ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne
20. 11. 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, mag. Zlatko ERLIH, Zvonko GREDAR, Ingeborg IVANEK,
Ivan KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Milan KRIŽAN, mag.
Nataša LORBER, Milan NEKREP, Miroslav NJIVAR, Stanislav ROJKO, David ROŠKAR,
Vinko ROUS, Franc SATLER, Dušan ZAGORC, Urška ZIERNFELD, Robert ŽINKOVIČ.
Seji se je pri 4 točki, z opravičeno zamudo pridružila Urška ZIERNFELD, članica občinskega
sveta. Seji se je pri 4. točki pridružil še Branko KOCBEK, član občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je bil odsoten Matej ŠKROBAR, član občinskega sveta.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Majda FERENC, Danilo
VLAJ, Daniel VEBERIČ, Suzana GRAH, Simona BUDJA;
Ø Vesna KOZLAR, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o.;
Ø Milan ŽELEZNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo;
Ø 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 in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− k tč. 6: Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (druga
obravnava) – sprememba predloga odloka s strani predlagatelja;
− k tč. 16: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
(dopolnilni odgovor KS Gornja Radgona na vprašanje člana občinskega sveta,
gospoda Miroslava Njivarja);
− Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (predlog sklepa z obrazložitvijo);
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve;
Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo.
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K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta in zapisnika 3.
izredne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 20. 9. 2012 in zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 18. 10. 2012 ter povabil navzoče k razpravi o obeh zapisnikih.
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 župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 118:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 10. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 9. 2012 v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 3. izredne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2012 v predloženi vsebini.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 11. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, dostopno
pa je tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno gradivo, katero je
bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje. Dodatnemu
gradivu je bil priložen tudi predlog Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč.
Župan je tako kot predlagatelj dnevnega reda predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda 11.
seje z novo 16. točko dnevnega reda: »Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za zemljišče
parc. št. 601/1, k.o. Spodnja Ščavnica«. Predlagal je, da se prej predvidena 16. točka ustrezno
pomakne in postane 17. točka dnevnega reda.
Župan je dal predlog za dopolnitev predloga dnevnega reda v razpravo. Prijav k razpravi ni bilo,
zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo
16. točko. Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli
dopolnitev dnevnega reda z novo 16. točko.
Župan je nato prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o
predlogu dnevnega reda.
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 (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta in 3. izredne seje občinskega
sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
6. Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava)
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7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)
8. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (prva obravnava)
9. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (prva obravnava)
10. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob
OŠ Gornja Radgona (prva obravnava)
11. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)
12. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem
zavodu Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)
13. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št.
584/2 in 586/4 k.o. Zbigovci
14. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št.
927/34 k.o. Mele
15. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja
Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak, Lastomerci, Negova, Orehovci,
Police, Stavešinci in Zbigovci
16. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za zemljišče parc. št. 601/1, k.o. Spodnja Ščavnica
17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Na 10. redni seji je občinski svet sprejel sklep v zvezi z oskrbo s pitno vodo v Občini Gornja
Radgona. Ni pa bilo rečeno niti z eno samo besedo, kaj je s pitno vodo v samem mestu Gornja
Radgona. Občani Panonske ulice – vse do semaforjev, imajo resne probleme s pitno vodo. Vse
pogosteje se na teh mestih primarnega voda poškoduje že tako dotrajana azbestna cev. To pa
seveda povzroča veliko nezadovoljstva občanov na Panonski ulici, saj je tu kar nekaj blokov, kjer
stanovalci ostanejo brez pitne vode. Ta cesta povezuje tudi sosednjo Avstrijo in nastajajo tudi
nepotrebni zastoji zaradi teh izkopanih lukenj, ki so predolgo odprte. Že pred leti je bilo rečeno,
da se bo ta cesta preplastila in uredila infrastruktura. Jasno nam je lahko, da oskrba s pitno vodo v
okviru projekta »Pomurski vodovod – sistem C« še ne bo tako hitro. Zato dajem pobudo, da se
primarni vod z vsemi ustreznimi odcepi, na Panonski cesti, prioritetno sanira. V proračunu za leto
2013 in 2014 je ogromno želja, ki po moji oceni v teh kriznih časih ne morejo biti pred oskrbo z
zdravo pitno vodo. Samo pomislimo koliko kubikov vode izteče v zemljo, koliko je izgubljenih
kilovatnih ur, da o stroških dela niti ne govorimo. Dajem pobudo, da strokovne službe to moje
mnenje vzamejo resno in vsi skupaj pristopimo k rekonstrukciji primarnega voda z ustreznimi
priključki na Panonski cesti.«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona: Stanislav Rojko, Robert Žinkovič, Dušan
Zagorc, mag. Zlatko Erlih in Brane Klun, predlagamo županu ter občinskemu svetu, da čimprej s
skupnimi močmi najdemo rešitev za sprejetje Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini
Gornja Radgona.
Menimo, da je sprejetje pomembno za študente in preprečevanje »bega možganov«, hkrati pa je
to nagrada za delo in trud študentov ter spodbuda za nadaljnji študij ter zaključek le-tega. Ob tem
naj spomnimo, da nagrajevanje študentov že dolga leta izvajajo številne občine v Sloveniji, tudi
naše sosednje, zato bi bilo prav, da tudi mi podpremo študente.
Ob podaji pobude za sprejetje pravilnika, pozivamo oz. predlagamo županu Občine Gornja
Radgona in strokovnim službam, da najdejo rešitev, da se v Odlok o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2013 vključi dodatna postavka »nagrajevanje študentov«. Ob tem naj spomnimo,
da smo od lanskega proračuna do letošnjega prvega branja Odloka o proračunu Občine Gornja
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Radgona za leto 2013 krčili sredstva za kadrovske štipendije (411701) iz 8.900 eur na 4.500 eur.
Ker ta postavka v proračunu 2012 ni bila izkoriščena je zato odlična priložnost, da vzpodbudimo
študente s sprejetjem pravilnika o nagrajevanju in vključitvi v proračun za leto 2013. Prav tako
predlagamo, da se v končno pripravo pravilnika vključi predlagatelje ter Mladinski svet Gornja
Radgona in Študentsko mladinski klub Klinka.
Pobudi prilagamo predlog Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Gornja Radgona.«
Kopija predloga Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Gornja Radgona je bila priložena
prejemnikom pobude, original pa je priloga arhivskega izvoda gradiva 11. redne seje.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času (ob 14.15 uri) pridružila Urška
ZIRNFELD, članica občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 19 članic in članov
občinskega sveta.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Ponovno prosim za odgovor na moje vprašanje, postavljeno na 10. redni seji občinskega sveta,
glede 11-mlinskega potoka in dajem pobudo, da se hidrogeološke raziskave Apaškega polja
(izvedene v okviru projekta Pomurski vodovod – sistem C), predstavijo tudi nam - v Občini
Gornja Radgona, ne samo v Občini Apače.«
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na 10. seji občinskega sveta sem postavil vprašanje glede dokazil in podatkov o kandelabrih in
lučeh v mestnem parku. Dobil sem pomanjkljiv oziroma delni odgovor na samo dve alineji od
vseh vprašanj, zato vprašanje postavljam ponovno in ga dopolnjujem z naslednjim:
Ø želim ime proizvajalca kandelabrov;
Ø izjavo izvajalca glede na garancijo;
Ø dokazilo o A-testih, zanesljivosti in tehnični opis kandelabra;
Ø potrdilo o zaščiti kandelabra (protikorozijska zaščita);
Ø želel bi videti račun za te kandelabre.
V odgovoru na moja vprašanja ste zapisali kopico stvari za katere nisem niti spraševal. Prosim,
da se mi odgovori na vprašanja točno to, kar sem vprašal. Zraven pa prosim, da podate še vso
zahtevano dokumentacijo. Odgovor pričakujem do naslednje seje občinskega sveta.«
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času (ob 14.23 uri) pridružil Branko
KOCBEK, član občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 20 članic in članov
občinskega sveta.

