ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
11. 11. 2010, 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 navzoče.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 19 članic in
članov občinskega sveta.
Na seji so bili navzoči naslednje članice in člani občinskega sveta:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Zlatko ERLIH, Zvonko GREDAR, Ingeborg IVANEK,
Ivan
KAJDIČ,
Branko
KLUN,
Branko
KOCBEK,
Milan
KRIŽAN,
mag. Nataša LORBER, Milan NEKREP, Miroslav NJIVAR, Stanislav ROJKO,
David ROŠKAR, Vinko ROUS, Franc SATLER, Matej ŠKROBAR, Dušan ZAGORC,
Robert ŽINKOVIČ.
Odsotnost je predhodno opravičila Urška ZIERNFELD, članica občinskega sveta.
Ostali navzoči na seji:
− Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona,
− Branko BORKO – predsednik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona,
− novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zvočnim in slikovnim zapisom na DVD, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so prejeli vabilo na sejo brez gradiva. Pred pričetkom seje so
članice in člani občinskega sveta ter ostali prisotni prejeli naslednje gradivo:
Ø k tč. 3: Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (predlog
sklepa z obrazložitvijo).

K tč. 2: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 1. izredno sejo in
povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je seznanil prisotne, da za predlagani dnevni red ne bo
glasoval, ker 1. redna seja občinskega sveta ni bila zaključena in bi morali s prekinjeno točko
nadaljevati. Ker temu ni tako, glede predlaganega dnevnega reda za 1. izredno sejo meni, da bi
bilo pravilneje zamenjati 3. in 4. točko dnevnega reda in tako najprej imenovati Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlagal je, da se ti točki zamenjata ali pa se
obravnava 3. točke »Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona«
prestavi na naslednjo redno sejo občinskega sveta. Župana je nadalje vprašal, kje so razlogi za
sklic izredne seje, saj po njegovem mnenju za sklic izredne seje ni bilo potrebe.
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David ROŠKAR, član občinskega sveta, je seznanil navzoče, da svetniška skupina SDS, po
proučitvi poslovnika občinskega sveta, ne bo glasovala za predlagani dnevni red. Razlogi za to
so v dejstvu, da predlagana 3. točka dnevnega reda ni nujna zadeva in ne izpolnjuje pogojev za
sklic izredne seje. Nadalje je predlagal, da se 3. točka dnevnega reda umakne iz dnevnega reda
in se glasuje in razpravlja samo o 4. točki dnevnega reda, s tem, da se danes ne uporablja termin
besede »izredna seja«, ampak »nadaljevanje 1. seje«.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je predlagala zamenjavo vrstnega reda 3. in 4.
točke dnevnega reda.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, se je pridružil mnenjem predhodnikov v razpravi. Povedal
je, da po njegovem mnenju 3. in 5. predlaganega dnevnega reda, nista točki za obravnavo na
izredni seji. Predlagal je, da se ti točki zato umakneta iz dnevnega reda, saj bo v nasprotnem
primeru glasoval proti predlogu dnevnega reda.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (19 navzočih,
od tega 10 ZA – 8 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 3: Potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Branko BORKO, predsednik Občinske volilne komisije Občine
Gornja Radgona. Povzel in pojasnil je postopke, ki so bili izvedeni v zadevi predloga za
potrditev mandata novi članici občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal kritiko na proceduro dogodkov in pozno
obveščanje, saj mu je znano, da so bili člani občinske volilne komisije komaj danes obveščeni o
zadevi, kar je po njegovem mnenju prepozno. Ob koncu je še komentiral, da tudi datumi na
vabilu za to sejo in v obrazložitvah procedure v predlogu sklepa niso ravno usklajeni.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so z večino glasov (19 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 5:
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Alenki KAUČIČ,
rojeni 15. 4. 1986, s stalnim prebivališčem Gornji Ivanjci 21, Spodnji Ivanjci.
Župan je po sprejemu sklepa čestital novi članici občinskega sveta.
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Na novo potrjena članica Alenka KAUČIČ se je članom občinskega sveta zahvalila za zaupanje
in potrditev mandata. V nadaljevanju pa je replicirala oz. pojasnila razloge za takšno zaporedje
dogodkov in datumov v postopku sprejemanja funkcije za članico občinskega sveta, o katerih je
z očitkom spregovoril gospod Roškar.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je protestiral in zahteval spoštovanje poslovnika
občinskega sveta, saj po sprejemu sklepa ni dopustno replicirati.
Župan se je strinjal in v nadaljevanju ugotovil, da se je s potrditvijo mandata novi članici
občinskega sveta, udeležba na seji povečala na 20 navzočih članic in članov občinskega sveta.

