ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
18. 10. 2012, 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 kot predsedujoči vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v
nadaljevanju zapisnika: župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od
skupno 21 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,
Alenka KAUČIČ, 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, Urška ZIERNFELD, Robert
ŽINKOVIČ.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost na seji predhodno opravičil Ivan
KAJDIČ. Na začetku seje pa sta bila odsotna tudi Stanislav ROJKO in mag. Norma BALE,
oba člana občinskega sveta, ki sta se seji pridružila naknadno (pri 2. in 3. točki dnevnega
reda), tako da je bilo na seji potem navzočih 20 članic in članov občinskega sveta.
Ostali navzoči na seji:
˗ Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
˗ uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Simona BUDJA;
˗ novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje gradivo:
– K tč. 3: Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta
Republike Slovenije (seznam predlaganih kandidatov);
– K tč. 4: Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (predlog sklepa z
obrazložitvijo).

K tč. 2: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 3. izredne seje. Naštel
je gradivo, ki je bilo priloženo na mize še pred pričetkom seje k 3. in 4. točki predlaganega
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dnevnega reda, dostopno pa je tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Nato je
prebral celoten predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega
reda.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času pridružil Stanislav ROJKO, član
občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 19 članic in članov občinskega sveta.
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 soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega
sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike
Slovenije
4. Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
K tč. 3: Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana
Državnega sveta Republike Slovenije
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povedal je, da so na podlagi Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno
telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki
jih je sprejel Občinski svet Občine Gornja Radgona na 25. seji, dne 19.09.2002 lahko
predlagatelji (to je skupina najmanj 3 članov občinskega sveta) posredovali predloge za
elektorje oziroma za člana državnega sveta Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev – to je do 10. oktobra 2012. O tem
so bili z dopisom pisno obveščeni tudi predstavniki političnih strank zastopanih v občinskem
svetu. V določenem roku so Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
posredovali svoje predloge:
- Skupina treh članov občinskega sveta g. Zvonko Gredar, g. Milan Nekrep in ga. Inge
Ivanek so dne 05.10.2012 predlagali g. Milana Nekrepa kot kandidata za elektorja v
volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS.
- Skupina treh članov občinskega sveta g. Vinko Rous, ga. Urška Ziernfeld in g. Miran Dokl
so dne 10.10.2012 predlagali g. Mirana Dokla kot kandidata za elektorja v volilno telo za
volitve člana Državnega sveta RS.
- Skupina treh članov občinskega sveta g. Vinko Rous, ga. Urška Ziernfeld in g. Miran Dokl
so dne 10.10.2012 predlagali g. Antona Kampuša kot kandidata za člana Državnega sveta
RS.
Na podlagi 6. člena Pravil je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji
6. seji, dne 16.10.2012 obravnavala prispele predloge in sestavila Seznam predlaganih
kandidatov. Občinski svet lahko določi 1 kandidata za člana državnega sveta in glede na
število prebivalcev naše občine na podlagi 40. člena Zakona o državnem svetu izvoli 2
elektorja. Na koncu obrazložitve je povedal, da se na podlagi pravil elektorje voli na seji
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občinskega sveta s tajnim glasovanjem, prav tako pa se kandidata za člana državnega sveta
določi s tajnim glasovanjem.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času pridružila mag. Norma BALE,
članica občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 20 članic in članov občinskega
sveta.
Župan je v nadaljevanju seznanil članice in člane občinskega sveta s potekom izvedbe tajnega
glasovanja, kot ga predvideva 45., 49., 50. in 51. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona.
Župan je nato povabil navzoče k razpravi.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je povedal, da so res imele vse stranke možnost
predlaganja kandidatov, vendar so se oni v občinskem odboru stranke Zares odločili, da
predlogov ne bodo poslali, ker so bili mnenja, da je cela zadeva že naprej zmenjena v
koaliciji, čeprav bo verjetno nekdo to zanikal. Nadalje je županu povedal in komentiral, da
misli, da tu v Gornji Radgoni rabimo celega župana, ne pa župana z še neko funkcijo zraven.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je podal njegov osebni komentar na način
sestavljanja državnega sveta in med drugim povedal, da je res škoda, da se na državnem
nivoju ne potegne nekih potez in stvari spremeni, glede na to, da je država v krizi in bi se tudi
tu moralo začeti. Nadalje je podal še komentar glede predlagane dodatne funkcije župana.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in v nadaljevanju predlagal
imenovanje Komisije za izvedbo tajnega glasovanja za izvolitev dveh elektorjev oz.
predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in
določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, v sestavi:
Ø Stanislav Rojko, predsednik komisije,
Ø Branko Kocbek, član,
Ø Zlatko Erlih, član.
Člani in članice Občinskega sveta Občine Gornja Radgona so brez prijav k razpravi županov
predlog za imenovanje Komisije za izvedbo tajnega glasovanja soglasno podprli (20
navzočih, od tega 20 ZA).
Župan je nato določil prostor in čas za izvedbo tajnega glasovanja, in sicer, da bo tajno
glasovanje potekalo v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni,
izvedba tajnega glasovanja pa traja 15 minut. Nato je župan odredil začetek tajnega
glasovanja in prosil komisijo, da prične z izvedbo tajnega glasovanja. Tajno glasovanje se je
pričelo ob 14.15 uri. Glasovanje je vodil predsednik komisije. Komisija je obe glasovnici
vročala članicam in članom občinskega sveta in to sproti označevala na seznamu. Vsak član je
prejeti glasovnici potem moral oddati v glasovalno skrinjico. Glasovanje je potekalo do 14.30
ure. Komisija je o izvedbi tajnega glasovanja vodila ustrezna zapisnika.
Seja se je nadaljevala ob 14.35 uri. Župan je ugotovil, da je prisotnost članic in članov
občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji navzočih 20 članic in članov
občinskega sveta.
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Župan je nato prosil predsednika komisije za izvedbo tajnega glasovanja, da prebere
ugotovljen izid tajnega glasovanja.
Stanislav ROJKO, predsednik komisije za izvedbo tajnega glasovanja, je v skladu s 50.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona prebral oba zapisnika o
ugotovitvah komisije, in sicer:
a) Ugotovitev izida tajnega glasovanja za izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v
volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije:
- število razdeljenih glasovnic: 20
- število oddanih glasovnic: 20
- število neveljavnih glasovnic: 6
- število veljavnih glasovnic: 14
Rezultat tajnega glasovanja:
- število glasov, ki jih je dobil 1. DOKL Miran: 14
- število glasov, ki jih je dobil 2. NEKREP Milan: 12
Komisija je ugotovila, da sta za elektorja oz. predstavnika v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije izvoljena: DOKL Miran in NEKREP Milan.
b) Ugotovitev izida tajnega glasovanja za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Republike Slovenije:
- število razdeljenih glasovnic: 20
- število oddanih glasovnic: 20
- število neveljavnih glasovnic: 6
- število veljavnih glasovnic: 14
Rezultat tajnega glasovanja:
- število glasov, ki jih je dobil 1. KAMPUŠ Anton: 14
Komisija je ugotovila, da je za kandidata za člana Državnega sveta Republike določen:
KAMPUŠ Anton.
Župan je kot predsedujoči seznanil, da je občinski svet na podlagi tajnega glasovanja sprejel
naslednja dva sklepa, in sicer:
S K L E P št. 115:
Za predstavnika oz. elektorja v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev člana državnega
sveta sta izvoljena:
DOKL Miran, stanujoč Gornja Radgona, Leninova ul. 4 in
NEKREP Milan, stanujoč Gornja Radgona, Partizanska c. 33.

