ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne
23. 12. 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 zaradi opravičene zamude župana v skladu s pooblastilom župana otvoril in vodil Vinko
ROUS, podžupan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: podžupan). Pričel je s sejo
in pozdravil vse prisotne.
Podžupan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 19 članic in članov
občinskega sveta. Seje se je v nadaljevanju udeležilo 20 članic in članov občinskega sveta.
Odsoten je bil član občinskega sveta Zlatko MULEC.
Ostali prisotni:
Ø javni uslužbenci občinske uprave:
Dragan KUJUNDŽIČ, Suzana GRAH, Vladimir MAUKO, Pika Leopoldina VODNIK,
Boštjan FLEGAR;
Ø dr. Tatjana FULDER – direktorica javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona;
Ø Bojan ERLIH – predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
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. 13: Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
(predlog sklepa z obrazložitvijo);
− K tč. 14: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Janka KRALJA
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 16. redne seje občinskega sveta
Podžupan je dal v razpravo zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki
je bila dne 27. 11. 2008.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je podžupan prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (19 prisotnih, 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 191:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 27. 11. 2008 v predloženi vsebini.
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K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podžupan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, ki je bil posredovan z vabilom za 17. redno
sejo. Naštel je katero dodatno gradivo je bilo pred pričetkom seje posredovano vsem prisotnim.
Nato je prebral predlagan dnevni red in povabil prisotne k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je podžupan zaključil razpravo. Članice in člani občinskega sveta so
nato soglasno (19 prisotnih, 19 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava)
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (druga obravnava)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje »Stari Mir« v
Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Gornja Radgona za leto 2009
9. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona
10. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja
Radgona
11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2009
12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja javnega
zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007
13. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
15. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Dragica ČERNE, članica občinskega sveta, je postavila eno VPRAŠANJE:
»Spoštovani gospod župan, v času Vašega županovanja je bilo tako v celotni občini in tudi v
njenem centru – mestu Gornja Radgona, postorjeno veliko za kvalitetnejše bivanje občanov.
Vendar vsega pač nikoli ni mogoče postoriti, zato smo tu, da opozorimo na manjše ali večje
pomanjkljivosti, ki bi bivanje naših občanov dvignila na še dostojnejšo raven, zato postavljam
vprašanje:
- Kdo v Gornji Radgoni je odgovoren za red in snago? Komunala?
- Kdo odloča, kateri deli mesta Gornja Radgona so zajeti v »Kataster – Javna snaga«?
Ker je v mestu Gornja Radgona več delov, ki niso zajeti v zgoraj omenjeni kataster, predlagam,
da se v ta kataster vključi mesto v celoti.
Obrazložitev: Govorim predvsem iz stališča prebivalcev Panonske ulice v Gornji Radgoni, saj
tako umazane ali nasmetene ulice, kot je bila letos, še nisem videla, pa sem v Gornji Radgoni od
leta 1972. Namreč na drevesu pri vhodu v stari Elrad je že vsaj pol leta plastika, pa tega žal nihče
ne vidi. Potem so tu problem zasajena drevesa, katerih veje visijo in odpadajo, pa se bojim, da bo
občino v primeru kakšne nezgode tožba stala več kot pa bi stalo čiščenje in obrezovanje teh
dreves. Mislim, da je o tem že bila seznanjena tudi krajevna skupnost in prav tako župan. Danes
pa še enkrat apeliram na vse, da se te stvari uredijo.«
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David ROŠKAR, član občinskega sveta, je najprej direktorju občinske uprave postavil eno
VPRAŠANJE:
»Zanima me, kakšne so pristojnosti in naloge Komisije za prireditve? Že večkrat smo na Komisiji
za prireditve prosili občinsko upravo, če nam lahko v pisni obliki poda naloge in pristojnosti
omenjene komisije, vendar žal, odgovora do danes še nismo dobili. Kot veste je Komisija za
prireditve ena izmed odborov in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta, žal pa nihče od
članov ne ve, ali so sklepi komisije obvezujoči za občinski svet ali ne, ne vemo pa niti za kaj je
omenjena komisija pristojna.«
Nato je gospodu županu podal tri POBUDE:
1. »Prosim, če se svetnicam in svetnikom v pisni obliki do naslednje seje dostavijo okvirni