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 se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in
sicer o:
Ø obisku direktorja Direkcije RS za ceste in njegove ekipe, o vsebini dogovorov in predlaganih
rešitvah ureditve državnih cest na območju občine Gornja Radgona, predvsem o dogovorih
glede sanacije Panonske ulice v Gornji Radgoni, pa tudi o ureditvi semaforiziranega križišča
v Gornji Radgoni in ureditvi ceste (dovoz do avtoceste) mejni prehod Gornja Radgona –
Spodnji Ivanjci;
Ø bilateralni županski konferenci v Bad Radkersburgu in razgovorih glede sodelovanja v okviru
tako imenovanega Vulkanland-a in o razgovorih glede delovanja skupne razvojne agencije v
okviru čezmejnega sodelovanja;
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Ø vodovodu – sistem C, o širini tega projekta, ugodnemu (nizkemu) sofinanciranju s strani
lokalne skupnosti in o načinu izvedbe investicije ter izbiranja izvajalca del za posamezna
dela;
Ø prijavi projekta nadaljnje sanacije OŠ Gornja Radgona na razpis ministrstva (za energetsko
sanacijo šol);
Ø investicijah, ki se trenutno izvajajo (kanalizacija v Podgradu, cesta v Negovskem Vrhu skupaj
z Občino Benedikt, preplastitev ceste v Spodnji Ščavnici);
Ø stanju projekta Odprto širokopasovno omrežje in postopkih ter pritožbah v okviru javnega
razpisa, kar bo izvedbo projekta zavleklo za kakšna dva meseca.