S K L E P št. 116:
Za člana Državnega sveta Republike Slovenije je določen kandidat:
KAMPUŠ Anton, stanujoč Spodnja Ščavnica 21 B, 9250 Gornja Radgona.

Zapisnika ugotovitev Komisije za izvedbo tajnega glasovanja za izvolitev dveh elektorjev oz.
predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in
določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije sta priloga arhivskega
izvoda gradiva seje.
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K tč. 6: Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Iz obrazložitve v gradivu je izpostavil postopke, ki so bili v tej zvezi
izvedeni in v imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagal
občinskemu svetu, da predlog obravnava in poda pozitivno mnenje kandidatki Slavici
Trstenjak za ravnateljico Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je povedal, da bo njegova razprava pozitivna, ker se
odloča o odlični kandidatki. Nadalje je izpostavil težave negovske šole zaradi premajhnega
števila otrok ter pozval vse starše iz tistega območja, da naj dajo svoje otroke v negovsko šolo
in ne v sosednje šole, saj je ta šola odlična.
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 nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 117:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke
Slavice Trstenjak, roj. 12. 6. 1962, stanujoče Jamna 11b, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, za
ravnateljico Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova za mandatno obdobje 2013 –
2017.

Nato je župan zaključil to točko dnevnega reda in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in
sodelovanje ter ob 14. 45 zaključil 3. izredno sejo občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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