ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 9.
2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji
Radgoni.

K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan).
Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih14 od skupno
21 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost na seji predhodno opravičila članica
mag. Norma BALE. Za zamudo se je predhodno opravičil še Miran DOKL, vendar se seje v
nadaljevanju ni udeležil. V nadaljevanju so se seji z zamudo pridružili še: David Roškar, mag.
Zlatko Erlih, Matej Škrobar, Ivan Kajdič in Alenka Kaučič.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
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, Matej
ŠKROBAR, Dušan ZAGORC, Urška ZIERNFELD, Robert ŽINKOVIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Boštjan FLEGAR, Dominika FRAS,
Valerija FRANGEŽ, Suzana GRAH, Janja OSOJNIK, Danilo VLAJ, Simona BUDJA;
Ø Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona;
Ø Bojan ERLIH – predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
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.
Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize razdeljeno
naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 10: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2013 (skrajšani postopek) – amandma predlagatelja na predlog odloka;
− Nova točka: Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013
(3. del) – predlog 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 gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
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K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 6. 6. 2013 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
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 (14 navzočih, od tega 14 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 169:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 6. 6. 2013 v predloženi vsebini.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času (ob 14.10 uri) pridružil David Roškar,
član občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 15 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 15. redne seje.
V skladu s poslovnikom je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo točko: »Dopolnitev
programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (3. del)«, da ta točka postane
nova 15. točka, dosedanja 15. točka pa postane 16. točka dnevnega reda. 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.
Nato je 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 (15 navzočih, od tega 15 ZA)
sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne 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 odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Gornja Radgona (druga obravnava)
7. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini
Gornja Radgona (druga obravnava)
8. Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (druga obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(prva obravnava)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(prva obravnava)
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10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2013 (skrajšani postopek)
11. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja
Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci,
Mele, Negova, Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica, Stavešinci in Zbigovci
12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2013
13. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Gornja Radgona za leto 2012
14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2013
15. Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (3. del)
16. 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 postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Komisija za priznanja, pohvale in nagrade nam je dodelila še naziv politični funkcionar. Nič
novega, saj smo bili to že do sedaj. Komisijo pa sprašujem, ali ocenjuje delo sedanjega politika,
ali minulo delo, ki ga je kandidat opravljal v preteklem obdobju za prepoznavnost naše občine.
Predsednika komisije, svetnike in župana pa sprašujem ali niso bili ob podelitvi občinskih
priznanj politični funkcionarji. Smatram, da je taka odločitev o dodeljevanju nagrad in priznanj
enostranska in neprimerna. Takšen sklep komisije, je oprostite izrazu, butalski.
Sprašujem, ali so vsa dosedanja priznanja, ki so bila podeljena političnim funkcionarjem nična,
ali pa mi boste odgovorili, da sklep takrat še ni veljal – takšen odgovor za mene moralno ni
sprejemljiv.«
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je postavil naslednja tri VPRAŠANJA:
1. »Proti Orehovcem se obnavlja - preplastuje cesta. Zanima me, ali je to začasno krpanje ceste,
kot je pri nas navada, ali je to začetek kompletne preplastitve in graditve državne ceste do
Spodnjih Ivanjc, kot je to že obljubljeno in kar bi že pred leti moralo biti narejeno.«
