ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
7. 8. 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 16 članic in članov
občinskega sveta. Seje se je v nadaljevanju udeležilo 18 članic in članov občinskega sveta.
Opravičeno sta bila odsotna člana občinskega sveta Zlatko MULEC in Ivan KAJDIČ, odsoten
pa je bil tudi član občinskega sveta Milan KRIŽAN.
Ostali prisotni:
Ø javni uslužbenci občinske uprave:
Dragan KUJUNDŽIČ, Vladimir MAUKO, Pika Leopoldina VODNIK, Boštjan FLEGAR;
Ø Feri HORVAT – poslanec Državnega zbora RS;
Ø Bojan ERLIH – predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
Ø Danijel VRZEL – direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.;
Ø novinarji.
Seja je bila posneta z 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. 5: Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na
objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani
postopek) (dopolnjen predlog odloka z obrazložitvijo);
− K tč. 10: Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007 na
podlagi zaključnih računov (v analizi korigirane strani št. 5, 7 in 8);
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.

K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki
je bila dne 29. 5. 2008.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je predlagal dve dopolnitvi zapisnika. Kot prvo
dopolnitev je predlagal, da se v zapisniku pod 12. točko dnevnega reda dodatno uradno
zabeleži, da so svetniki Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Slovenske ljudske
stranke obstuirali glasovanje. Kot drugo je predlagal popravek, da se v zapisniku pod 13. točko
dnevnega reda na strani 12 v zadnjem odstavku beseda »predsednik« nadomesti z besedo
»član«.
1

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in predlagal, da se ti dve
predlagani dopolnitvi sprejmeta. Nato je prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (16 prisotnih, 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 160:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 29. 5. 2008 v predloženi vsebini, vključno z dvema
dopolnitvama, ki ju je predlagal gospod David Roškar.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 14. redno sejo in
naštel katero dodatno gradivo je bilo pred sejo posredovano vsem prisotnim. Nadalje je
predlagal spremembo naziva 5. točke dnevnega reda, ki po novem glasi: »Odlok o uporabi
sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture
v občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek)«.
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 (16 prisotnih, 16 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih
komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek)
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna
šola dr. Antona Trstenjaka Negova (skrajšani postopek)
7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava)
8. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja
Radgona za leto 2008
9. Mnenje občinskega sveta k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), prva
obravnava
10. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007 na podlagi
zaključnih računov
11. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine
Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v letu 2007
12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008
13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008
14. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu
Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2008
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 17 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še Feliks Petek, član občinskega sveta.
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K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Norma BALE, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Jaz imam v rokah pismo in zdi se mi prav, da ga preberem oz. na kratko predstavim. Pisali so
krajani Polic iz naše Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, kjer navajajo, da želijo, da se od
hišnih številk 48 do 55 asfaltira približno 400 m ceste. Navajajo številne tehtne razloge, bistvo
tega pisma pa je, da želijo, da v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 pride to v program občine. Pismo s podpisi krajanov
prilagam in prosim, da se to pismo in prošnja obravnava na primeren način ter v najkrajšem
možnem času poda odgovor v pisni obliki.«
Janko KRALJ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Spustil bom se na področje o katerem sem že enkrat govoril in tokrat bom podal eno pobudo.
Na območju občine Gornja Radgona imamo organizirano zbiranje in odvoz kosovnih
odpadkov, imamo organizirano zbiranje in odvoz posebnih odpadkov, imamo pa tudi
postavljene zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov od gospodinjstev. Stanje takšno kakršno je
ni zadovoljivo, je katastrofalno in gnusno. Vendarle pri tem ne pada krivda niti na tistega, ki
odvaža odpadke, niti na občino oz. lokalno skupnost – ampak praktično je krivda pri krajanih,
ki tako neodgovorno prinašajo raznorazne materiale na ekološke otoke. Jaz bi tu predlagal, če
bi s strani občinske uprave izdelali neki plakat ali obrazec v formatu A4, ki bi ga potem
posredovali preko pošte vsem gospodinjstvom in bi ponovno jasno opozorili gospodinjstva, kaj
se naj na te otoke odlaga in kako. Mi imamo danes na teh ekoloških otokih ob teh zabojnikih
namreč ves material, ki sodi v posebne odpadke in v kosovne odpadke. Zato bi naj izdelali
takšen plakat, ga poslali preko pošte in vsem tem gospodinjstvom napisali kaj naj tja vozijo in
kako se naj odpad sortira. Prosim tudi, da občinska uprava in župan skušajo pospešiti
aktivnosti, da bomo čim prej dobili komunalnega redarja ali nadzornika, saj bi morda tudi na
podlagi posebnih opozoril in kazni prišli do boljšega odnosa pri odlaganju teh odpadkov.