K tč. 6: Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (druga
obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Naštel je
vse predlagatelje pripomb in predlogov, danih v predvidenem roku za obravnavo in poudaril, da
je določene popravke v predlog za drugo obravnavo vnesel tudi sam predlagatelj. Izpostavil je
dejstvo, da so v obrazložitvi podana vsa pojasnila na dane predloge pobude in dopolnitve, katerih
je skupaj čez 50, od teh pa je veliko takih, katerih vsebina je že zajeta v posameznih zakonih in
drugih občinskih odlokih, zato niso upoštevani. Povedal je, da je na podlagi razprave na sejah
Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in Odbora za
gospodarstvo, obrt in podjetništvo bilo sprejeto še dodatno mnenje, da se 6. točka 8. člena
dopolni s povzetkom iz drugega odstavka 70. člena in povzetka 18. člena Pravilnika o
projektiranju cest, ki govorita o zasaditvah ob cesti in preglednosti ceste. Naštel je še druge
bistvene spremembe v odloku med prvo in drugo obravnavo in v imenu predlagatelja,
občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka obravnava in sprejme.
Miran DOKL 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
Odloka o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini z naslednjimi dopolnitvami:
• 6. točka 8. člena predloga odloka se dopolni s povzetkom iz drugega odstavka 70. člena in
povzetka 18. člena Pravilnika o projektiranju cest tako, da v celoti glasi:
o »opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi ostrimi predmeti, ki
so usmerjeni proti javni površini ali v polju preglednosti zasaditi drevesa, grmovnice
ali žive meje, katerih višina presega 0,75 m oziroma postaviti ograjo, ki ne bi
zagotavljala popolne preglednosti«.«
Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o javnem redu in
miru na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini z naslednjimi dopolnitvami:
• 6. točka 8. člena predloga odloka se dopolni s povzetkom iz drugega odstavka 70. člena in
povzetka 18. člena Pravilnika o projektiranju cest tako, da v celoti glasi:
o »opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi ostrimi predmeti, ki
so usmerjeni proti javni površini ali v polju preglednosti zasaditi drevesa, grmovnice
ali žive meje, katerih višina presega 0,75 m oziroma postaviti ograjo, ki ne bi
zagotavljala popolne preglednosti«.
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je seznanil, da so člani občinskega sveta iz vrst
stranke ZARES že pred 10. redno sejo, v mesecu septembru 2012, vložili tri amandmaje na
obravnavani predlog odloka, vendar zaradi upoštevanja njihovih predlogov v drugi obravnavi, te
amandmaje umikajo. Seznanil je z njegovo odločitvijo, da bo glasoval ZA sprejem odloka.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je izrazil zadovoljstvo nad obravnavo odloka in
načinom, kako se je vsebina oblikovala. Pohvalil je pripravljen odlok in najavil svojo namero, da
bo glasoval ZA sprejem odloka.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 119:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru na
območju občine Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi. Izpostavila
je določila Pogodbe o oddaji dela kulturnega spomenika grad Negova – objekt Pristave in
Stražnega stolpa ob vhodu v upravljanje in dela poslovnih prostorov v pritličju in kleteh Novega
gradu ter grajskega parka v uporabo, ki narekujejo spremembo 9., 20. in tudi 29. člena Odloka o
ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Po obrazložitvi je v imenu
predlagatelja občinskemu svetu predlagala, da predlog odloka obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
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 spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani
postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče 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 župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 120:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja
Radgona – skrajšani postopek.
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K tč. 8: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Poleg pomembnosti akta za občino, je
uvodoma izpostavil priporočila Vlade RS, ki je zmanjšala povprečnino za 15%, nadalje pa
izvedeno podrobno in obširno razpravo na sejah delovnih teles občinskega sveta, kjer so predlog
proračuna za leto 2013 tudi podprli. V tej zvezi se je zahvalil Dominiki Fras in dr. Tatjani Fulder
za njune obrazložitve na sejah odborov. V nadaljevanju je opisal postopek priprave predloga
odloka proračuna in njegovo usklajevanje. Izpostavil je podatek, da investicijski del proračuna
predstavlja kar 64 % vseh odhodkov proračuna in naštel poglavitne investicije: modernizacija
cest, širokopasovno omrežje, projekt Skupaj, čistilna naprava Gornja Radgona, revitalizacija
Negovskega gradu, vodovodno omrežje – sistem C, zaključna faza obnove Špitala, izgradnja
slačilnic na TŠC Trate, izgradnja večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Gornja
Radgona, izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Črešnjevcih, investicija v nadaljnjo obnovo
Osnovne šole Gornja Radgona.
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi, je podala daljšo obrazložitev. Uvodoma je
navedla razloge za pripravo dvoletnega proračuna in opisala način dela pri pripravi in sestavi
proračuna. Naštela je odhodke z vrednostmi, ki v prvi fazi usklajevanja prihodkovne in
odhodkovne strani niso bili izločeni iz proračuna, nadalje pa povedala, da se je v drugi fazi
priprave proračuna poseglo na materialne stroške vseh javnih zavodov, javnega podjetja ter
občinske uprave, tudi dotacije, in s tem je bila končno dosežena uravnoteženost proračuna, ki je
sedaj v obravnavi. Opozorila je na podatke v splošnem delu proračuna, kjer je razvidno, da se
glede na leto 2012 skupni prihodki zvišujejo za 1.739.420,69 eur, kar je posledica povečanja
transfernih prihodkov, predvsem iz sredstev proračuna Evropske unije v vrednosti 2.123.825,41
eur. Pri tem je izpostavila tekoče prihodke, ki se zmanjšujejo za 175.977 eur, k čemur v največji
meri pripomore zmanjšanje dohodnine oz. občinskega vira v vrednosti 117.541,00 eur ter
zmanjšanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani pravnih oseb za 60.000,00 eur. V
nadaljevanju je naštela pričakovane transferne prihodke z zneski v letu 2013, in sicer: prejeta
sredstva iz državnega proračuna za investicije – požarna taksa, financiranje po 21. členu ZFO,
sofinanciranje od Fundacije za šport, nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona–Črešnjevci,
sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, sofinanciranje rekonstrukcije ogrevanja v stavbi
občinske uprave s strani upravne enote, projekt »Jem lokalno«, prejeta sredstva iz občinskih
proračunov za tekočo porabo, kamor spada sofinanciranje medobčinskega inšpektorata s strani
Občine Apače in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja, kamor spadajo refundacije javnih del in družinskega, sredstva za projekt »CITY
COOPERATION«, sofinanciranje rekonstrukcije podstrešja in ostrešja Gasilskega doma
Zbigovci, projekt »SKUPAJ«, projekt »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital
Gornja Radgona«, širokopasovno omrežje, revitalizacijo naravnega in turističnega bisera
Ščavniške doline–Negovsko jezero in sredstva za investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Gornja
Radgona. Nadalje je v zvezi z skupnimi odhodki povedala, da se povečujejo za 4.801.073,94 eur,
k čemur največ doprinese povečanje investicijskih odhodkov v vrednosti 5.303.090,17 eur,
medtem ko se tako tekoči odhodki, kot tudi tekoči in investicijski transferi zmanjšujejo v skupni
vrednosti za 502.016,23 eur. Ker investicije predstavljajo največji del skupnih odhodkov (64,14
%), je v nadaljevanju preletela Načrt razvojnih programov za leto 2013.
Pri tem je poudarila, da se za leta 2015, 2016 in 2017 predlaga za modernizacijo cest enoten
znesek v letih 2015 in 2016 - 370.000,00 eur, v letu 2017 pa vrednost 600.000,00 eur in pojasnila,
da je danes težko konkretno definirati modernizacijo ceste za leta 2015, 2016 in 2017, saj je
pričakovati, da se bodo čez leta prioritete spremenile. Še zlasti je to dejstvo potrebno upoštevati
zaradi tega, ker bo verjetno, glede na načrtovano vrednost, v bodoče v načrt razvojnih programov
uvrščena samo ena cesta za vsako krajevno skupnost. Omenila je še načrtovani proračunski
primanjkljaj, v vrednosti 6.461.992,08 eur, ki se pokriva v bilanci C-račun financiranja z
zadolževanjem, predvidenim v skupni višini 6.574.518,92 eur. Ob koncu je izpostavila še
7