2. »Kdaj bo končno urejena cesta v ulici Panonska cesta v Gornji Radgoni. Je namreč v čedalje
slabšem stanju in če v deževnem vremenu greš peš po pločniku, mimo pa pridrvi tovornjak, si
ves moker. To cesto bi bilo potrebno na vsak način in v najkrajšem možnem času, urediti.«
3. »Zadaj na parkirišču – pri železnici, kjer je ozemlje Železnice se zadnje čase zlagajo hlodi
zelo visoko, tudi do 10 metrov. Mimo hodijo ljudje, otroci in mamice z vozički in bojim se,
da se bo kdaj kaj porušilo, odnosno se lahko tam kaj zgodi, tudi koga ubije. Zanima me, če je
to dovoljeno (verjetno je, drugače tega nebi delali), ampak tako visoko kot so zdaj zloženi
hlodi, še niso bili.«
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je postavil naslednja tri VPRAŠANJA:
1. »Tistega, ki je zapisal odgovor glede odbojne ograje na Ptujski Cesti, sprašujem ali ve, zakaj
so na viaduktih avtocest postavljene ograje, zakaj tam niso narisane bele črte. Namreč v
odgovoru je zapisano, da je krivda za zaletavanje v nevestnih voznikih. Sam se s tem ne
strinjam, zato postavljam takšno vprašanje.«
2. »Cesta v Črešnjevcih je bila pravkar preplastena. Sprašujem, ali je izvedba na desni strani
ceste (v smeri Gornja Radgona-Spodnji Ivanjci), kjer so mreže za odvajanje meteornih voda,
skladna s projektom. Te velike luknje bodo namreč povzročale umikanje voznikov bolj proti
levi (ker so mreže tako izvedene, da lahko poškodujejo vozilo), in s tem se je voznost ceste
precej zožila. Naj se vprašanje posreduje zadolženemu za to cesto, predlagam pa, da se najde
neka druga tehnična rešitev.«
3. »Kdaj bo končno v občinskem svetu dovoljeno uporabljati sodobna multimedijska sredstva za
vse, kateri si to v občinskem svetu želijo. Nam je to bilo enkrat onemogočeno, nič po
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vprašanju tega pa se ni zgodilo. Če je le možno – ker poslovnik tega ne prepoveduje, da
morda občinski svet sprejme (tudi na današnji seji, če je to mogoče) sklep, s katerim to
omogoči in opredeli način.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal POBUDO.
»Na pločniku mimo moje ulice (v Črešnjevcih) kjer se konča klanec, je nastala velika luknja. Po
tem pločniku vozijo kolesarji tudi do 40 km/uro in več. Če slučajno kateri kolesar s to hitrostjo
prileti v luknjo, se lahko zgodi tudi smrten primer. Dajem pobudo, da ustrezne službe na občini to
luknjo pogledajo in primerno sanirajo.«
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta je podal eno POBUDO in postavil eno
VPRAŠANJE:
POBUDA:
»Prosim, da občinska uprava in neodvisno od nje tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu proučita in pripravita poročilo o avtobusnih postajah na področju občine Gornja
Radgona. Pričakujem poročilo o ustreznosti avtobusnih postaj, namestitvi novih – kjer so
potrebna, določitev novih lokacij in eventuelnih obnov sedanjih avtobusnih postajališč.«
VPRAŠANJE:
• »Zanima me, kolikšen je procentualni znesek plačila Občine Gornja Radgona, glede na
celotni krak C (vodovod), in sicer glede na solastništvo Prlekije d.o.o. in vključenosti v sam
sistem C.
• Prav tako ne vem, ali je res, da je vodni vir v Podgradu prodan Prlekiji d.o.o.. Če je temu
tako, sprašujem, kdaj se je to zgodilo in zakaj občinski svet o tem ni seznanjen.
• Od koga bomo občani (sistema C) dobivali položnice – ali od Komunale Gornja Radgona
d.o.o. ali od Prlekije d.o.o..
• Prosil bi vas tudi za zapisnike skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o..«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Že lani sem predlagal, da se na radgonskem mostu čez reko Muro popravi tisti del cestišča, ki je
namenjen za kolesarje. Kolesar, ki se pripelje z avstrijske strani po mostu, pride naenkrat na ozko
ožino, ki je predvidena za pešce in marsikdaj se je že zgodilo, da je priletel v prazno. Z
minimalnimi sredstvi bi se to dalo popraviti in mislim, da bi bilo to zaradi varnosti nujno
potrebno.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Na osnovi prvega tedna pouka na radgonski osnovni šoli, spremljanja varovanja prihoda otrok v
šolo ter na osnovi pobude staršev na skupnih roditeljskih sestankih in razgovorih ter ob sprejemu
vseh tistih, ki so pomagali otrokom na poti v šolo, dajem to pobudo. Prosim občinsko upravo in
župana, da uredite, da se pri stari pošti (zdaj banka Nova KBM) ukineta dva parkirna prostora, ki
sta nepotrebna. Na tem prostoru – kjer je vpadnica na Partizansko cesto, naj se zariše črta za
zavijanje levo in desno oziroma se zariše izhod levo in desno na Partizansko cesto. Ugotavljamo,
da je predvsem ob vožnjah staršev iz šole na tem prostoru velika gneča, predvsem pa, če kakšen
avtomobil stoji parkiran tam osem ur (verjetno kateri od zaposlenih).«
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času (ob 14.18 uri) pridružil mag. Zlatko
Erlih, član občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 16 članic in članov občinskega
sveta.