Predvsem pa bi še bilo potrebno preveriti, ali so sploh vsa gospodinjstva zajeta v ta sistem
plačila odvažanja odpadkov, saj verjetno ni gospodinjstva, ki ne bi imelo odpadkov. Ta stvar je
dejansko problematična tudi iz turističnega vidika in se nanaša na območje celotne občine, zato
je to zadevo potrebno ponovno pretresti in nekaj storiti za prevzgojo krajanov.«
Nato je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Iz vidika stroškov posledic neurij me zanima, ali lokalna skupnost oz. občina ali upravna
enota kot državna institucija ima pravico ali pristojnost, da vsaki fizični ali pravni osebi, katera
opravlja večji poseg v prostor, sme ali je dolžna dovoliti oz. pod kakšnimi pogoji lahko nekdo
opravlja večji poseg v prostor. Namreč ne glede na to, če gre za plantaže sadjarstva ali
vinogradništva, mi imamo velike posege v prostor, kjer se sadijo gorice oz. vinska trta, zato
sprašujem ali je danes še za to pristojna služba, da to določa in ali se lahko potem s takšnimi
dovoljenji naloži tudi ureditev terena, da bo nekako odvodnjavanje malo drugače urejeno kot je
danes. Mi imamo danes tudi zaradi teh posegov v naravo in okolje izrazito dosti problemov, da
so potem npr. zamašeni kanali, potoki, jarki in tisti melioracijski jarki, katere ne čisti občinski
proračun. S temi stvarmi bi se lahko tudi malo rešilo nekatere probleme, da ne bi potem šlo
ravno vse na račun občinskega proračuna. Zanima me predvsem pod kakšnimi pogoji se sme
opravljati poseg v prostor, ali se to lahko omejuje oz. kako drugače določi.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je najprej podal tri POBUDE:
1. »Tudi jaz sem dobil pismo krajanov Polic in to stvar podpiram. Krajani pač vztrajajo, da se
ta del ceste v dolžini 400 m v sklopu mreženja vinskih poti asfaltira tudi sedaj, ko so stroji
na cesti. Zraven prilagam tudi sliko, na kateri je vidna novo postavljena tabla Vinske poti z
označbo 400 m do Vile Kodelič, cesta pa je pač v takšnem stanju kot je.«
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»Podpiram pobudo gospoda Janka Kralja in ker živim sorazmerno blizu tega ekološkega
otoka celo apeliram in bi prosil gospoda župana, če je možno, da pri podjetju
Saubermacher Slovenija doseže, da bi se, če se da, te umetne plastične mase tedensko
odvažalo, saj te umetne mase posebej v času poletja močno zaudarjajo in povzročajo veliki
smrad, dandanes pa je tudi že skoraj vsa embalaža plastična.«
»Glede na to, da se Gornja Radgona ubada s problematiko zdrave pitne vode, pozivam
gospoda župana in občinsko upravo, da na naslednjo sejo občinskega sveta povabimo
strokovnjaka na tem področju, gospoda Petra Kralja, da svetnikom predstavi z argumenti
to problematiko.«

Nato je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Zakaj je pri bivšem MIR-u tako neurejeno in opuščeno? Če je lastnik gospod Polanič, ali
nima občina nobenih pristojnosti, da bi lastniku ukazala, da z omenjenim zemljiščem upravlja
tako, da ne bo v sramoto mestu, ki želi biti čisto in urejeno, želi biti turistično.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je najprej podal eno POBUDO:
»Na pobudo članov Odbora za kmetijstvo in turizem dajem pobudo, da bi odgovorni v naši
občini preverili, v kakšni fazi je plačilo nastale škode zaradi suše, ki je v naši občini nastala v
kmetijstvu v letu 2007.«
Nato je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Čeprav ugotavljamo škodo na stanovanjskih objektih v višini ca. 82.000 EUR v zadnjem
neurju v naši občini, Občina Gornja Radgona ni med prejemniki enkratne državne pomoči za
obnovo uničenih stanovanjskih objektov. Zanima me zakaj je to tako?«
Župan podal kratke delne ustne odgovore na pobudo Norme Bale, na pobudo Janka Kralja, na
vprašanje Davida Roškarja in na pobudo Branka Kocbeka. Nato je povedal, da se bo na vsa
postavljena vprašanja ter podane pobude skušalo čim prej reagirati in v najkrajšem možnem
času podati odgovore v pisni obliki.

K tč. 5: Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na
objektih komunalne infrastrukture v občini Gornja Radgona za leto 2008
(skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razloge za sprejem odloka in med drugim povedal, da so večkratna močna deževja in neurja
poškodovala občinske ceste in druge objekte komunalne infrastrukture ter je zato potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za odpravo posledic in sanacijo nastale škode na asfaltnih voziščih,
na makadamskih voziščih, na kanalizaciji in posledic ostale škode. Dodatno je iz priloženega
Poročila o neurju in posledicah neurja z močnim vetrom, deževjem in točo na območju občine
Gornja Radgona dne 13. in 14. julija 2008 obrazložil tudi škodo, ki ni nastala na objektih javne
komunalne infrastrukture ampak tudi na objektih in stvareh v privatni lasti. Po obrazložitvi je
občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka 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:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na
občinskih cestah v občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek) in predlaga
občinskemu svetu, da odlok obravnava in po skrajšanem postopku sprejme v predloženi
vsebini z naslednjim predlogom:
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Odbor predlaga, da se zaradi posledic neurja, ki so nastale na še nekaterih drugih
infrastrukturnih objektih, spremeni naziv odloka v »Odlok o uporabi sredstev
proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture v
občini Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek)«.