datumi sej občinskega sveta v koledarskem letu 2009.«
2. »Glede na to, da naj bi Gornja Radgona prihodnje leto postala MESTO PENINE predlagam,
da tudi mesto Gornja Radgona dobi v mesecu decembru svetlobno silhueto v obliki
Radgonske penine, podobno kot imajo Radenci svetlobni vrelec, ki krasi prvo krožišče pri
avtobusni postaji. K sodelovanju povabimo tudi podjetje Radgonske gorice, ki so lastnik te
vrhunske penine, da tudi oni z določenimi sredstvi pomagajo, da bi drugo leto na krožišču v
Gornji Radgoni stala svetlobna podoba penine, ki bi promovirala mesto penine, prav tako pa
tudi lastnika in proizvajalca Radgonske gorice.«
3. »Predlagam, da se na relaciji Lidl-Arcont postavijo ob pločniku svetlobna telesa, ki bodo
razsvetlila ta del pločnika in ceste ter bodo v veliko pomoč pešcem in kolesarjem posebej ob
temi.«
Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Že nekaj mesecev ugotavljamo, da so investicijska dela v objektu vrtec Gornja Radgona
zaustavljena in se na gradbišču ne izvaja več adaptacija starega dela vrtca. Ob tem postavljam
naslednja vprašanja:
- Kdaj se bodo nadaljevala predvidena investicijska dela?
- Kaj je razlog za zaustavitev del?
- Kdaj se bodo investicijska dela zaključila (predviden zaključek je bil marec 2009)?
Obrazložitev: Namreč, vsem nam je znano, da smo poslušali, da bi naj marca 2009 vrtec
obratoval v prenovljeni obliki, vendar se bo verjetno to zavleklo glede na to, da je vse
zaustavljeno. Zato bi želela na ta vprašanja dobiti odgovor, saj se zdaj dnevno srečujemo in
vidimo samo veliko razdejanje na tem objektu.«

K tč. 5: Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga
obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala dr. Tatjana FULDER, direktorica javnega zavoda PORA,
razvojna agencija Gornja Radgona. Predstavila in obrazložila je spremembe razvojnega
programa, ki so bile vključene v predlog za drugo obravnavo. Posebej je izpostavila novo
poglavje št. 6, v katerem so se opredelili in razvrstili ključni projekti za obdobje 2009 – 2013
izmed že določenih prioritet. Povedala je, da so se dopolnili tudi statistični podatki iz katerih so
se črpale informacije za analize stanja. Med drugim je izpostavila še določene tiskarske napake,
ki bodo odpravljene do objave dokumenta na spletnih straneh. Po obrazložitvi pa se je zahvalila
vsem, ki so sodelovali in pomagali pri nastajanju tega razvojnega programa.
Seji se je z opravičeno zamudo pridružil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju zapisnika: župan). Pozdravil je vse prisotne in od podžupana prevzel vodenje seje.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta, saj
se je seji pridružil še Dušan Zagorc, član občinskega sveta.
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Mitja FICKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Razvojnega programa občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava) in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.«
Dragica ČERNE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Razvojnega programa Občine Gornja Radgona
2009–2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Nataša LORBER je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Razvojnega programa občine
Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Razvojnega programa Občine Gornja
Radgona 2009-2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi
vsebini.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in premoženjske
zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Razvojnega programa
Občine Gornja Radgona 2009-2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme
v predloženi vsebini.«

Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da kot svetnik podpira obravnavan razvojni
program občine. Pohvalil je pripravljalca za dobro vsebinsko in oblikovno obliko razvojnega
programa. Nadalje pa je ob drugi obravnavi podal nekaj njegovih osebnih stališč do omenjenih
programov. Kot prvo je povedal, da si želi, da bi se čim več programov realiziralo v koledarskem
letu 2009. Nadalje je povedal, da so programi naravnani precej optimistično in bo za njihovo
realizacijo potrebno čim več dodatnih finančnih sredstev, tudi iz lokalnega območja. Dodal je, da
bo tudi občina morala prispevati več, ne ve pa se od kod se bo sredstva vzelo. Nato je komentiral
opredeljen seznam prioritet med programi in nadalje izpostavil tudi razliko v časovnem obdobju
pri načrtu razvojnih programov občine.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je najprej prav tako pohvalil obliko gradiva. Nato je
komentiral županove neupravičene kritike iz prejšnje seje glede njegovega nesodelovanja pri
pripravi razvojnega programa, saj ni dobil nobenega vabila na delavnice. Nadalje je povedal, da
se je v prilogi »Statistični podatki za območje občine Gornja Radgona« pojavila ena napaka, ki bi
se še jo lahko odpravilo, saj namreč od preglednice 13 naprej manjka vas Aženski Vrh.