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.

4

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:
Ø o pričetku gradnje nizkoenergetskega Vrtca v Črešnjevcih, o izvedeni tiskovni konferenci ob
pričetku gradnje ter o ostalih projektih, o katerih je bila dana informacija na tej tiskovni
konferenci, in sicer o:
- obnovi objekta Špital – investicijskih delih in finančnih vrednostih;
- dokončanju izgradnje širokopasovnega omrežja;
- izgradnji Mladinskega centra Gornja Radgona, ki bo dokončan do konca tega leta;
- vodovodu Pomurje – sistemu C, podpisu pogodb v Ljutomeru, finančni konstrukciji
projekta;
- Projektu Skupaj – prestavitvi projekta v naslednje leto zaradi pridobitve vseh
potrebnih zemljišč in posledično temu prenosu sofinanciranja države v naslednje leto;
- modernizaciji številnih občinskih cest v občini – na območju vseh krajevnih
skupnosti;
Ø o predstavitvi projekta Dravskih elektrarn Maribor na sejmu AGRA 2013 o možnostih
izgradnje elektrarn na reki Muri, trenutnem stanju tega projekta in o že izvedenih postopkih
države in podjetja Dravske elektrarne;
Ø o obisku ambasadorja Ljudske Republike Kitajske v Sloveniji (g. Zhang Xianyi) in uspešnih
pogovorih o sodelovanju, predvsem na gospodarskem področju;
Ø o podpisu pogodb v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.
sklop) s tiskovno konferenco, o postavitvi temeljnega kamna za plato in o izbranih izvajalcih
s pogodbenimi vrednostmi. Seznanil je s finančno konstrukcijo projekta in ga označil kot
največji projekt občine v zadnjih letih.
Ø o obisku pobratene občine Mladenovac z delegacijo ob njihovem občinskem prazniku, o
prejeti nagradi Častni občan, katero je namenil vsem tistim, ki so v preteklosti vzpostavili to
sodelovanje in doprinesli k takšnemu prijateljskemu pobratenju, ki se v tem času še bolj
intenzivno nadaljuje in nadgrajuje;
Ø o možnosti ponovne železniške povezave Slovenija – Avstrija, o novem predlogu povezave z
Avstrijo z uporabo obstoječe trase za tramvaj – brez tovornega prometa, o potrebi uvedbe
širše javne razprave o tem ter o izvedeni anketi občanov v časopisu Vestnik;
Ø o številnih plazovih v občini, o finančnih sredstvih občinskega proračuna porabljenih za te
namene – v skladu z zakonskimi podlagami in strokovnimi priporočili;
Ø o opravljenih analizah zadolževanja občin in o zneskih zadolženosti določenih občin na dan
30.6.2013. Izpostavil je podatek, da znesek zadolženosti naše občine na osebo znaša 418,00
eur, da nas ta znesek uvršča v tretjino najmanj zadolženih občin v Sloveniji in tako zaradi
odstopanja od gornjega predpisanega limita dopušča še možnosti zadolževanja;
Ø o končani javni razpravi in delavnici v sklopu projekta »Lieder« o revitalizaciji Negovskega
jezera z okolico.
Župan je pri podaji informacije o projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure in
informaciji o prejemu nagrade občine Mladenovac, prejel čestitke prisotnih – z aplavzom.
Prisotnost na seji se je povečala, saj sta se seji v tem času (ob 14.21 uri) pridružila Matej Škrobar
in (ob 14.27 uri) Ivan Kajdič, oba člana občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 18
članic in članov občinskega sveta.