pomembnost pravočasnega sprejetja proračuna za leto 2013 (razpis Ministrstva za infrastrukturo
in prostor, kamor je prijavljen projekt Investicijsko vzdrževanje OŠ, kjer se v primeru odobritve
projekta zahteva sprejem proračuna sredi decembra 2012, kakor tudi zaradi ostalih prijav na
sofinanciranja in izvedb ostalih projektov vezanih na evropska sredstva).
Miran DOKL 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
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – prva obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
Do druge obravnave predloga odloka občinska uprava prouči predloge proračunskih postavk, ki
jih je posredovalo Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in sicer:
• na proračunski postavki 160213 – geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin,
ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – drugi operativni odhodki se odvzame
20.000,00 eur in se za ta znesek odpre nova proračunska postavka: Izdelava katastra (vsi
komunalni vodi, javne površine, občinska zemljišča,..);
• na proračunski postavki 15029002 – ravnanje z odpadno vodo, konto 402938 – prejemki
zunanjih sodelavcev se odvzame 10.000,00 eur in se v enaki vrednosti odpre nova
proračunska postavka: sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) na območju občine G.
Radgona;
• na proračunski postavki 180207 - grad Negova, konto 402999 – drugi operativni odhodki se
odvzame 15.100,00 eur in se odpre nova postavka v enaki vrednosti Dokapitalizacija JP
Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi traktorja s priključki,…);
• na proračunski postavki 180595 – izgradnja slačilnic na TŠC Trate, konto 420402 –
rekonstrukcije in adaptacije se odvzame 50.000,00 eur in prenese na novo postavko
Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi smetarskega
vozila).«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami z dvema dopolnitvama:
Ø v postavki 180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo - konto 413300 Tekoči transferi v
javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, se zagotovijo dodatna finančna
sredstva za zaposlitev hišnika;
Ø v postavki 180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo - konto 413302 Tekoči transferi v
javne zavode – za izdatke za blago in storitve, se zagotovijo dodatna finančna sredstva za
stroške prireditev.«
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 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal 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 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
Do druge obravnave predloga odloka občinska uprava prouči predloge proračunskih postavk, ki
jih je posredovalo Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in sicer:
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na proračunski postavki 160213 – geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin,
ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – drugi operativni odhodki se odvzame
20.000,00 eur in se za ta znesek odpre nova proračunska postavka: Izdelava katastra (vsi
komunalni vodi, javne površine, občinska zemljišča,..);
na proračunski postavki 15029002 – ravnanje z odpadno vodo, konto 402938 – prejemki
zunanjih sodelavcev se odvzame 10.000,00 eur in se v enaki vrednosti odpre nova
proračunska postavka: sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) na območju občine
Gornja Radgona;
na proračunski postavki 180207 - grad Negova, konto 402999 – drugi operativni odhodki se
odvzame 15.100,00 eur in se odpre nova postavka v enaki vrednosti Dokapitalizacija JP
Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi traktorja s priključki,…),
na proračunski postavki 180595 – izgradnja slačilnic na TŠC Trate, konto 420402 –
rekonstrukcije in adaptacije se odvzame 50.000,00 eur in prenese na novo postavko
Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi smetarskega
vozila).«

Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala 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 2013 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je po seznanitvi, da bo glasoval ZA sprejem proračuna,
prebral misel in zgodbo s seje sveta KS v Negovi, s katero je želel seznaniti tudi z malo
drugačnim razmišljanjem drugih o proračunu, in sicer, da je preveč športno naravnan. Menil je,
da bodo sredstva proračuna v naslednjih dveh, treh letih pretežno porabljena za mesto Gornja
Radgona in se bo potrebno bolj zavedati potreb ostalih krajevnih skupnosti, predvsem po
investicijah v komunalno infrastrukturo. Nadalje je spregovoril o višini prihodkov in predvideni
porabi in izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da so na prihodkovni strani (prvič) tudi povratna
sredstva za projekte, kar potrjuje pravilnost prejšnjih odločitev. Kot dobro je ocenil dejstvo, da je
proračun investicijsko naravnan, je pa opozoril na previdnost in zdrav razum pri odločitvah za
prijave na razpise – kljub visokemu delu sofinanciranj. Kritično je ocenil sestavo Načrta
razvojnih programov, katera ni usklajena s predlogi krajevnih skupnosti. Te so ga namreč
obravnavale, nekoč podale več predlogov za investicije, ki pa skozi sprejemanje proračunov niso
ravno upoštevani, zato je predlagal, da se v bodoče pri statutarnih spremembah to bolj doreče. Ob
koncu je prosil vse tiste, katerim se sedaj namenja manj (društva, sredstva za kmetijstvo) za
razumevanje, da zaradi težkih časov ni toliko sredstev za njih.
Po županovem apelu, da ob obravnavi proračuna podajo tudi konkretne predloge, je g. Rojko
odgovoril, da je gradivo prejel pozneje (kot člani občinskega sveta iz vrst koalicijskih strank) in
ga poleg službenih obveznosti ni uspel podrobneje preštudirati.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je ob branju proračuna dobil vtis, da se kriza predloga
proračuna za leto 2013 ni dotaknila. Projekte, kot so čistilna naprava, vodovod – sistem C,
širokopasovno omrežje, Špital, OŠ G.Radgona je v preteklosti podprl, projekte, predvidene v
proračunu za leto 2013 pa je ocenil kot preuranjene, saj se bomo zadolževali za kulturne
spomenike, športne objekte, bisere Ščavniške doline in Negovskega jezera in tudi za športno
dvorano. Pri slednji je skeptičen predvsem glede zasebnega partnerstva. Pri tem je izrazil upanje,
da ta dvorana ne bo postala Stožice. S proračunom za leto 2013 se ne strinja predvsem zaradi
neuvrstitve investicije modernizacija ceste Gornja Radgona – Police Tišič, ki je bila uvrščena v
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Načrt razvojnih programov za obdobje 2009-2013, pa se do zdaj še ni izvedla, kljub njegovim
opozarjanjem na potrebnost obnove, vmes pa so se izvedle investicije v modernizacijo cest, ki
sploh niso bile uvrščene v Načrt razvojnih programov. Iz tega razloga proračuna za leto 2013 ne
bo podprl.
Mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je uvodoma povedala, da bo podprla proračun
za leto 2013 in izrazila zadovoljstvo nad podanimi informacijami o projektih, s strani direktorice
PORE na sejah odborov. Ocenila je proračun kot investicijsko naravnan in izrazila upanje, da bo
ob koncu leta 2013 večina investicij izvedenih. V nadaljevanju je predlagala popravek besedila na
27. strani oziroma usklajenost vsebine (najprej navedba PGD Spodnji Ivanjci nato PGD
Črešnjevci), prosila za pojasnilo glede planiranih sredstev za javna dela za Kultprotur, na strani
31 (za kakšno vsebino del bodo namenjena), prosila je za podrobnejšo obrazložitev postavke
številka 180207 – grad Negova (seznanitev z vsemi stroški, tudi s stroški plač), ob koncu pa
izpostavila visoko ovrednoteno postavko številka 130250 – javna razsvetljava, menila, da bo
potrebno razmišljati dolgoročno o zmanjševanju teh stroškov in pri tem navedla še primerjavo
med zneskom za javno razsvetljavo in zneskom namenjeno za delovanje PORE.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je seznanil, da bo glasoval PROTI sprejemu proračuna
za leto 2013. Pohvalil je pravočasno pripravo predloga proračunov za obe leti, nadalje pa izrazil
mnenje o finančni nevzdržnosti proračuna, saj je višina planiranih prihodkov in planiranih
odhodkov nesorazmerna in je proračun neuravnotežen. Kritično je ocenil dejstvo, da se odhodki,
napram prihodkom, iz leta v leto povečujejo, prav tako so po njegovem mnenju nekateri projekti
preuranjeni in bi lahko z njimi počakali na primernejše čase. Dvomi v realizacijo teh projektov,
saj bo EU zmanjševala višino sredstev iz kohezijskih skladov in tudi zaradi zapisane obrazložitve
na 10. strani (nedorečenost virov financiranja). Izpostavil je nizko realizacijo posebnega dela
proračuna v zadnjih letih (od 40 – 45%) ter dejal, da se povečanje prihodkov ne more pričakovati,
zato bi bilo potrebno zmanjšati odhodke, na primer na kontih št. 04039002 v vrednosti 32.598
eur, ali št. 010132 v vrednosti 43.860 eur, ali št. 04039002 v vrednosti 10.200 eur, ali št. 040304
v vrednosti 5.000 eur, ali konto št. 0603 v vrednosti 816.250 eur, s čimer sicer ne bi dosegli
uravnoteženosti proračuna, bi pa lažje zadihali. Kot zaskrbljujoče je ocenil dejstvo, da je bil Načrt
razvojnih programov obravnavan kot posebna točka in sprejet za obdobje od leta 2009 – 2013, v
naslednjih letih pa je bil (NRP) sestavni del proračunov in veliko takrat sprejetih razvojnih
programov je izpadlo. Povedal je še, da je svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, katere
član je, obravnaval in soglasno sprejel Načrt razvojnih programov, ta sklep dostavil občinski
upravi, sedaj pa opaža, da je marsikateri predlagani razvojni program izpadel in ni jim znano
zakaj. Ob koncu je navedel primerjavo z Občino Maribor, katera ima 120-milijonski proračun za
leto 2013 in se zadolžuje samo za 10 mio eurov.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je uvodoma izrazil nezadovoljstvo nad napadanjem
občinskih svetnikov na vse snovalce proračuna, ki skrbijo, da občina funkcionira. Poudaril je, da
je pripravljen proračun optimalen, saj kot tak zagotavlja optimalen razvoj na vseh področjih,
zagotavlja izvajanje vseh dejavnosti za katere je lokalna skupnost zadolžena in omogoča
izvajanje nalog vsem javnim službam. Poudaril je, da so sredstva države manjša, da so bile
potrebne omejitve, pri tem pa obdržati že dosežen nivo izvajanja dejavnosti. Pri več pripravah
proračunov je sodeloval, vedno so predlogi s strani krajevnih skupnosti pregledani, vedno so
usklajevanja in iščejo se rešitve na področju celotne občine in v okviru danih možnosti. Ni se
strinjal z očitki glede premajhnega razporejanja sredstev za krajevne skupnosti, povedal, da
nobena krajevna skupnost ni protežirana. Ne sprejema očitka, da Negova ne dobiva proračunskih
sredstev, naj si pogledajo sezname investicij po letih in po krajevnih skupnostih. Izpostavil je
katastrofalno stanje Panonske ulice v mestu Gornja Radgona, kjer živi okrog 1.000 ljudi, težave
so tako zaradi hrupa, kot zaradi težavnosti obnove, ker so ob tej državni cesti pločniki, javna
razsvetljava in vsi ostali vodi, kar je tudi velik strošek občine. Prosil je objektivno obravnavo
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proračunov, saj z njim zagotavljamo izvajanje osnovnih nalog lokalne skupnosti, s pridobitvijo
dodatnih sredstev iz razpisov pa dosegamo še razvojno naravnanost proračuna. V kolikor
določeni projekti ne bodo uspeli na razpisih, se bo to ustrezno korigiralo z rebalansi, pri vseh pa
je potrebno zadostiti pogoju, da je projekt uvrščen v proračun, pred nami pa je tudi nova finančna
perspektiva in neizkoriščen denar. Apeliral je na članice in člane občinskega sveta, da k
obravnavi pristopajo z optimizmom, da sprejemajo pozitivne odločitve in proračun v prvi
obravnavi sprejmejo.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je povedal, da v večji meri podpira proračun in ga bo
v prvem branju tudi podprl, saj verjame, da bodo njegovi predlogi upoštevani v drugi obravnavi.
Ne odobrava znižanja postavke (za 10%) Protipožarna varnost, saj gasilska društva delajo
pretežno na prostovoljni ravni, vsa društva niti nimajo zadovoljive opreme, ne avtomobilov.
Enakega mnenja je v zvezi s sofinanciranjem programov kulturnih društev. Prosil je za pojasnilo
in obrazložitev postavke Glasbena šola Gornja Radgona – najem Plesne dvorane in predlagal, da
se v obrazložitvi proračuna zapiše, v kolikor gre za kredit glasbene šole.
Mag. Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je uvodoma naznanil, da bo glasoval ZA sprejem
proračuna, nadalje pa podrobneje pojasnil zahteve javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., ki
so se oblikovale v času obravnave proračuna na delovnih telesih občinskega sveta. Opisal je
težavnost delovanja podjetja (javna gospodarska družba, profitov ne sme ustvarjati, ne sme se
prijavljati na razpise številnih skladov in agencij, težko sledi tehnološkim zahtevam in razvoju).
Menil je, da delovanje podjetja Komunala Radgona d.o.o. sodi ob bok ostalim razvojnim
programom in da so bili predlogi k proračunu oblikovani dokaj na hitro – so bolj kot usmeritve.
Prosil je za posluh pri sprejemu proračuna za leto 2013 in 2014, v smeri vsaj delnega
