava in k njemu poda
soglasje.
Župan je posebej pozdravil novo računovodjo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.,
gospo Simono Skaza.
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 program
dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 (finančni načrt in plan dela) in
13

predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in k njemu poda soglasje, z dopolnitvijo 2. točke
predloga sklepa, ki naj glasi: »Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto
2008 in sklep Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. št. 37 sta sestavna
dela tega sklepa.«.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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 z večino glasov (19 prisotnih,
16 ZA – 3 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 156:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Programu dela (finančni načrt
in plan dela) javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008.
2. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 in sklep
Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. št. 37 sta sestavna dela
tega sklepa.

K tč. 15: Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007
Obrazložitev k tej točki je podal Janko KRALJ, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Najprej je predstavil temeljne naloge sveta, delovanje sveta in porabo
sredstev v letu 2007. Nato je obširno obrazložil delo sveta za preventivo in posamezne
aktivnosti, ki so bile med letom izvedene. Med drugim je posebej izpostavil, da na vsaki seji
obravnavajo prometno signalizacijo in se sprašujejo, zakaj vozniki v Sloveniji ne morejo
upoštevati prometne signalizacije, izven države pa to lahko upoštevajo. Nadalje je komentiral
ustreznost obstoječe prometne signalizacije in drugo problematiko na cestah, na katero svet
pristojne službe sproti opozarja.
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 157:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema na znanje Poročilo o delu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007.

K tč. 16: Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Med drugim je povedal, da je komisija obravnavala vlogo sveta
Glasbene šole Gornja Radgona za obrazloženo mnenje o edinem kandidatu Tomažu Polaku za
ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona. Med drugim je povedal, da je komisija na podlagi
obravnave ugotovila, da kandidat za ravnatelja izpolnjuje vse predpisane pogoje, zato komisija
predlaga občinskemu svetu, da sprejme predloženi sklep.
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog
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sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 prisotnih, 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 158:
Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata
Tomaža POLAKA, roj. 26.05.1977, stanujočega v Mariboru, Erjavčeva ulica 20, za
ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona, za mandatno obdobje 2008 – 2013.
K tč. 17: Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Med drugim je povedal, da je komisija obravnavala vlogo sveta Vrtca
Manka Golarja Gornja Radgona za obrazloženo mnenje o edini kandidatki Bredi Forjanič za
ravnateljico Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona. Med drugim je povedal, da je komisija na
podlagi obravnave ugotovila, da kandidatka za ravnateljico izpolnjuje vse predpisane pogoje,
zato komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme predloženi sklep.
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o 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, 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 159:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke
Brede FORJANIČ, roj. 14.03.1962, stanujoče v Černelavcih, Dolga ulica 91 za
ravnateljico Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, za mandatno obdobje od 29.10.2008
do 28.10.2013.

K tč. 18: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je pri tej točki naštel, prebral in na kratko komentiral v gradivu posredovane pisne
odgovore na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta, in sicer:
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Milana Nekrepa;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Slavka Lončariča;
- odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Ivana Kajdiča;
- odgovori na tri pobude člana občinskega sveta, gospoda Janka Kralja;
- odgovori na pobudo in dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja;
- odgovora na dve pobudi članice občinskega sveta, gospe Nataše Lorber;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Davida Roškarja;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava Sakoviča.
Nato je župan podal še kratek odgovor na vprašanje, ki ga je na tej seji postavil član
občinskega sveta, gospod Andrej Husar, in sicer glede aktualnosti projekta hidrocentrale na
reki Muri. Župan podal odgovor in prebral povzetek članka o tej tematiki, ki je bil objavljen v
časopisu Vestnik, dne 29. 5. 2008.
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K tč. 19: 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 ter druge aktualne informacije, in sicer:
– informacija o aktualnih uradnih podatkih glede brezposelnosti, ki kažejo, da je v tej občini
po uradnih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje brezposelnost padla na 4 % in je v občini
brezposelnih 360 ljudi;
– informacija o pripravi novih projektov in odličnem delu firm v občini;
– informacija o izgradnji pomurskega kraka avtoceste, odmevih v javnosti in aktivnostih
odbora za sprotno spremljanje avtoceste v Pomurju;
– informacija o obnovi glavne ceste G1-3 v mestu Gornja Radgona;
– informacija o predvideni gradnji doma športnikov in mladine na Tratah v Gornji Radgoni;
– informacija o razpisu za »plinifikacijo« oz. za pridobitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe "dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina" v občini Gornja Radgona;
– informacija o odprtju razstave vseevropskega natečaja "Bilateral Design Competition
Gornja Radgona - Bad Radkersburg" od 5. junija na Mostu prijateljstva med Gornjo
Radgono in Bad Radkersburgom;
– informacija o vodenju potrebnih pravnih postopkov glede najema gradu v Gornji Radgoni
in njegovega odprtja za javnost;
– informacija o predvidenem zaprtju igralnice oz. casinoja v Gornji Radgoni;
– informacija o uspešno izvedeni svečani otvoritvi Doma starejših občanov v Gornji
Radgoni;
– informacija o potrebi za nakup reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Gornja
Radgona in informacija o drugi problematiki zdravstvenega 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 17.20 uri zaključil 13. redno sejo občinskega
sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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