2. Odbor ugotavlja, da so sestavni del mnenj in predlogov odbora k temu predlogu odloka tudi
sklepi odbora 4. izredne seje odbora z dne 22. 7. 2008.«
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 Odloka o uporabi
sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na občinskih cestah v občini Gornja
Radgona za leto 2008 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je povedal, da se strinja s predlogom odloka in
hkrati opozoril, da se naj enkrat začne razmišljati o krivdi, da do teh posledic pride zaradi
malomarnih dejanj ob adaptacijah ali gradnjah. Povedal je, da je to izpostavil že tudi na seji
odbora, nato pa je omenjeno ponazoril tudi s primerom in med drugim izpostavil bistvo, da je v
določenih primerih možno vodo usmerjati z ustreznimi prepusti ter preprečiti podobno škodo
ob večjih nalivih. Zato je strokovnim službam predlagal, da v bodoče bolj temeljito preverjajo
projekte ter dejanska stanja na terenu.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da prav tako podpira sprejem predloga
odloka in izpostavil, da se mu zdi znesek 68.000,00 EUR absolutno premalo, saj možna neurja
v mesecu avgustu in septembru niso vključena. Nadalje je izpostavil že pred leti opravljeno
sanacijo javne poti v Rodmošcih, zdaj pa se je v mesecu juliju zgodila ista poškodba cestišča in
se postavlja vprašanje glede kvalitete izdelave cestišča s strani izvajalca pred leti. Nadalje je
omenil, da bi bilo potrebno najprej sanirati plaz ter šele nato cestišče. Omenil je, da je podoben
primer tudi pri Mrzlaku v Policah. Glede poškodb makadamskih cestišč je med drugim omenil,
da ob vseh cestah v občini ni obcestnih jarkov, nekateri pa zaradi neustreznega vzdrževanja ne
služijo svojemu namenu, zato je potrebno v prihodnosti temu problemu posvetiti veliko več
časa. Nadalje je povedal in predlagal, da se glede na nenehno segrevanje zemeljske skorje
lahko v prihodnosti pričakuje hujša neurja z vetrom in točo, ki bodo prizadejala večjo
materialno škodo, zato da bo potrebno v proračunih za naslednja leta znesek proračunske
rezerve namenjene za odpravo posledic neurij močno dvigniti. Ob koncu je med drugim
vprašal, zakaj naša občina ali lastniki niso prijavili škode za prejem enkratne državne pomoči
za obnovo uničenih stanovanjskih objektov, saj so v občini bili poškodovani tudi stanovanjski
objekti.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dodal, da bo po
sprejemu tega odloka v proračunski rezervi ostalo le še ca. 26.000 EUR. Nato je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 prisotnih, 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 161:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na objektih komunalne infrastrukture v
občini Gornja Radgona za leto 2008 – skrajšani postopek.
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K tč. 6: Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi.
Obrazložil je oceno stanja in razloge za sprejem dopolnitve odloka ter cilj dopolnitve odloka.
Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka obravnava in po skrajšanem
postopku sprejme.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o dopolnitvi
ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona
Negova – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
vsebini.«

odbora, ki
Odloka o
Trstenjaka
predloženi

Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala, saj se je seji pridružil še Vinko Rous,
član občinskega sveta. Prisotnih je bilo trenutno še vedno 17 članic in članov občinskega sveta,
saj v dvorani začasno ni bil prisoten gospod Zvonko Gredar, član 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 (17 prisotnih, 17 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 162:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
Negova – skrajšani postopek.