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. 192:
1.
2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Razvojni program občine Gornja
Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava).
Celoten dokument Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013
s prilogami se objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in spletni strani javnega
zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.
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K tč. 6: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da se je v času javne
obravnave prejelo kar nekaj pripomb in predlogov na predlog proračuna za leto 2009, vse
pripombe in predloge pa se je temeljito proučilo in določenim sledilo v okviru finančnih
možnosti. Nato je povedal, da se ocenjeni prihodki v globalu glede na prvo obravnavo povečujejo
v bilanci A za 117.005,00 EUR, bilanca B in C pa se v primerjavi s prvo obravnavo ne
spreminjata. Nadalje je povedal, da so skupni odhodki predvideni v višini 8.430.634,50 EUR in
so povečani za 117.005,00 EUR. Nato je po posameznih programskih klasifikacijah naštel vse
spremembe posameznih postavk. Po obrazložitvi je kot predlagatelj predlagal občinskemu svetu,
da predlog proračuna obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.
Mitja FICKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (druga obravnava) in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi
vsebini.
2. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se ob prvem rebalansu proračuna
občine za leto 2009 prioritetno zagotovijo potrebna dodatna finančna sredstva:
- za pokrivanje neizterjanega dela okoljske dajatve,
- za potrebe povečanega katastra javne snage,
- za potrebe vzdrževanja stadiona in izgradnje ograje na stadionu,
- za potrebe vzdrževanje mestnega parka in
- za dokapitalizacijo javnega podjetja Komunala Radgona.«
Dragica ČERNE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2009 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini.«
Nataša LORBER je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2009 (druga obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu občine Gornja
Radgona za leto 2009 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini s pobudo, da se v morebitnem rebalansu ali v proračunu za leto 2010 nekoliko
bolj investicijsko razporedijo sredstva v tiste kraje, ki so v tem proračunu sedaj manj zajeti.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2009 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
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David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da je proračun občine premalo razvojno
naravnan in ni nastavljen tako, da bi bil vzdržen ob prihajajoči finančni krizi. Nato je komentiral
neusklajenost med razvojnim programom in proračunom, komentiral pa je tudi zelo majhne
popravke in spremembe proračuna do druge obravnave. Nadalje je izpostavil, da tam, kjer bi bil
potreben pošten rez, ni bilo narejeno ali spremenjeno nič, kot npr. pri dragi občinski upravi. Nato
je izpostavil in obrazložil problematiko premajhnih finančnih sredstev za delo komisije za
prireditve. Glede na prihajajočo finančno krizo je izrazil bojazen, da bosta v prihajajočem letu
potrebna vsaj dva rebalansa proračuna, med drugim pa je izpostavil vprašanje, zakaj se ni
zategnilo pasov na določenih področjih, na področju socialnih transferjev pa pasov nekoliko
odtegnilo. Ob koncu razprave je komentiral še prenizko predvidena sredstva za rekonstrukcijo
Panonske ulice v Gornji Radgoni.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je uvodoma med drugim podal njegovo glavno pripombo in
povedal, da načrt razvojnih programov, razvojni program občine in proračun niso ali pa so
premalo usklajeni. Kot primer je omenil pomen človeških virov v razvojnem programu, v
proračunu pa se sredstva za štipendiranje zmanjšujejo, kar je skregano z logiko. Nato je omenil
bojazen, da rebalansi proračuna, ki bodo sledili, žal najbrž ne bodo naravnani v smer kot jo je
predlagal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, saj se bo
najverjetneje stvari moralo zmanjševati in ne povečevati.