sofinanciranja razvoja podjetja.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je pohvalil proračun za leto 2013 v prvem branju in
podprl smelost in naravnanost predvsem za investicije. Podprl je prijavo obnove šole na razpis in
spomnil, da je letos 40 let od pričetka gradne šole na Prežihovi 1, ko so zaradi pomanjkanja
sredstev oziroma varčevanja skrajšali telovadnico, ki je še danes takšna. Povedal je, da so
prihranki in pozitivni učinki lanske obnove OŠ Gornja Radgona že vidni, pridobili so tudi naziv
Eko šole. Pozval je članice in člane občinskega sveta, da proračun podprejo.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je menil, da bi bilo potrebno izvajati obnovo šole po
fazah, navedel primerjavo z »njegovo« telovadnico, ki je stara že 50 let, predlagal, da se projekt
gradnje telovadnice predstavi, da se ne bo ponovil projekt gradnje vrtca, ko se je strošek
investicije zviševal, kritiziral je nogometaše, opozoril na velike stroške vzdrževanja športnih
objektov in izrazil nestrinjanje nasploh, da se projekti pripravljajo na takšen način. Govoril je o
politiki, kot umazani igri, o tem, da ne podpira nobene nove zaposlitve, ki ni ekonomsko
upravičena, predvsem pa se ne strinja z zmanjšanjem sredstev za gasilce (za 10%), predvsem s
tem, da bi si gasilci izobraževanje plačevali sami. Predlagal je predlagatelju proračuna, da si
prebere predloge krajevnih skupnosti, ocenil višino stroškov za mestni park kot previsoko,
zaprosil za predstavitev projekta izgradnje športne dvorane in analizo stroškov odvoza odpadkov
med koncesionarjem – podjetjem Saubermacher in Komunalo Radgona d.o.o. (predvidena nabava
avta za odvoz smeti).
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je zaprosil za obrazložitev vseh stroškov namenjenih v
proračunu za leto 2013 in 2014 za gradnjo kanalizacije Gornja Radgona, ker je znesek zelo
visok. Povedal je, da bo proračun za leto 2013 podprl in izrazil upanje, da bo izplen čimvečji.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je izrazil zadovoljstvo nad višino sredstev namenjenih za
investicije, opisal in pohvalil je delo društev, ki se ukvarjajo z amatersko kulturo, ocenil višino
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postavke za njihovo delovanje kot prenizko, navedel tudi težave godbe na pihala s pomanjkanjem
sredstev za kurjavo in predlagal, da se nameni 10.000 eur (namensko) za ponovno oživitev letnih
kulturnih prireditev v občini Gornja Radgona in 3.000 eur (namensko) za nabavo kurjave za
godbo in to izven sredstev namenjenih za delovanje kulturnih društev.
Branko KLUN, član občinskega sveta, je pohvalil dosedanje vlaganje v športni center, otroci in
občani se namreč veliko zadržujejo na tem centru in toliko ne sedijo za računalniki. Opozoril je
na izredno slabo stanje slačilnic, ki so nujno potrebne obnove in dokaj nevarne za uporabo,
vsakodnevno jih namreč uporablja 120 nogometašev (selekcije otrok in članska ekipa).
Spregovoril je še o zgodovini gradenj športnih dvoran na območju bivše občine in izpostavil
težave staršev otrok, ki trenirajo v rokometnem klubu ARCONT, katero deluje že več kot 50 let,
treninge pa izvajajo v ostalih krajih (Radenci, Apače, Sv. Jurij). Gradnjo nove športne dvorane je
podprl, povedal je, da se bo v njej lahko odvijalo več športnih aktivnosti in poudaril, da Občina
Gornja Radgona nujno potrebuje športno dvorano.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je repliciral Vinku Rousu glede razporeditev sredstev
po krajevnih skupnosti. Pojasnil je, da v načrtu razvojnih programov niso bili upoštevani mnogi
predlogi krajevnih skupnostih, da je sam na začetku mandata predlagal ključ razdelitve sredstev
proračuna, ki pa ni bil sprejet. Ponovil je, da projekte podpira, povedal, da so zdaj pač
skoncentrirani v mestu, zaveda se, da mesto potrebuje čistilno napravo, podpira pa tudi predlog
Komunale Radgona glede pristopa k izvedbi več manjših čistilnih naprav.
Anton KAMPUŠ, župan se je vključil v razpravo in povedal, da bodo strokovne službe proučile
predloge (glede zahtev Komunale Radgona, Kultproturja, kakor tudi vse predloge iznesene v
razpravi). Glede očitkov o preveč športno naravnanem proračunu je povedal, da mora imet vsak
otrok in občan enake možnosti na vseh področjih in ne sme biti hendikepiran, govoril je tudi o
ostalih stroških, ki jih občina v tej zvezi ima, navedel dejstvo, da mesto nima čistilne naprave, v
Negovi je pa že več let, kar zavrže očitek o prednosti vlaganja v mesto Gornja Radgona. Poudaril
je tudi, da so se sredstva za delovanje gasilcev znižala manj kot ostalim, da je njihova oprema
dobra, domovi obnovljeni in so v odlični kondiciji. Podprl je nadaljnje izvajanje projekta obnove
gradu Negova in tudi stroške za mestni park, katerega si mesto zasluži in ga je potrebno
vzdrževati. Zaključil je z mišljenjem o fleksibilnosti Načrta razvojnih programov in z generalnim
mišljenjem, da mora biti proračun ambiciozen, investicijsko naravnan in mora temeljiti na
razvojnih projektih, s katerimi bomo pridobili sredstva in se bomo naprej razvijali.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je repliciral županu, povedal, da gasilci za (npr.
današnjo) intervencijo morajo biti strokovno usposobljeni, za namen izobraževanja koristijo svoj
dopust, glede na predvidene zneske za ta namen v proračunu, pa bi si le-to morali plačevati še
sami, zato je prepričan, da v bodoče tega več ne bodo počeli. Predlagal je, da se za izobraževanje
gasilcev nameni več sredstev oziroma, da se odvzeti znesek (16.000 eur) nameni gasilcem za
izobraževanje.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (17 navzočih, od tega 16
ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 121:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.
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ODMOR
Ob 16.31 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.50 uri. Ob
nadaljevanju seje je bilo navzočih 13 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 9: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da je bilo danih veliko
predlogov s strani proračunskih porabnikov, da je v letu 2014 delež sredstev za investicije manjši
(52 %) in da se bodo nekatere investicije in predvideni projekti izvajali skozi leto 2013 in naprej,
določeni bodo posegali tudi v naslednji mandat.
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi, je uvodoma spregovorila o določbah Zakona
o javnih financah, ki občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, nadalje pa
povedala, da se je pri planiranju proračuna za leto 2014 izhajalo iz leta 2013, da so stalni stroški
planirani v enakih vrednostih, da so vnesene nove postavke, ki obravnavajo modernizacijo cest in
projekte, vrednosti le-teh pa so pripravljene v skladu s trenutno pričakovano dinamiko. Seznanila
je s pričakovanji o zmanjšani višini skupnih prihodkov, prav tako o zmanjšanju skupnih
odhodkov, predvsem zaradi zmanjšanja investicijskih odhodkov, ti pa v proračunu za leto 2014 še
vedno predstavljajo glavnino proračuna (52,67%). Med odhodki je izpostavila še povečanje
izdatkov v zvezi z odplačili kreditov poslovnim bankam za znesek 1.072.514,00 eur, in sicer za
odplačila morebitnih treh premostitvenih kreditov, predstavila pa je tudi načrt zadolževanja v letu
2014, ki v skupni vrednosti znaša 6.183.506 eur. Spregovorila je še o prednostih priprave
proračunov za dve leti (uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in
izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje večletnih razvojnih programov na
posameznih področjih delovanja) in izpostavila še pomembnost fleksibilnosti pri prijavah in
odzivnosti na razpise. Ob koncu je poudarila, da se trenutna finančna perspektiva zaključuje,
pripravlja se nova – za obdobje 2014-2020, črpanje sredstev je možno do leta 2015. Glede na zelo
malo počrpanih evropskih sredstev se pričakuje še kar nekaj razpisov in predvsem zato je bolje,
da je proračun sprejet in nam rebalansi omogočajo hitrejše odzivanje.
Miran DOKL 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
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – prva obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
Do druge obravnave predloga odloka občinska uprava prouči predloge proračunskih postavk, ki
jih je posredovalo Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in sicer:
• na proračunski postavki 160213 – geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin,
ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – drugi operativni odhodki se odvzame
20.000,00 eur in se za ta znesek odpre nova proračunska postavka: Izdelava katastra (vsi
komunalni vodi, javne površine, občinska zemljišča,..);
• na proračunski postavki 15029002 – ravnanje z odpadno vodo, konto 402938 – prejemniki
zunanjih sodelavcev se odvzame 10.000,00 eur in se odpre v enaki vrednosti nova
proračunska postavka: sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) na območju občine G.
Radgona;
• na proračunski postavki 180207 - grad Negova, konto 402999 – drugi operativni odhodki se
odvzame 10.000,00 eur in se v enaki vrednosti odpre nova postavka Dokapitalizacija JP
Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje – nabava osnovnih sredstev – priključki za traktorprikolica, mulčerji…,);
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•