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K tč. 6: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Gornja Radgona – druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
Povedala je, da na odlok v času 60-dnevne javne obravnave ni bilo danih nobenih predlogov in
dopolnitev, da pa se je vsebina odloka spreminjala in uskladila v skladu s podanimi predlogi ob
prvi obravnavi odloka na 14. redni seji občinskega sveta in drugi obravnavi odloka na seji Odbora
za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. To so dopolnitve grafičnega
dela odloka, dopolnitev 26. člena odloka, ki se nanaša na obnove in novogradnje kanalizacijskega
omrežja, nova določitev pojmov zaradi lažjega razumevanja uporabljene terminologije,
sprememba 3. odstavka 13. člena odloka s črtanjem besede »praviloma« in nekaj redakcijskih
popravkov. V imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagala, da odlok obravnava in
sprejme.
Stanislav ROJKO je kot podpredsednik 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 odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini, z naslednjo dopolnitvijo: v tretjem odstavku 13. člena se v drugem stavku
briše beseda »praviloma«, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je podprl sprejem odloka, nadalje pa postavil vprašanje, ali
bo ob delovanju nove čistilne naprave možno priključiti na kanalizacijo izplake iz malih čistilnih
naprav – velikosti 125 populacijskih enot.
Župan je g. Kajdiču odgovoril, da bodo vse odplake vezane na zbirno centralno čistilno napravo
Gornja Radgona.
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 (15 navzočih, od tega 15 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 170:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (druga
obravnava).

K tč. 7: Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v
Občini Gornja Radgona – druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi. Povedala je, da
na odlok v času 15-dnevne javne obravnave ni bilo pripomb, brez dopolnitev in pripomb ga je
sprejel tudi Odbor za družbene dejavnosti, zato vsebina odloka ostaja enaka v primerjavi s
predlogom odloka za prvo obravnavo. V imenu predlagatelja je predlagala občinskemu svetu, da
predlog odloka obravnava in sprejme.
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Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času (ob 14.53 uri) pridružila Alenka Kaučič,
članica občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 19 članic in članov občinskega
sveta.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – druga 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 (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 171:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – druga
obravnava.

K tč. 8: Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona
– druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi. Obrazložila je,
da je bilo na odlok, v času 30-dnevne javne obravnave, podanih nekaj dopolnitev oziroma
predlogov za spremembo vsebine pravilnika, da sta bila dva predloga za spremembo pravilnika
podana na seji Odbora za družbene dejavnosti, da so vsi predlogi navedeni v obrazložitvi v
gradivu in da je vse podane predloge občinska uprava proučila in jih v pretežni meri upoštevala in
vnesla v pravilnik predloga, za drugo obravnavo. V imenu predlagatelja je predlagala občinskemu
svetu, da predlog pravilnika obravnava in sprejme.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju posebnih
skupin v Občini Gornja Radgona – druga 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 (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 172:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju
posebnih skupin v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 9: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Trate« – prva obravnava
Obrazložitev k tej točki je podal, Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona. S pomočjo
projekcije je občinskemu svetu predstavil razloge, vsebino in rešitve, ki jih prinašajo določila
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Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona-Trate,
katerega je za investitorja izdelal IPG Gornja Radgona. Ob tem je opisal namero investitorja
Davidov hram d.o.o. o razširitvi ponudbe z izvedbo diskontne prodajalne, predstavil predlog
ureditve objekta in samega območja, navedel določila do sedaj veljavnega zazidalnega načrta in
vse dosedanje postopke ter izpostavil vse upoštevane zakonske podlage, smernice in postopke, ki
so bili izvedeni in potrebni za pripravo obravnavanega odloka. Ob svojem izvajanju je opomnil
na napačno zapisano besedo »zahodnem«, v 3. členu obravnavanega odloka (drugi odstavek), ter
jo nadomestil s pravilno besedo »vzhodnem«. Predlagal je občinskemu svetu, da predlog odloka
obravnava in ga sprejme.
Stanislav ROJKO je kot podpredsednik 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« 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 (16 navzočih, od tega 16
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 173:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odlok o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« – prva obravnava.