Župan je nato izjemoma oba razpravljalca pozval k repliki in ju prosil, da brez črtanja planiranih
proračunskih postavk za leto 2009 predlagata dodatne proračunske vire, da se bo v občini lahko
več naredilo.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je županu dal repliko in povedal, da ne bo predlagal novih
proračunskih virov ampak dve prerazporeditvi, in sicer zmanjšanje delovne uspešnosti in
zmanjšanje stroškov za tretjega podžupana.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je županu dal repliko in ga med drugim prosil za
spoštovanje drugačnih mišljenj. Nadalje se je strinjal s predlogom gospoda Kajdiča, saj ta občina
prav gotovo ne potrebuje tretjega podžupana, ne glede na to iz katere stranke prihaja. Nato je
komentiral enormen dvig višine sredstev za delovno uspešnost občinske uprave in med drugim
povedal, da so tu prav gotovo kakšne rezerve, saj se sredstva lahko dvignejo, vendar ne za takšen
procentualni del. Nadalje je komentiral še možne rezerve pri nakupih rabljenih avtomobilov v
komunalnem podjetju. Za konec pa je prosil župana, da »odlične« ljudi v občinski upravi v
zadostni meri zadolži, da bodo pripravili nekakšen uravnotežen proračun za koledarsko leto 2009
in ga uravnotežili tudi z razvojnimi programi.
Župan je nato med drugim omenil in komentiral, da si vsi skupaj želijo, da občina Gornja
Radgona poseže po vseh dodatnih sredstvih, zato se on tudi veseli prav vsakega predloga za
dodatne proračunske vire. 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, 16 ZA – 3
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 193:
1.
2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2009 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami.
Ob morebitnem rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009 je med
drugim potrebno upoštevati predloge, ki sta jih podala Odbor za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe in Odbor za kmetijstvo in turizem.
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K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje
»Stari Mir« v Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi. Obrazložila
in predstavila je oceno stanja in razloge za sprejem odloka, nadalje pa je obrazložila še
odstopanja od določil veljavnega lokacijskega načrta. Nato je predstavila in obrazložila
predvideno ureditev trgovsko-poslovnega objekta in okolice, kot je razvidno tudi iz grafične
priloge predloga odloka. Po obrazložitvi je v imenu predlagatelja predlagala občinskemu svetu,
da predložen predlog odloka obravnava in po skrajšanem postopku sprejme.
Mitja FICKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje
»Stari Mir« v Gornji Radgoni (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in po skrajšanem postopku sprejme v predloženi vsebini.
2. Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep, da se župana občine zaveže, da pred izdajo
gradbenega dovoljenja realizira sklep, ki ga je na pobudo odbora sprejel občinski svet na 18.
redni seji dne 24. 2. 2005 in glasi:
»Občinski svet zavezuje župana občine, da v urbanistični pogodbi zaveže investitorja
izgradnje objekta na območju lokacijskega načrta »stari MIR«, da soprispeva ustrezni del
potrebnih sredstev za izgradnjo cestno prometnih in drugih komunalnih objektov na območju
lokacijskega načrta »stari MIR«.«
3. Odbor ugotavlja, da urbanistična pogodba z investitorjem še ni bila sklenjena in da so podani
zakonski in dejanski razlogi, da se od investitorja terja sofinanciranje za izgradnjo določenih
objektov komunalne infrastrukture, ki so funkcionalno v soodvisnosti z obsegom in naravo
poslovnih dejavnosti v predvideni gradnji objekta »Mesni center«.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan na kratko
omenil in obrazložil s kakšno problematiko se srečuje pri nadaljevanju ureditve starega dela
mesta, predvsem zaradi usklajevanja razhajanj med stališči urbanistov in pritiski potencialnih
investitorjev.
Ker drugih prijav k razpravi ni bilo, 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. 194:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje »Stari Mir« v Gornji Radgoni –
skrajšani postopek.
2. Pred izdajo gradbenega dovoljenja investitorju gradnje objekta se mora realizirati sklep
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, sprejet na 18. redni seji, dne 24. 2. 2005 leta.

K tč. 8: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Gornja Radgona za leto 2009
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Povedal je, da
je na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča naloga občinskega
sveta s sklepom določiti vrednost točke za vsako leto. Vrednost točke se usklajuje z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin, ki je po podatkih statističnega urada za preteklo obdobje znašal
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103,3, za kar se predlaga tudi povečanje vrednosti točke od sedanje 0,001716 EUR na 0,001773
EUR. Nato je med drugim še omenil, da bo v časopisu Vestnik objavljen članek o primerjavi
višin NUSZ v pomurskih občinah. Po obrazložitvi je predlagal občinskemu svetu, da predlog
obravnava in sprejme.