K tč. 7: Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razloge za sprejem odloka ter posebej izpostavil cilj odloka za Občino Gornja Radgona. Med
drugim je omenil, da Občina Gornja Radgona že ima javno podjetje, ki opravlja za občino vse
dejavnosti, ki jih bi opravljalo javno podjetje Prlekija d.o.o. in se je zaradi tega v 6. členu
predloga odloka že vneslo dopolnitev, da bi novo podjetje na območju občine Gornja Radgona
izvajalo le oskrbo s pitno vodo iz vodovodnega omrežja za sistem C do sekundarnega
vodovodnega omrežja. Obrazložil je še druga pomembnejša določila iz predloga odloka in
povedal, da naša občina na predlog odloka že ima številne pripombe, ki se jih bo posredovalo
pripravljalcu odloka, posebej pa se je odlok poslalo tudi v pravno recenzijo Inštitutu za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Nato je obrazložil še druge pomembne informacije in
po obrazložitvi predlagal občinskemu svetu, da predlog odloka obravnava in v prvi obravnavi
vključno s pripombami delovnih teles občinskega sveta 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 predlog Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in v prvi obravnavi sprejme z naslednjimi pripombami:
- odlok v predloženi vsebini za Občino Gornja Radgona ni potreben, saj Občina Gornja
Radgona ima javno podjetje, ki opravlja za občino vse dejavnosti, ki jih bi opravljalo javno
podjetje Prlekija d.o.o.,
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- glede na navedeno se v nadaljevanju predlaga priprava odloka v cilju ustanovitve
skupnega javnega podjetja le za upravljanje glavnega voda oskrbe s pitno vodo iz
vodovodnega omrežja za sistem »C« za vse občine ustanoviteljice.«
Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Prlekija d.o.o. (prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in v prvi obravnavi sprejme s predlogom, da se v času obravnave in priprave odloka
za drugo obravnavo, maksimalno sledi cilju, da se skuša ustanoviti skupno javno podjetje, ki bi
opravljalo le dejavnost upravljanja z glavnim oz. primarnim tranzitnim vodom vodovodnega
omrežja za sistem C do sekundarnega vodovodnega omrežja. Prav tako pa se naj skuša določiti
bolj ustrezen kriterij za določitev osnovnih vložkov in poslovnih deležev občin ustanoviteljic.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je uvodoma omenil, da so na prejšnji seji občinskega
sveta svetniki Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke
obstuirali glasovanje ob potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Oskrba
prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem
C«. Nadalje je predstavil razloge za to dejanje, katere so predstavili že na tiskovni konferenci,
in sicer: na ta način so skušali opozoriti javnost na pereč problem vodooskrbe celotnega
desnega brega reke Mure, namreč zaradi visokih stroškov izgradnje in kasnejšega vzdrževanja
si večina občanov iz finančnih razlogov uporabe žal ne bo mogla privoščiti. Kot primer je
komentiral tudi, zakaj si mesto Dunaj ni privoščilo prečrpavanja in čiščenja vode iz reke
Donava. Nadalje je omenil zahtevo, da se izčrpajo tudi druge možnosti zajema kvalitetne in
cenejše pitne vode na radgonskem območju, npr. zakaj se ne naredi nekih študij za vrtine.
Glede na to, da se s sprejemom tega odloka nadaljuje uresničevanje tega projekta in se ni
posvečevalo drugim možnostim zajema kvalitetne pitne vode, bo tudi na tej seji proti
ustanovitvi javnega podjetja in dodatnim stroškom za Občino Gornja Radgona v višini 45.000
EUR oz. 22,5 % vseh stroškov v zvezi z ustanavljanjem tega javnega podjetja. Nadalje je
komentiral še nesorazmerje višine poslovnih deležev glede na izvajanje dejavnosti po drugih
občinah in v občini Gornja Radgona. Ob koncu je apeliral na svetnike in gospoda župana, da se
z ustanovitvijo javnega podjetja Prlekija d.o.o. še nekoliko počaka in se v vmesnem času
sestanejo strokovnjaki, ki naj še enkrat proučijo ali je to res najboljša rešitev. Komentiral je še
vsebino predloga odloka, in sicer velike pravne nejasnosti glede odločanja in različne interese
različnih partnerjev.
Anton KAMPUŠ, župan, se je vključil v razpravo in podal dodatno obrazložitev k tej točki.
Med drugim je izpostavil, da je pri prijavi projekta za vodovodno omrežje za sistem C pogoj
skupni upravljalec in se je s tem razlogom odločilo za ustanovitev nove firme, postopek za to
pa vodi Občina Ljutomer. Nadalje je omenil, da po sprejemu odloka v prvi obravnavi traja
obravnava odloka 45 dni, ustanovila pa se bo usklajevalna medobčinska komisija za pripravo
odloka za drugo obravnavo, ki bo odlok uskladila in poenotila. Nato je predstavil še finančne
parametre glede financiranja in sofinanciranja tega projekta, ki so bili opredeljeni v dokumentu
identifikacije investicijskega projekta obravnavanem na prejšnji seji občinskega sveta. Nadalje
je predstavil še predvideno črpanje vode iz glavnih vodnih virov in omenil, da varianta črpanja
vode iz reke Mure nastopi le v primeru, če vsi ostali vodni viri usahnejo. Ob koncu je med
drugim še izpostavil tudi pomen večjega poslovnega deleža iz vidika odločanja.