Obravnava predloga odloka traja 30 dni.

K tč. 10: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2013
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Uvodoma je naštel
spremembe, ki so botrovale pripravi sprememb proračuna in vplivale na njegovo vsebino, nadalje
pa podrobneje opisal največje spremembe v predlogu rebalansa na prihodkovni in odhodkovni
strani proračuna ter na strani zadolževanja. Tako je povedal, da je na zmanjšanje prihodkovne
strani vplivalo zmanjšanje kapitalskih prihodkov in zmanjšanje transfernih prihodkov, predvsem
pa zmanjšanje planiranega prihodka za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja OŠ ter
zmanjšanje planiranega prihodka za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja. Nadalje
je naštel največje spremembe na strani odhodkov (skupaj z višino sredstev in razlogi za
spremembo). Spremembe so naslednje: novo dodana sredstva za sanacijo plazov, zmanjšanje
vrednosti rekonstrukcije gasilskega doma Zbigovci, povečanje vrednosti za izvajanje zimske
službe, zamenjava modernizacije dveh lokalnih cest v Spodnji Ščavnici, dodana ena
modernizacija lokalne ceste v Ivanjševskem Vrhu, zmanjšanje porabe za javno razsvetljavo,
zmanjšanje vrednosti projekta Skupaj, povečanje vrednosti sofinanciranja zbirno-sortirnega
centra Puconci, zmanjšanje vrednosti izgradnje čistilne naprave, zmanjšanje zneska za izgradnjo
vodovodnega sistema C, povečanje zneska za izgradnjo slačilnic na TŠC Trate, zmanjšanje
vrednosti izgradnje večnamenske športne dvorane in zmanjšanje planirane vrednosti za
investicijsko vzdrževanje OŠ. Ob koncu uvodne obrazložitve je skupaj z vrednostmi naštel še
planirano zadolževanje v skupni vrednosti 3,510.825 eur, in sicer: kratkoročni premostitveni
kredit, premostitveni kredit za sredstva prejeta iz evropske unije za izgradnjo širokopasovnega
omrežja, dolgoročni kredit za izgradnjo čistilne naprave, dolgoročni kredit za izgradnjo slačilnic
na TŠC Trate in dolgoročni kredit za izgradnjo javne infrastrukture – ceste. Zaključil je s
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podatkom, da znaša zadolženost občine na občana 418 eur (na dan 30.6.2013) in da je limit za
zadolževanje trenutno izkoriščen v višini 39,7%.
Nadaljnjo obširno obrazložitev je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi. V
kratkem je povzela in dodatno pojasnila še županovo izvajanje, v nadaljevanju pa je podrobneje
opisala spremembe na odhodkovni in prihodkovni strani ter na strani zadolževanja. Te so sicer v
samem gradivu zelo podrobno opisane, rebalans je bil tudi podrobno obravnavan in obrazložen na
vseh sejah delovnih teles občinskega sveta, nekateri pa se preko te obrazložitve z vsem
seznanjajo prvič, zato je v nadaljevanju podrobneje opisala spremembe (z razlogi in višino), ki
so najbolj vplivale na višino proračunskih sredstev. Izpostavila je področje, kateremu je trenutno
podvrženo največ truda in energije, to je Račun financiranja. Seznanila je občinski svet s
podrobnimi pogoji kreditiranja ter prednostmi najema kredita Slovenskega regionalnega
razvojnega sklada iz Ribnice za izgradnjo slačilnic na TŠC Trate (napram drugim virom
financiranja oziroma kreditiranja) in z ugodnim kreditiranjem projekta izgradnje čistilne naprave
preko Eko sklada. Ob koncu obrazložitve je povedala, da je občinska uprava izdelala simulacijo
zadolževanja občine, ki kaže (v kolikor bo pozitivno rešeno kreditiranje preko Eko sklada), da se
lahko Občina Gornja Radgona v prihodnjih letih še zadolži za kakšno investicijo. Seznanila je, da
je bil na predlog podan amandma s strani predlagatelja, ki je postal sestavni del predloga odloka.