Mitja FICKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja
Radgona za leto 2009 in predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto
2009 in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi vsebini sprejme.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da se vsako leto decembra v občini srečuje s
temi povečanji, v gospodarstvu pa se vsako leto v decembru srečuje z nižanjem cen. Nadalje je to
podrobneje obrazložil in predstavil ter nato med drugim predlagal, da se glede na prihajajoče
razmere, občanov s tem povečanjem dodatno ne obremeni in se letos odpove tem 3,3 %
povečanja ter se povečanja ne izvede. Ob koncu je dodal, da enako velja za naslednjo točko
dnevnega reda.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan za ilustracijo odgovoril, da iz naslova NUSZ
gre za 500 tisoč evrov v letnem proračunu občine, je pa ta obremenitev občanov iz tega naslova v
primerjavi z drugimi pomurskimi občinami najnižja. Dodal je, da bi zato bilo nespametno, če se
tega povečanja ne bi zajelo v proračun, ker bi potem občinski proračun bil še bolj osiromašen.

Ker drugih prijav k razpravi ni bilo, 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 – 3 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 195:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2009 znaša 0,001773 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

K tč. 9: Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Povedal je, da
je v 7. členu Odloka o občinskih taksah v Občini Gornja Radgona določeno, da občinski svet s
sklepom sprejme vrednost točke za izračun občinske takse, ki se usklajuje z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki je po podatkih statističnega urada za preteklo obdobje znašal 104,9, za
kar se predlaga tudi povečanje vrednosti točke za izračun občinske takse od sedanje 0,0531 EUR
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na 0,0557 EUR. Predstavil je tudi namene, za katere se občinska taksa zaračunava in po
obrazložitvi predlagal občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme.
Mitja FICKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o vrednosti
točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga v
predloženi vsebini sprejme.«
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 (17 prisotnih, 13 ZA – 4
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 196:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0557 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

K tč. 10: Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja
Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi. Med
drugim je povedal, da je občinski svet sprejel Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske
cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, ki velja do 31. 12. 2008. Glede na to se predlaga,
da občinski svet veljavnost sklepa podaljša do preklica in na ta način občanom Občine Gornja
Radgona, ki imajo svoje otroke vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona še naprej
omogoči dodatno subvencioniranje s strani občine, osnova za določitev plačila za starše pa bi do
preklica sklepa ostala nespremenjena. Po obrazložitvi je v imenu predlagatelja predlagal
občinskemu svetu, da predložen predlog obravnava in sprejme.
Dragica ČERNE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi
ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme v predloženi vsebini.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Sklepa o spremembi
sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predloženi vsebini sprejme.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
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Mitja FICKO, član občinskega sveta, se je v imenu staršev zahvalil za pogumno odločitev župana
in občinske uprave, da se najmlajše obvaruje pred aktualnimi razmerami v svetu in se ekonomska
cena vrtca ne podraži.
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. 197:
1. člen: V Sklepu o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja
Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103/VM z dne 28.3.2008 (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 43 z dne 1.4.2008), se spremeni besedilo 3. člena, tako
da se glasi:
»Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati se začne s 01.04.2008 velja pa do preklica.«.
2. člen: Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

K tč. 11: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2009
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi.
Obrazložil je podlage za pripravo letnega programa športa in nato predstavil predvideno
razdelitev zagotovljenih proračunskih sredstev za posamezne programe športa. Nadalje je med
drugim omenil problematiko glede delovanja športne zveze ter po obrazložitvi v imenu
predlagatelja predlagal občinskemu svetu, da predlog letnega programa športa za leto 2009
obravnava in sprejme.
Dragica ČERNE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Letni program športa v občini Gornja Radgona za
leto 2009 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Letnega programa
športa v občini Gornja Radgona za leto 2009 in predlaga občinskemu svetu, da ga v predloženi
vsebini sprejme z opombo, da bi bilo potrebno podrobno proučiti predvsem delovanje Športne
zveze Gornja Radgona in poiskati primerno rešitev, morda v sklopu Zavoda za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona.«
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. 198:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2009.