Feliks PETEK, član občinskega sveta, je uvodoma poudaril, da je ta odlok za našo občino
izredno pomemben in lahko ob določeni nespretnosti tudi poseže v že začrtane interese Občine
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Gornja Radgona, ki so se začrtali s sprejemom predpisov na področju gospodarskih javnih
služb in z ustanovitvijo Komunale Radgona. Obrazložil je razliko med obravnavanim aktom na
prejšnji seji in aktom na tej seji, s katerim se ustanavlja javno podjetje za izvajanje
gospodarskih javnih služb v osmih občinah. Omenil je, da ima ta občina edina interes
sodelovati le pri ustanavljanju skupnega upravljalca za vodovodno omrežje za sistem C, vse
ostalo pa ni interes te občine in je v nasprotju z interesi te občine ter nadaljnjim razvojem
komunale v občini. Komentiral je v odloku naštete predvidene dejavnosti javnega podjetja in
med drugim posebej izpostavil, da odlok v takšni vsebini ni sprejemljiv za to občino, ker je v
nasprotju s predpisi te občine. Glede na navedeno je dodal, da je ta odlok potrebno bistveno
spremeniti in dopolniti. Nadalje je izpostavil in komentiral neprimernost kriterija za določitev
poslovnih deležev in osnovnih vložkov ter konkretno predlagal, da je potrebno določbe okrog
ustanovitvenega deleža urediti na novo in jih razporediti tako, da bodo sorazmerne vsebini
dejavnosti. To pomeni poleg kriterija števila prebivalcev tudi kriterij vrste in obsega
gospodarskih dejavnosti, ki jih bo to podjetje opravljalo na območju posamezne občine. Nato
je omenil potrebo po pregledu tega akta iz pravnega vidika s strani Statutarno pravne komisije,
ki bi preizkusila tudi notranjo skladnost tega akta z veljavnimi predpisi na ravni občine.
Nadalje je komentiral politično naravnanost tega akta in določene predvidene zelo nerazumne
rešitve kot npr. sestava sveta ustanoviteljic in sestava skupščine, saj gospodarske javne službe
niso politična zadeva ampak zelo konkretna strokovna zadeva ter temeljni pogoj za delo in
življenje v lokalni skupnosti. Ob koncu razprave je glede na navedeno med drugim predlagal,
da se pripravljen predlog sklepa dopolni in v predlog sklepa doda besedilo: pod pogojem, da se
odlok v nadaljnjem postopku dopolni in uskladi z interesi in potrebami Občine Gornja
Radgona na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je uvodoma med drugim povedal, da ima ta občina
že ustanovljeno javno podjetje, zato bi se v obravnavan odlok o ustanovitvi skupnega javnega
podjetja morda vključilo določilo, da to novo medobčinsko javno podjetje ugasne po koncu
izgradnje. Ta občina namreč ne rabi reševati problemov drugih občin na področju gospodarskih
javnih služb. Nadalje je omenil, da bi se za ta namen morda lahko kot skupnega upravljalca
aktiviralo našo komunalo. Nato je med drugim omenil še bojazen, da bo naša komunala zaradi
tega podjetja začela ugašati. Ob koncu razprave je ponovno predlagal, da naj to podjetje ugasne
po koncu izgradnje, naš del vodovodnega omrežja za sistem C pa se naj prenese v upravljanje
naši komunali.
Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je uvodoma med drugim izpostavil pomembnost
vodooskrbe in možnosti izkoristka sofinanciranja iz kohezijskega sklada. Nato je omenil, da bi
bila ob takšnem odloku koristna neka predinvesticijska zasnova, saj se v takšnih predhodnih
dokumentih praviloma razgrajujejo variante, ki bi dale temelj odloku o ustanovitvi takšnega
poslovnega subjekta. Nadalje je komentiral višino poslovnega deleža za našo občino in izrazil
pomisleke glede številnosti dejavnosti, ki bi jih naj to podjetje izvajalo. Omenil je tudi
posledice, ki bi zaradi tega nastale za našo občino. Ob koncu razprave je med drugim izpostavil
pomen razlogov, da je potrebno veliko bolj dogovoriti financiranje in izključno izvajanje
dejavnosti upravljanja z novim primarnim vodom vodovodnega omrežja.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je ponovno predstavil pomen predlogov Odbora za
varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Nato je komentiral vsebino
predloga odloka in s strani novega podjetja predvideno izvajanje vseh gospodarskih javnih
služb na območjih ostalih občin ustanoviteljic, kar privede med drugim tudi do tega, da se
Komunali Radgona onemogoči njena dolgoročna širitev na območja ostalih občin. Glede na
navedeno se z odlokom v takšni vsebini ne strinja, zato upa, da se bo v nadaljevanju upoštevalo
mnenje odbora in upa, da bo ta odlok proučila tudi Statutarno pravna komisija.
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Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. Omenil je, da bo v
nadaljnjem postopku izvedeno usklajevanje odloka v usklajevalni medobčinski komisiji za
pripravo odloka za drugo obravnavo. Predlagal je, da pred drugo obravnavo odlok obravnava
tudi Statutarno pravna komisija ter nanj poda svoje tehtne pripombe. Nato je prebral dopolnjen
predlog sklepa in predlagal, da bi se v usklajevalno medobčinsko komisijo imenoval član
občinskega sveta, gospod Feliks Petek. Župan je dal predlog sklepa v razpravo.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je predlagal, da se v pripravo odloka za drugo
obravnavo vključi tudi član občinskega sveta, gospod Zlatko Erlih.