Stanislav ROJKO je kot podpredsednik 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 –
skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, z vsemi prilogami.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani postopek 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 spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani postopek 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 spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani postopek in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami,
z dopolnitvijo:
¨da se izvzameta proračunski postavki 040310 – Nakup zemljišča Frleta, v višini 7.113,60 eur in
040311 – Vrnitev kupnine Bračič, v višini 22.294,10 eur.¨«
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
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z
dopolnitvijo, da se iz dopolnitve programa nakupov za leto 2013 (2. del):
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Ø črta nakup zemljišča pod zap. št. 2. (zemljišče v Gornji Radgoni – pri poslovno-stanovanjski
stavbi Kerenčičeva 2) in
Ø črta nakup zemljišča pod zap. št. 3. (zemljišče v Gornji Radgoni – v podaljšku Ulice Marije
Rožman in Kajuhove ulice).«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je zaprosil, da se pri tej točki, vsej širši javnosti,
predstavi projekt notranje obnove Osnovne šole Gornja Radgona, katera realizacija se prenaša v
leto 2014, prav tako pa naj se poda podrobna obrazložitev predvidenega projekta Izgradnja
večnamenske dvorane pri osnovni šoli v Gornji Radgoni.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je uvodoma poudaril, da so člani občinskega sveta iz
stranke Zares umaknili amandma, vložen pred sejo v času obravnave, ker je predlagatelj
rebalansa proračuna upošteval njihov predlog in umaknil nakup dveh zemljišč. Predlagal je, da se
projekt izgradnje objekta na TŠC Trate na seji podrobneje predstavi.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je prav tako zaprosil za dodatno obrazložitev in
predstavitev investicije na TŠC Trate, ker na seji odbora, kljub grafični prestavitvi projekta, ni
dobil natančnih informacij, predvsem glede predvidene izvedbe strehe nad objektom. Podvomil je
v potrebo, da se v Gornji Radgoni gradi objekt v takšni velikosti, ocenil objekt slačilnic v
Radencih kot primernejši, izrazil je nestrinjanje z dejstvom, da drugi projekti zaradi tega izpadajo
(obnova OŠ in večnamenska dvorana) in povedal, da zanj nobeden kredit ni ugoden. Apeliral je
na gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi in še enkrat prosil za dodatno obrazložitev.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je iznesel njegovo ugotovitev, da občina z rebalansom
zmanjšuje porabo za dobrih 3,4 milijone evrov, kar potrjuje njihova opozorila o nerealno
predvidenih zneskih ob sprejemanju in obravnavi samega proračuna za leto 2013. Pohvalil je
pripravljalce rebalansa, sestava in vsebina je dovolj razumljiva, pogreša le primerjavo z
veljavnim proračunom. Opazil je visok indeks sofinanciranja občanov (predvsem pri izgradnji
lokalnih cest), kar kaže na pripravljenost ljudi pri sofinanciranju investicij v splošno javno dobro,
na drugi strani pa opaža porast višine sredstev za investicije, ki jih financira le občinski proračun.
Podprl je projekt izgradnje objekta na TŠC Trate, predlagal, da se spremeni ime objekta iz
katerega bo razvidno, da bo to večnamenski objekt za širšo uporabo in še enkrat opomnil, da se v
bodoče ne pozablja na občane na periferiji, katerim se naj namenja več investicij, še posebej, ker
so pripravljeni le-te sofinancirati. Apeliral je tudi, da se v bodoče nameni več pozornosti manjšim
investicijam in nalogam, katerih rešitve zahtevajo nizke stroške so pa za posameznika zelo
pomembne.
Branko KLUN, član občinskega sveta, je povabil vse, da si stadion in TŠC Trate ogledajo in se
seznanijo koliko aktivnih športnikov in rekreativcev se vsakodnevno nahaja na tem prostoru.
Izpostavil je veliko potrebo po takem objektu v Gornji Radgoni, ga ocenil kot primernega, saj bo
vseboval vse potrebno za vse uporabnike športnih površin na TŠC Trate. Omenil je zadnje
raziskave o upadu psihofizičnih sposobnosti naših otrok in poudaril potrebo, da storimo vse kar je
v naši moči, v smeri zagotavljanja vseh pogojev za zdrav razvoj otrok in mladine, s čim manj
bdenja pred računalniki in v gostilnah. Seznanil je, da bo glasoval ZA sprejem rebalansa.