na proračunski postavki 180595 – izgradnja slačilnic na TŠC Trate, konto 420402 –
rekonstrukcije in adaptacije se odvzame 50.000,00 eur in prenese na novo postavko
Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi vozila za odvoz
grezničnih odpadkov in odpadkov iz MČN,…).«

Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2014 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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 2014 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal 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 2014 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.
Do druge obravnave predloga odloka občinska uprava prouči predloge proračunskih postavk, ki
jih je posredovalo Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in sicer:
• na proračunski postavki 160213 – geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin,
ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – drugi operativni odhodki se odvzame
20.000,00 eur in se za ta znesek odpre nova proračunska postavka: Izdelava katastra (vsi
komunalni vodi, javne površine, občinska zemljišča,..),
• na proračunski postavki 15029002 – ravnanje z odpadno vodo, konto 402938 – prejemniki
zunanjih sodelavcev se odvzame 10.000,00 eur in se odpre v enaki vrednosti nova
proračunska postavka: sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN) na območju občine G.
Radgona,
• na proračunski postavki 180207 - grad Negova, konto 402999 – drugi operativni odhodki se
odvzame 10.000,00 eur in se v enaki vrednosti odpre nova postavka Dokapitalizacija JP
Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje – nabava osnovnih sredstev – priključki za traktorprikolica, mulčerji…,)
• na proračunski postavki 180595 – izgradnja slačilnic na TŠC Trate, konto 420402 –
rekonstrukcije in adaptacije se odvzame 50.000,00 eur in prenese na novo postavko
Dokapitalizacija JP Komunala Radgona d.o.o. (sofinanciranje ob nabavi vozila za odvoz
grezničnih odpadkov in odpadkov iz MČN,…).«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala 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 2014 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je seznanil, da bo glasoval ZA sprejem proračuna za
leto 2014, čeprav z zadržkom. Izrazil je skrb nad takšnim načinom sprejemanja tega proračuna,
saj ga ni mogoče izdelati tako, da ga nebi usklajevali z rebalansi, ki pa se sprejemajo po
enofaznem postopku.
14

Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je apeliral naj občinska uprava pri pripravi proračunov
upošteva zapisnike krajevnih skupnosti in predlagal, da se modernizacija ceste v Spodnjih
Ivanjcih (Bračko) prenese iz leta 2014 v proračun za leto 2013, zaradi zmanjšanja začetnih
stroškov, ker bo v letu 2013 Občina Sveti Jurij pristopila k obnovi te ceste – na njihovem
območju.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je pozval vse članice in člane občinskega sveta, da
odgovorno odločajo za potrebe celotnega območja Občine Gornja Radgona, ne samo za ozko
območje, kjer kdo živi in ozko področje dela. Občinski svetniki namreč združujejo potrebe vseh
občanov, katere se poskušajo realizirati v okviru danih možnosti.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je 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 (16 navzočih, od tega 16 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 122:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2014 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

K tč. 10: Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna
dvorana ob OŠ Gornja Radgona (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala Vesna KOZLAR, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o..
Uvodoma je obrazložila proceduro sprejemanja aktov in dosedanje aktivnosti, ki so bile v tej
zvezi izvedene. Povedala je, da je odlok pripravljen na podlagi testiranja treh variant (katero je
izkazalo prednost javno-zasebnega partnerstva), da je vsebina odloka po zakonu splošna, ima pa
določene posebnosti, katere je v nadaljevanju omenila. Pri tem je poudarila, da se z odlokom
predlaga 15-letna koncesijska doba, da se predvideva model »projektiraj, izgradi, obratuj«, ob
koncu pa dvorana prehaja v last in posest občini na določen način, katerega je tudi na kratko
opisala. Poudarila je še, da je sprejem Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona predpogoj, da se lahko pristopi k izvedbi
javnega razpisa.
Miran DOKL 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
Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ
Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona – prva obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
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»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona
– prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je bil skeptičen glede sprejemanja odloka, saj se
sprejema brez vedenja o poslovanju, brez informacij o vsebini koncesije, brez več podrobnosti, ki
jih sam pričakuje in želi. Omenil je podoben primer izgradnje telovadnice v Ljutomeru, kjer je
znano, da imajo težave. Opozoril je še, da je obravnavana investicija vredna nekaj milijonov
evrov.
Vesna KOZLAR, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o. je v odgovoru na pomisleke g. Gredarja,
navedla dober primer javno-zasebnega partnerstva v občini Mokronog – Trebelno, s
koncesionarjem Trimo Trebnje in predlagala občinski upravi, da si pridobi njihovo mnenje, da se
občinski svet s funkcioniranjem takšnega sistema podrobneje seznani. Poudarila je, da je odlok
osnova za objavo javnega razpisa, katerega sestavni del je tudi vsebina koncesijske pogodbe, o
kateri pa občinski svet posebej ne more odločati.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je 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 (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 123:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona –
prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