Župan je odgovoril, da se gospoda Zlatka Erliha lahko vključi, ko bo odlok obravnavala
Statutarno pravna komisija, v usklajevalno medobčinsko komisijo pa se imenuje gospoda
Feliksa Petka.
Župan je nato dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z
večino glasov (18 prisotnih, 16 ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 163:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Prlekija d.o.o. – prva obravnava, vključno z danimi pripombami in predlogi s
strani delovnih teles občinskega sveta in pripombami članov občinskega sveta na sami
seji. Obravnava predloga odloka traja 45 dni. V usklajevalno medobčinsko komisijo za
pripravo odloka za drugo obravnavo se imenuje član občinskega sveta, gospod Feliks
Petek.
K tč. 8: Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju
občine Gornja Radgona za leto 2008
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil
je, da je v predlogu dopolnitve programa prodaje za leto 2008 zajetih pet nepremičnin v k.o.
Gornja Radgona, od tega štiri nezazidana stavbna zemljišča in eno stanovanje v Gornji
Radgoni. Nadalje je podrobneje obrazložil specifiko posameznih nepremičnin po točkah in
naštel 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 z naslednjima pripombama:
k zemljišču pod zap. št. 1: predviden stanovanjski blok mora biti zgrajen v skladu s sedaj
veljavnim Odlokom o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate" in pod pogojem, da bo
skupno zemljišče zagotavljalo vse potrebe za funkcioniranje novega stanovanjskega bloka;
k zemljišču pod zap. št. 2: v kolikor bo na tem zemljišču izvedena širitev industrijskega
objekta, se pri pripravi projektne dokumentacije mora ustrezno upoštevati osne obremenitve in
s strani investitorja zagotoviti stabilnost ceste.«
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 za leto 2008 in 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 (16 prisotnih, 16 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 164:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008,
vključno s pripombama Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe.

K tč. 9: Mnenje občinskega sveta k predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
prva obravnava
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Uvodoma je obrazložil, da je
potekala obravnava pokrajinske zakonodaje že v letu 2007 in je takrat svoje mnenje podal tudi
Občinski svet Občine Gornja Radgona. Nadalje je omenil razprave glede usklajevanja števila
pokrajin, prenosa pristojnosti na pokrajine in drugih zadev. Omenil je tudi aktivnosti, ki so se
odvijale pred posvetovalnim referendumom in med drugim obrazložil vprašanja glede
financiranja pokrajin, ki so bila izpostavljena tudi na posvetu v Radencih in na katere niso bili
podani zadovoljivi odgovori. Glede izida posvetovalnega referenduma o pokrajinah, ki je bil
22. 6. 2008, je povedal, da se je v občini Gornja Radgona referenduma udeležilo 10,1 %
volilnih upravičencev, volivci pa so glasovali proti vsem treh referendumskim vprašanjem. Po
nadaljnji obrazložitvi je glede na navedeno predlagal občinskemu svetu, da k obravnavanem
predlogu Zakona o ustanovitvi pokrajin poda negativno mnenje.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je uvodoma omenil, da je tudi on bil prisoten na
tistem posvetu v Radencih. Nadalje je povedal, da je proti temu, da občinski svet poda
negativno mnenje na predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, saj je Slovenska demokratska
stranka bila vedno za to, da se v Sloveniji ustanovijo pokrajine. Dodal je tudi, da je prav tako
prvič v zgodovini Slovenije uspelo vladi pripraviti pokrajinsko zakonodajo, zakone pa so
pripravljali tudi strokovnjaki iz tega področja. Nato je komentiral vsebino sklepa tega
občinskega sveta, ki je bil s preglasovanjem sprejet na 2. izredni seji, dne 26. 7. 2007. Nadalje
je omenil lani dosežen politični konsenz glede razdelitve Slovenije na 14 pokrajin. Glede
posvetovalnega referenduma o pokrajinah je povedal, da je v tej občini izid res bil negativen,
vendar o tem odloča cela Slovenija. Glede komentarjev o nizki volilni udeležbi je med drugim
povedal, da je Ustava Republike Slovenije na tem področju jasna. Ob koncu je povedal, da bi z
ustanovitvijo pokrajin Pomurje v dani situaciji končno začelo dobivati nekaj več, v primeru
nadaljnjega čakanja pa bi Pomurje še bolj zaostalo.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je navedel v gradivu omenjene primerjalne pravne
ureditve v državah članic EU in izpostavil primer modela lokalne samouprave v Franciji, v
Češki in v Nemčiji. Nadalje je na kratko komentiral nizko volilno udeležbo na posvetovalnem
referendumu o pokrajinah in predvidene sestave pokrajinskih svetov. Ob koncu razprave je
predlagal, da se sprejme predlog sklepa, ki ga je predlagal župan.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je repliciral gospodu Gredarju glede njegovih
primerjav z modeli Francije, Češke in Nemčije s Slovenijo. Med drugim je dodal, da je
Slovenija ena sama in prav tako pa nihče ne more povedati, da ima Slovenija preveč občin, saj
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se občine na periferiji razvijajo bistveno hitreje, kot če bi bilo v Sloveniji npr. samo 100 občin.