K tč. 4: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je povedal, da je na prvi seji v skladu s 35. členom poslovnika občinskega sveta prekinil
razpravo o tej točki in da se tako razprava nadaljuje na tej seji. Glede na to, da se ni uspelo
pripraviti sprejemljivejšega predloga, je zato ponovno podal isti predlog, kot ga je podal že na 1.
seji občinskega sveta, in sicer, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenujejo: Vinko Rous, Miran Dokl, Zvonko Gredar, David Roškar, Robert Žinkovič, Dušan
Zagorc in Branko Kocbek.
Župan je povabil navzoče članice in člane občinskega sveta k nadaljevanju razprave k tej točki.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je v razpravi komentirala nasprotja med
županovimi izjavami in dejanji, saj v nespremenjenem predlogu za imenovanje komisije Stranke
mladih – Zeleni Evrope spet ni zajel, čeprav je na prejšnji seji obljubil sprejemljivejši predlog,
pred kratkim pa je izražal tudi veselje nad pomlajeno sestavo občinskega sveta, med katere se
Stranka mladih – Zeleni Evrope, glede na starostno skupino in zastopanje interesa mladih, tudi
uvršča. V nadaljevanju je komentirala županovo nesodelovanje s Stranko mladih – Zeleni
Evrope. Izrazila je razočaranje nad dejstvom, da se v času volitev skrb za mlade tako zelo
izrablja ter med drugim izpostavila morebitno bojazen pred visoko izobrazbeno strukturo
občinskega sveta. Izpostavila je najvišjo izobrazbeno strukturo obeh članov občinskega sveta iz
vrst Stranke mladih – Zeleni Evrope in seznanila navzoče, da takšnega županovega predloga za
imenovanje komisije ne bosta podprla. V kolikor jim pa delovanje v delovnih telesih (kot kaže)
ne bo omogočeno, bodo svoje predloge predstavljali javnosti na občinskih sejah.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je repliciral na razpravo gospe Lorber glede najvišje
izobrazbene strukture članov občinskega sveta, saj imajo vsi trije člani občinskega sveta iz vrst
DeSUS-a fakultetno izobrazbo. Glede njenega vztrajanja, da ima Stranka mladih člana v
komisiji pa je menil, da to glede na volilni rezultat drugih strank, ni sprejemljivo.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta je replicirala gospodu Gredarju in povedala, da
imata člana občinskega sveta iz Stranke mladih najvišje povprečje izobrazbene strukture v
občinskem svetu.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je navzoče seznanil, da ne bo glasoval za takšen
županov predlog, saj stranka Zares še vedno zavzema stališče, da je v komisiji zastopanih vseh
sedem najmočnejših strank, vsaka z enim članom. Nadalje je prosil župana, da pojasni, ali je v
primeru predlagane vključitve kandidata v komisijo iz vrst SLS, katera je prejela manj glasov
kot Stranka mladih, upošteval volilni rezultat, saj se s takšnim predlogom namreč dokazuje
ravno nasprotno.
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Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je glede na besede župana, da nadaljujemo z razpravo,
vprašal župana ali nadaljujemo točko iz 1. redne seje, ali smo na 1. izredni seji. V primeru
nadaljevanja redne seje, je prosil, da se zagotovi zakonitost glasovanja, torej brez danes potrjene
članice Alenke Kaučič. V kolikor bo drugače, se bo glasovanja vzdržal, saj meni, da je izredna
seja sklicana nelegalno.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je v razpravi potrdil besede gospe Lorber glede obljube
župana, da se bodo vodji političnih strank o sestavi komisije še usklajevali. V skladu s
poslovnikom je predlagal prekinitev točke dnevnega reda seje z 20-minutnim odmorom, da se
opravi sestanek vodij političnih strank.
Župan se je odzval na razpravo in tako poudaril, da sedaj poteka 1. izredna seja Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, s sprejetim dnevnim redom, katerega je še enkrat prebral.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je kritiziral celoten potek in način sklica izredne seje, saj
vse to dokazuje, da besede župana o posvetovanju, pogovoru in svetovanju, ne držijo. S takim
načinom in potekom je bil namreč dosežen in pridobljen le dodaten glas enega člana oz. članice
občinskega sveta in s tem bo tudi tak predlog, o katerem se župan ne želi pogovarjati, sprejet.
Izrazil je bojazen, da se bo takšna praksa v bodoče nadaljevala, saj po njegovem mnenju takšno
ravnanje ne pelje nikamor.
Drugih prijav k razpravi o tej točki več 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 navzočih, od tega 11 ZA – 8
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 6:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi:
1. Vinko ROUS, Delavska pot 12, 9250 Gornja Radgona
2. Miran DOKL, Leninova ulica 4, 9250 Gornja Radgona
3. Zvonko GREDAR, Ivanjski Vrh 5, 9245 Spodnji Ivanjci
4. David ROŠKAR, Črešnjevci 20, 9250 Gornja Radgona
5. Robert ŽINKOVIČ, Ptujska Cesta 17, 9250 Gornja Radgona
6. Dušan ZAGORC, Partizanska cesta 37, 9250 Gornja Radgona
7. Branko KOCBEK, Lomanoše 24, 9250 Gornja Radgona