Vinko ROUS, podžupan, je v razpravi najprej opozoril na veliko nevarnost za otroke, mladino in
starejše, katero predstavlja uporaba sedanjih - dotrajanih prostorov in prosil, da se vsi bolj
zavedajo odgovornosti za varnost vseh teh občanov. Nadalje je, kot pravilno ocenil odločitev, da
se v Gornji Radgoni postavi objekt v takšni velikosti, z zadostnimi normativi, ki bodo omogočali
čim večjo izkoriščenost objekta ter posledično tudi lažje pokrivanje stroškov vzdrževanja. Ob tem
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je opozoril na vzorno urejene športne površine na TŠC Trate, ki jih drugod v Pomurju in širše
sploh nimajo, imajo pa vzorne objekte in to po vaseh in predvsem ob nogometnih igriščih. Glede
razprav o prestavitvi projektov, predvsem obnove šole in dvorane, je poudaril, da te aktivnosti
nemoteno tečejo naprej in se postopoma izvajajo. Izpostavil je še potrebnost in primernost
sprejemanja takšnega proračuna (kot je bil sprejet), da se je vanj vneslo čimveč investicij, zaradi
uspešnega kandidiranja na evropska sredstva, ob koncu pa poudaril, da je potrebno imeti v vidu
predvsem to, da je zastavljen proračun in rebalans bogat, zelo dober in uresničljiv.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je še povedal, da izgradnji objekta ne nasprotuje, še
enkrat pa sprašuje ali bo objekt pokrit ali nepokrit, da ne bo spet prihajalo do sprememb zneskov
proračuna. Seznanil pa je še, da bo glasoval za sprejem rebalansa proračuna.
Anton KAMPUŠ, župan je na povedano v razpravi odgovoril, da občina ne namerava odstopati
od projektov (nadaljnja obnova OŠ, izgradnja večnamenske dvorane), bilo bi nesmotrno, da se ti
projekti ne nadaljujejo, skrbno se spremljajo razpisi ministrstva, potrebno je le počakati in
izkoristiti čim več evropskih sredstev, dokler so še na razpolago. Opomnil je na drugačen način
priprave proračuna, kot pred leti (sproti se mora spreminjati, ni fiksen), glede projekta izgradnje
slačilnic pa je povedal, da je bil projekt racionaliziran, da kot tak izpolnjuje minimalne ampak
zadostne kriterije, ki so nujno potrebni za izvedbo tekmovanj in vseh drugih aktivnosti, ki jih bo
objekt omogočal širšemu krogu ljudi. Gospodu Njivaru je odgovoril, da se streha nad tribunami
trenutno ne predvideva, da pa projekt omogoča tudi izvedbo strehe (pozneje), v kolikor bodo
finančna sredstva na razpolago. Poudaril je še, da se tudi obnova in izgradnja cest po vseh
krajevnih skupnosti izvaja postopoma, zato je apeliral na vse, da so manj zavistni in bolj strpni pri
vsem tem, saj tudi doma ne moremo narediti vsega naenkrat, tako tudi občina ne. Resnica pa je,
da je narejenega že veliko.
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. 174:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani
postopek, z vsemi prilogami.

ODMOR
Ob 16.00 uri je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.20 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 19 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 11: Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Gornja Radgona,
Hercegovščak, Lastomerci, Mele, Negova, Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica,
Stavešinci in Zbigovci
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi. Povzel je
zapisano v obrazložitvi predloga sklepa iz gradiva, naštel razloge za pripravo sklepa, izpostavil je
določila Zakona o graditvi objektov v tej zvezi in poudaril, da je podelitev statusa javnega dobra
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lokalnega pomena upravičena. V imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagal, da predlog
sklepa obravnava in sprejme.
Stanislav ROJKO je kot podpredsednik 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, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Mele,
Negova, Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica, 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 (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 175:
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, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Mele, Negova, Orehovci,
Police, Spodnja Ščavnica, Stavešinci in Zbigovci.