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K tč. 12: Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega
poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007
Obrazložitev k tej točki je podal Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona. Obrazložil je cilj in postopek izvedbe nadzora ter nato predstavil končno mnenje ter
ključne ugotovitve nadzornega odbora glede finančnega poslovanja knjižnice v letu 2007, njene
organiziranosti, prostorske problematike in sofinanciranja knjižničarske dejavnosti. Ob koncu
obrazložitve je med drugim izpostavil, da nadzorni odbor pri pregledu poslovanja Ljudske
univerze Gornja Radgona za leto 2007 ni ugotovil takšne vrste nepravilnosti in nezakonitosti, ki
bi lahko v posledici pomembneje vplivale na zakonitost poslovanja zavoda, zato so izrekli
pozitivno mnenje.
Dragica ČERNE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora
organiziranosti finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto
2007 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Marjan ŽULA je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s Poročilom nadzornega
odbora o izvedbi nadzora organiziranosti in finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska
univerza Gornja Radgona za leto 2007 s tem, da bi bilo potrebno resno pristopiti k reorganizaciji
in dokončno urediti knjižnično dejavnost, v skladu z zakonom, v okviru Občine Gornja
Radgona.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan na kratko
obrazložil problematiko glede ljudske univerze in komentiral potrebo po ločitvi ljudske univerze
in knjižnice. Omenil je tudi dogovarjanja med občinami soustanoviteljicami o različnih variantah
rešitev glede organiziranosti knjižnice in njene lokacije ter izpostavil, da bo najverjetneje že v
letu 2009 potrebno to problematiko dokončno rešiti.
Ker drugih prijav k razpravi ni bilo, 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. 199:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja
javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007.
K tč. 13: Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska
Sobota
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Med drugim je povedal, da je javni zavod Pomurske lekarne Murska
sobota obvestil občino, da konec februarja 2009 poteče štiriletni mandat svetu zavoda in da naj
občina kot soustanovitelj zavoda v svet zavoda imenuje svojega predstavnika. To zadevo je na
svoji seji obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katera za
člana tega sveta javnega zavoda predlaga Vincenca Rousa, člana občinskega sveta.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
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David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da je sam član Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je dejansko samo potrdila osnutek sklepa na katerem je že
bilo ime podžupana. Nadalje je povedal še njegovo mnenje, da po eni strani v občini rabimo tri
podžupane, po drugi strani pa župan ne najde moči in volje, da bi te podžupane tako obremenil,
da si ne bi potem še iskali dodatnega mesta v raznih javnih zavodih.
Župan je odgovoril gospodu Roškarju, da je naredil ravno obratno, saj je želel obremeniti
podžupane in je zato predlagal gospoda Rousa.
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 (16 prisotnih, 14 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 200:
Za člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
- Vincenc ROUS, stanujoč Delavska pot 12, 9250 Gornja Radgona.
K tč. 14: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
Župan je pri tej točki naštel, prebral in na kratko komentiral v gradivu in dodatnem gradivu
posredovane pisne odgovore na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta,
in sicer:
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Ivana Kajdiča;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Janka Kralja.
K tč. 15: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
Župan se je ob tej priliki zahvalil občinskemu svetu za kvalitetno, strokovno, zagnano in
preudarno delo. Posebej se je zahvalil se je tudi vsem odborom, kjer se opravi večina kvalitetnega
in strokovnega dela v smislu razprav ter se zadeve v glavnem razčistijo. Zahvalil se je tudi
direktoricam in direktorjem javnih zavodov ter svojim sodelavkam in sodelavcem v občinski
upravi.
Nato je vsem občankam in občanom ob prihajajočih božičnih praznikih zaželel vse najboljše.
Čestital je tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ob prihajajočem novem letu je vsem zaželel
obilo zdravja in sreče ter nadaljnjega dobrega sodelovanja v letu 2009.
Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Zato se je članicam in članom občinskega
sveta ter ostalim prisotnim zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 15.45 uri zaključil 17.
redno sejo občinskega sveta.
ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

SEJO VODILA:
PODŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Vinko ROUS, l.r.
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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