Ob koncu je med drugim dodal, da se pri primerjavi s Francijo naj potem primerja tudi plače.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je uvodoma povedal, da so Slovenci povedali ne, ker niso
šli na referendum. Nadalje je na kratko komentiral smisel ustanavljanja pokrajin, veliko
zadolženost malih občin in med drugim povedal, da je proti povečevanju birokracije v dobi
interneta in elektronskih komunikacij, zato bo podprl sklep, ki ga je predlagal župan. Dodal je
tudi, da se kot Pomurec in Radgončan ne počuti zapostavljenega, saj je Gornja Radgona vsak
dan bliže Ljubljani.
Norma BALE, članica občinskega sveta, je uvodoma na kratko komentirala nizko volilno
udeležbo na referendumu o pokrajinah. Nato je med drugim povedala, da ko ona kot občinska
svetnica prebere, da se je v občini Gornja Radgona referenduma udeležilo 10,1 % volilnih
upravičencev, kjer so volivci glasovali proti vsem treh referendumskim vprašanjem, ji nič ne
daje pravice, da bi glasovala drugače.
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, 15 ZA – 3 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 165:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje negativno mnenje k predlogu Zakona o
ustanovitvi pokrajin (ZUPok), prva obravnava, EPA 2206 – IV, ki ga je Državnemu
zboru predložila Vlada Republike Slovenije.

Župan je nato omenil, da je na seji kot gost prisoten poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije, gospod Feri Horvat. Nadalje je župan izpostavil medsebojno dobro dosedanje
sodelovanje in podporo gospoda Horvata pri različnih projektih v občini. Gospodu Horvatu se
je zato zahvalil in mu nato predal besedo.
Feri HORVAT, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, je najprej pozdravil vse
prisotne. Nadalje se je ob izteku njegovega četrtega mandata kot poslanca zahvalil za izjemno
korektno sodelovanje županu in tudi vsem ostalim prisotnim. Med drugim je izrazil njegov
ponos nad zastopanjem tega volilnega okraja v zadnjem obdobju ter izpostavil uspešnost in
učinkovitost te občine z vidnimi rezultati na različnih področjih. Omenil je tudi ambiciozne
načrte, ki se bodo zagotovo uspešno uresničevali. Izpostavil je pozitivno politično klimo v
občinskem svetu in čestital vsem za dobro delo ter zaželel uspešno delo vnaprej.

ODMOR
Sledil je 15-minutni odmor, ki ga je ob 16.10 uri odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 16.25
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. 10: Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007
na podlagi zaključnih računov
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi.
Povedal je, da je na podlagi računovodskih izkazov in poročil o realizaciji v letu 2007 bila
opravljena analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna občine na
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področjih zdravstva, šolstva in otroškega varstva. Obrazložil je poslovanje posameznih
zavodov ter med drugim predstavil njihove poslovne izide, po obrazložitvi pa predlagal
občinskemu svetu, da analizo obravnava in sprejme predloženi sklep.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Analizo finančnega poslovanja posrednih
uporabnikov proračuna v letu 2007 na podlagi zaključnih računov in predlaga občinskemu
svetu, da analizo finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna za leto 2007,
pripravljeno na podlagi predloženih letnih poročil, obravnava ter sprejme predlagani sklep.«
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 Analizo finančnega
poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007 na podlagi zaključnih računov in
predlaga občinskemu svetu, da analizo finančnega poslovanja posrednih uporabnikov
proračuna za leto 2007, pripravljeno na podlagi predloženih letnih poročil, obravnava ter
sprejme predlagani 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 (18 prisotnih, 18 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 166:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem
naslednjih posrednih uporabnikov proračuna v letu 2007:
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
- javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
- javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s predlogom Sveta zavoda Zdravstveni
dom Gornja Radgona, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007 v višini
37.363,39 EUR, nameni za investicijo »Nabava reševalnega vozila za nujne prevoze za
območje Občine Apače, Občine Gornja Radgona, Občine Radenci in Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici«.

K tč. 11: Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna
Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v
letu 2007
Obrazložitev k tej točki je podal Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona. Obrazložil je postopek izvedbe nadzora in revizije ter predstavil ugotovitve ob
izvedbi nadzora na posameznih področjih v okviru prevzemanja obveznosti in prerazporejanja
proračunskih sredstev. Ob koncu obširne obrazložitve je predstavil končne ugotovitve in
priporočila nadzornega odbora ter dodal, da je nadzorni odbor izrekel pozitivno mnenje.
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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 se je seznanil s Poročilom nadzornega
odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe
proračunskih sredstev občine v letu 2007 ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je opozoril na napako v začetku poročila in povedal,
da je pri predstavitvi osnovnih podatkov in organov občine, napačno navedeno število članov
občinskega sveta, ker članov občinskega sveta ni 22 ampak 21.
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, 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 167:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna
Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem in nadzor
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine v letu 2007.