K tč. 11: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Milan ŽELEZNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo.
Navajal je poglavitne informacije iz obrazložitve v gradivu in pri tem poudaril, da gre za
ustanovitveni akt, vsebinsko gledano pa gre za statusno spremembo (javni zavod Ljudska
univerza Gornja Radgona se spreminja v javni zavod Knjižnica Gornja Radgona), da so
ustanoviteljice vse štiri občine in so njihovi deleži v aktu tudi določeni. Nadalje je povedal, da se
akt (čistopis) sprejema na novo zaradi potrebe vpisa spremembe ustanovitvenega akta, da se z
njim med drugim določa ime in sedež, dejavnost (osnovna in pridobitna), organizacija javnega
zavoda, sestava njenih organov, način sprejemanja odločitev itd. Ob koncu je omenil, da funkcija
dosedanjih organov ne preneha s sprejemom tega ustanovitvenega akta, ampak traja do izteka
mandata.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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Stanislav ROJKO, člana občinskega sveta, povedal, da ga zanima sestava sveta zavoda –
podrobneje število predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda, in če le-to ne določa Zakon o
javnih zavodih.
Milan ŽELEZNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo, je odgovoril, da število
predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda določa Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju podjetij, in sicer najmanj enega predstavnika delavcev.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je 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 (16 navzočih, od tega 16 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 124:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Knjižnica Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15
dni.

K tč. 12: Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Milan ŽELEZNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo.
Izpostavil je razloge za sprejem akta o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona, omenil težavnost potrjevanja
direktorjev zavodov v Sloveniji, kjer je veliko soustanoviteljic, pri tem izpostavil prednosti
sprejema obravnavanega odloka oziroma skupnega organa, opisal predlagano sestavo tega organa
(župani vseh občin ustanoviteljic), spregovoril je o načinu glasovanja in izpostavil potrebo, da akt
sprejmejo vsi občinski sveti občin ustanoviteljic v enaki vsebini. Ob koncu obrazložitve je
poudaril, da bodo pripombe v prvi obravnavi pregledane in v kolikor bodo usklajene z
zakonodajo, bodo vnesene v vsebino odloka v drugi obravnavi.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa
občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona – prva
obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče 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 župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 125:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Knjižnica Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15
dni.
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K tč. 13: Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
nepremičnini parc. št. 584/2 in 586/4 k.o. Zbigovci
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi. Povedal je, da
gre za del zemljišča v Zbigovcih, ki v naravi ni cesta oziroma nima statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, kot je to zavedeno v zemljiški knjigi, ampak leži ob lokalni cesti in je
zato potrebno zemljišču ta status odvzeti. V imenu predlagatelja, je občinskemu svetu predlagal,
da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL 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 odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 584/2
in 586/4 k.o. Zbigovci in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče 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 župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 126:
1. Nepremičnini parc. št. 584/2, k.o. 195 Zbigovci, pot v izmeri 325 m2 in parc. št. 586/4, k.o.
195 Zbigovci, pot v izmeri 255 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

K tč. 14: Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
nepremičnini parc. št. 927/34 k.o. Mele
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi. Povedal je, da
je postala nepremičnina (ob bencinskem servisu Petrol) v naselju Mele grajeno javno dobro
lokalnega pomena in last občine pomotoma in je potrebno tej nepremičnini ta status odvzeti, da se
bo lahko prenesla v last Republike Slovenije in nato v last firme Petrol. V imenu predlagatelja, je
občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL 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 odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št.
927/34 k.o. Mele in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče 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 župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16
ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št. 127:
1. Nepremičnini parc. št. 927/34, k.o. 186 Mele, pot v izmeri 585 m2 se odvzame status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.

K tč. 15: Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak,
Lastomerci, Negova, Orehovci, Police, Stavešinci in Zbigovci
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi. Povedal je, da
so vse nepremičnine iz obravnavanega sklepa postale last občine po modernizaciji cest,
geodetskih odmerah cest in podpisanih pogodbah o neodplačnem prenosu nepremičnin in jim je
potrebno podeliti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v skladu z Zakonom o
graditvi objektov in v skladu z določili 111. člena Zakona o zemljiški knjigi. V imenu
predlagatelja, je občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL 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 podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja
Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak, Lastomerci, Negova, Orehovci,
Police, Stavešinci in Zbigovci in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče 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 župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 128:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podelitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam
v k.o. Črešnjevci, Hercegovščak, Lastomerci, Negova, Orehovci, Police, Stavešinci in
Zbigovci.

K tč. 16: Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za zemljišče parc. št. 601/1, k.o. Spodnja
Ščavnica
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi. Seznanila je
z namero investitorke iz Zagajskega Vrha, da zgradi kmetijski objekt v k.o. Spodnja Ščavnica in z
njeno željo, da investicijo prijavi na razpis Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za mlade
prevzemnike kmetij, predvidoma sredi decembra 2012. Ker bo del predvidenega objekta segal na
zemljišče, ki je po namenski rabi kmetijsko zemljišče, je občina pripravila predlog sklepa o širitvi
območja stavbnih zemljišč, v skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju, ki izjemoma dopušča manjšo širitev območja stavbnih zemljišč ob
izpolnjevanju določenih pogojev. S tem bo občanki omogočena gradnja in tudi prijava na razpis
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za sredstva ministrstva. V imenu predlagatelja, je občinskemu svetu predlagala, da predlog sklepa
obravnava in sprejme.
Župan je povabil navzoče 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 župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 129:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o širitvi območja stavbnih
zemljišč, za zemljišče parc. št. 601/, k.o. Spodnja Ščavnica.

K tč. 17:

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

K tej točki so v gradivu bili posredovani pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic
in članov občinskega sveta iz prejšnje seje, in sicer:
Ø odgovor na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovori na pobudo članice občinskega sveta, gospe mag. Nataše LORBER;
Ø odgovora na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Braneta KLUNA,
Ø odgovor na dve vprašanji in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA;
Ø odgovor na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA;
Ø odgovor na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Ivana KAJDIČA;
Ø odgovor na tri predloge in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA.
V dodatnem gradivu za 11. redno sejo je bil posredovan še eden pisni odgovor na vprašanja,
pobude in predloge članic in članov občinskega sveta iz prejšnje seje, in sicer:
Ø dopolnilni odgovor Krajevne skupnosti Gornja Radgona na vprašanje člana občinskega sveta,
gospoda Miroslava NJIVARJA.
Nato je župan zaključil to točko dnevnega reda.
S tem je župan končal svoje izvajanje 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
17.55 zaključil 11. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona BUDJA, l.r.

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