K tč. 5: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so bila
med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter spregovoril o:
- gradbišču v Gornji Radgoni – ob cesti G1/3, kjer se opravljajo različna dela: širitev vozišča,
pločniki, razsvetljava (med trgovino Lidl in krožiščem pri Arcontu);
- otvoritvi Kerenčičeve ulice – dne 12. 11. 2010 ob 12. uri in o tem, kaj vse so zajemala
investicijska dela in kaj še je v prihodnje potrebno opraviti v prid ohranitve tega starega dela
mesta;
- o formiranju vseh petih svetov krajevnih skupnosti v občini in izvolitvi predsednikov svetov
krajevnih skupnosti;
- o podpisu konzorcijske pogodbe z več subjekti, med katerimi je tudi podjetje Elti Gornja
Radgona in h kateremu s podpisom pristopa tudi Občina Gornja Radgona; gre za
uresničevanje »Pomurskega zakona«, s podporo javnega sektorja, pa pridobijo prijavitelji
dodatne točke;
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- o ideji, da bi se na seje občinskega sveta vabilo tudi vse častne občane (ideja med svetniki ni
požela takojšnjega odobravanja).
Ob koncu je župan izrazil svoje mnenje o trenutnem političnem delovanju in odnosu nekaterih v
občini in občinskem svetu. Pričel je s prispodobo o gradnji peščenega gradu in večkratnim
sesutjem le-tega. S tem je želel ponazoriti dogajanje v prejšnjem mandatu Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, ko je opozicija podirala vsak projekt oz. vse kar se je s strpnostjo
gradilo ter zanjo nič ni bilo dobro opravljeno in nič vredno. Opozicija je glasovala proti vsem
proračunom, rebalansom in s tem proti vsem projektom. Zaslug za uspehe prejšnjega mandata,
si torej ne morejo pripisovati.
Prebral je rezultate zadnjih volitev, kot opomnik tistim, ki so v prejšnjem mandatu tako
negativno delovali. Občanke in občani so namreč njihovo štiriletno delo ocenili kot negativno.
Izrazil je upanje, da so v strankah že analizirali rezultate volitev in sprejeli nadaljnje ukrepe in
usmeritve, upa, da v smeri spremembe taktike delovanja v bodoče, še posebej zato, ker so
nekateri že več let kandidati za župane na volitvah in dosegajo vedno slabe volilne rezultate.
Zato bi se bilo dobro zamisliti in dati mogoče priložnost drugim v stranki, ali pa spremeniti
svoje delovanje v občinskem svetu.
V bodoče si želi in predlaga produktivno sodelovanje, tekmovalnost z dobrimi idejami, kako
hitreje napredovati v občini, priti do več finančnih virov ter nagrajevati zamisli strokovnih služb
občinske uprave, župana in odgovornih v občini.
Izrazil je bojazen, da bo gospod Rojko, ki je dosegel drugi najboljši rezultat na volitvah za
župana, šel po poti ostalih in tako nasprotoval vsem projektom, predlogom, napredku in čez štiri
leta na volitvah pristal pri 6 % prejetih glasov.
Kot župan vseh volilcev (vseh strank) si želi sodelovanja vseh. Kakor na koordinaciji političnih
strank, jih je tudi sedaj povabil v koalicijo in k sodelovanju, saj meni, da je v tako mali občini
sodelovanje ključnega pomena, da se lahko uresničijo zadani cilji. Ponudil jim je 14 dni časa za
premislek − do priprave predlogov za odbore in komisije občinskega sveta.
Ker je v zadnjem času bilo izrečenih tudi več neresnic in je v tej zvezi prejel tudi več klicev in
pisem, je župan dve izjavi sedaj javno izpostavil in demantiral:
- ni resnična izjava, da ima Dom starejših občanov Gornja Radgona 200.000 EUR izgube
in prav bi bilo, da se g. Kajdič za to izjavo zaposlenim pisno opraviči;
- prav tako ni resnična izjava o stroških tožbe z graščakom Hercogom, v višini 80.000
EUR; v tej zvezi se pripravlja nova pogodba in stroškov v tej zadevi še ni bilo nič.

S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Zato se je
članicam in članom občinskega sveta ter ostalim navzočim zahvalil za prisotnost in sodelovanje
ter ob 14.50 zaključil 1. izredno sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona BUDJA, l.r.

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