K tč. 12: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje
januar – junij 2008
Obrazložitev k tej točki je podala Pika Leopoldina VODNIK, računovodja v občinski upravi.
Obširno je obrazložila realizacijo prihodkov in realizacijo odhodkov oz. izdatkov proračuna v
prvem polletju 2008. Ob koncu obrazložitve je izpostavila, da se do konca leta pričakuje
realizacija prihodkov in odhodkov v načrtovanih višinah in po obrazložitvi občinskemu svetu
predlagala, da poročilo obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
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 Poročilo
o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008, se z njim
seznanil in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja
Radgona, za obdobje januar – junij 2008 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predlagani vsebini.«
Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna
Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008, se z njim seznanil in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008, se z njim seznanil in predlaga občinskemu
svetu, da ga 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 Poročilo o izvrševanju
proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2008 in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme v predlagani 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 (17 prisotnih, 17 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 168:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna
Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2008.
K tč. 13: Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Najprej je iz
poročila izpostavil sklepe, ki so v fazi realizacije oz. še niso bili v celoti realizirani ter na
kratko obrazložil razloge. Na koncu je obrazložil še informacije iz zaključka poročila in po
obrazložitvi predlagal občinskemu svetu, da poročilo obravnava in sprejme na znanje.
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 Poročilo
o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008, se z njim seznanil in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega
sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini.«
Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval Poročilo o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008, se z njim seznanil in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta
v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008, se z njim seznanil in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.«
14

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 s Poročilom o realizaciji
sklepov občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 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 (17 prisotnih, 17 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 169:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008.

K tč. 14: Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem
zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2008
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi.
Obrazložil je pogoje za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti in med drugim
dodal, da so zahtevani pogoji bili izpolnjeni. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da
predlog obravnava in sprejme predlagani sklep.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno
uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2008 in
predlaga občinskemu svetu, da ga 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 daje soglasje za izplačilo sredstev za
povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za
leto 2008 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je uvodoma povedal, da se zaveda, da je v veljavi
odlok, ki omogoča, da se izplačajo sredstva za povečano delovno uspešnost delavcem v javnem
zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona. Nato je k temu podal njegove pripombe in povedal,
da bi kljub veljavi tega odloka, naj poslovanje zdravstvenega doma prvo pregledal najvišji
nadzorni organ v občini tj. nadzorni odbor občine. Tako ne bi prišlo do podobnega problema,
kot v lanskem letu, ko se je prvo bivši direktorici zdravstvenega doma podalo soglasje k
izplačilu nagrade za delovno uspešnost, nato pa je nadzorni odbor ugotovil, da so bile v
poslovanju neke nepravilnosti, tako da je bil predlagan celo naknaden umik soglasja. Zato je
apeliral na občinski svet, da naj prvo poslovanje pregleda nadzorni odbor občine, če pa je
poslovanje res bilo uspešno, se naj po starem odloku dodatna sredstva za delovno uspešnost
odobri. Za v bodoče je predlagal, da bi se ta odlok mogoče spremenilo in bi se višek sredstev iz
pozitivnega poslovanja zdravstvenega doma namenilo za kakšen drugi namen kot npr. za
nakup kakšne prepotrebne medicinske opreme. Nadalje je komentiral še vprašljivost
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pravičnosti dejanskega deljenja te uspešnosti med delavce zdravstvenega doma ter višino plače
direktorice zavoda.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je dodal, da se zdaj ne govori o uspešnosti direktorice
zdravstvenega doma, saj te točke tokrat ni na dnevnem redu ampak se govori le o povečani
delovni uspešnosti za delavke in delavce zdravstvenega doma. Obrazložil je pravno podlago za
pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v vseh javnih zavodih in med drugim dodal,
da o razdelitvi uspešnosti potem odloča direktor na podlagi pravilnika, ki ga sprejme svet
zavoda. Glede na to, da je zavod v lanskem letu posloval pozitivno in so izpolnjeni vsi pogoji,
torej ni zadržkov, da se tega delavkam in delavcem zdravstvenega doma ne bi omogočilo –
direktorja pa v tem ni zraven.
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 (17 prisotnih, 14 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 170:
Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje soglasje za izplačilo sredstev za povečano
delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni doma Gornja Radgona za leto
2008, največ do višine 10 % sredstev plač v zavodu.
K tč. 15: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov 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:
- odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Slavka Lončariča;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zlatka Muleca;
- odgovora na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Andreja Husarja;
- odgovor na tri predloge in odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Branka
Kocbeka;
- dodaten odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Ivana Kajdiča.
K tč. 16: 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 obisku predsednika Avstrije in njegovi pozitivni oceni skupnega projekta
obeh Radgon;
– informacija o poteku razgovorov za najem gradu v Negovi;
– informacija o projektu za ureditev območja bivše vojašnice v Gornji Radgoni in predvideni
javni predstavitvi idejnih zasnov v bližnji prihodnosti.
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 17.30 uri zaključil 14. redno sejo občinskega
sveta.
ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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