K tč. 12: Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2013
Obrazložitev k tej točki je podal Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in
nagrade. Iz obrazložitve v gradivu je naštel vse predloge za podelitev priznanj Občine Gornja
Radgona za leto 2013 in pri tem poudaril, da je komisija vse navedene predloge soglasno
sprejela. Predlagal je občinskemu svetu, 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 (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 176:
Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona z dne, 28. 8. 2013, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto
2013, kot sledi:
Ø Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli ge. Karolini STAROVASNIK, in
sicer za njeno življenjsko delo na področju kulture, izobraževanja, turizma in drugih
področij dela.
Ø Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli g. Alojzu SLANIČU, in sicer za
več letno aktivno delovanje na športnem področju in dosežene uspehe na področju
strelskega športa, kar se označi kot življenjsko delo in je pustilo pečat pri pomenu in
razvoju ter ugledu Občine Gornja Radgona.
Ø Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli ge. Trudi KAMPUŠ, in sicer
za pomemben prispevek na področju prostovoljstva in humanitarnosti, kar daje
poseben pečat pomenu in ugledu občine.
Ø Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli g. Janezu ŠENEKARJU, in
sicer za dosežene uspehe na športnem, kulturnem in turističnem področju ter kot
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vzpodbuda za nadaljnje uspešno delo.
Ø Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Branku PINTARIČU, in sicer za zasluge in
dosežke na področju turizma in kulture ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
Ø Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Jakobu KOLARIČU, in sicer za dosežke in
uspehe na področju prostovoljstva ter kot vzpodbuda za nadaljnjo skrb pri humanem
delu.
Ø Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Andreju BOHINCU, in sicer za zasluge in
dosežke na področju ohranjanja kulturne dediščine ter kot vzpodbuda za nadaljnjo
uspešno delo še naprej.

K tč. 13: Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne
skupnosti Gornja Radgona za leto 2012
Obrazložitev k tej točki je podal Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona. Uvodoma je izpostavil vsebino in cilje nadzora, v nadaljevanju pa povzel temeljne
ugotovitve pregleda z zaključki izvedenega nadzora ter priporočila s predlogi Nadzornega
odbora. Pri tem je izpostavil neusklajenost oziroma potrebo bo novelaciji aktov krajevne
skupnosti (statuta, dveh odlokov in enega pravilnika).
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s strani nadzornega odbora
posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne
skupnosti Gornja Radgona za leto 2012 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 (13 navzočih, od tega 13
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 177:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa
Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2012.

K tč. 14: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje
januar – junij 2013
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi. Uvodoma je
povedala, da je bila danes ob obravnavi rebalansa proračuna že posredno obravnavana tudi
polletna realizacija proračuna, ki je predmet te točke, zato je v nadaljevanju le na kratko opisala
finančne dogodke, ki so vplivali na manjšo realizacijo proračuna od (običajno) pričakovane 50odstotne; le-ta je bila namreč v obdobju januar-junij 2013 dosežena v višini 33 odstotkov. Ob
koncu svoje obrazložitve je izpostavila še posebnosti, ki so vplivale na višino realizacije
proračuna.
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 Poročilo o izvrševanju
proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2013 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 (13 navzočih, od tega 13
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 178:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 01.01.2013 do 30.06.2013.

K tč. 15: Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013
(3. del)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor Občinske uprave Občine Gornja
Radgona. Izpostavil je potrebo po sprejemu tega programa, saj se s tem zaključujejo tudi
dolgotrajna pogajanja in rešitev 15 let trajajoče zadeve. V imenu predlagatelja je predlagal
občinskemu svetu, da program nakupa 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 (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 179:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa nakupov na območju
občine Gornja Radgona za leto 2013 (3. del).

K tč. 16:

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 odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovora na vprašanje in pobudo članice občinskega sveta, gospe mag. Norme BALE;
Ø odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Branka KLUNA;
Ø odgovori na štiri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA.
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
16.45 zaključil 15. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISALA:
Simona BUDJA, l.r.

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
14

