ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 19. 12. 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 navzočih 19 od skupno
21 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost na seji predhodno opravičila članica
Ingeborg IVANEK in član Zvonko GREDAR.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Zlatko ERLIH, Ivan KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Branko
KLUN, Branko KOCBEK, Milan KRIŽAN, mag. Nataša LORBER, Milan NEKREP, Miroslav
NJIVAR, Stanislav ROJKO (le do 4. točke dnevnega reda), 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: Dominika FRAS, Valerija FRANGEŽ, Daniel VEBERIČ, Boštjan
FLEGAR, Simona BUDJA;
Ø Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona;
Ø Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.;
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. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2014 (skrajšani postopek) – amandma predlagatelja na predlog odloka;
− nova točka: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (predlog sklepa z
obrazložitvijo in elaboratom);
− nova točka: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (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.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 26. 9. 2013 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
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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. 180:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 16. 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.
V skladu s poslovnikom je predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda z dvema novima točkama,
in sicer:
Ø »Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona«, ki postane nova točka št. 13;
Ø »Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena«, ki postane nova točka
št. 14;
Ø dosedanja 13. točka se premakne za dve mesti in postane 15. točka dnevnega reda.
Naštel je še dodatno gradivo, katero je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še
pred pričetkom seje in dal predlog dnevnega reda, skupaj s predlaganimi dopolnitvami, v razpravo.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je v skladu s 30. členom poslovnika občinskega sveta
zahteval oziroma predlagal ločeno glasovanje o 7. točki dnevnega reda »Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)«.
Predlagal je, da se občinski svet izjasni ali se ta točka obravnava ali ne. Po njegovem mnenju ta
odlok ni pripravljen za obravnavo, saj ni bila opravljena širša javna razprava – po krajevnih
skupnostih, diskriminatorno nizko je ovrednotena postavka »vlaganje v javno infrastrukturo«, kar
pomeni, da se investicije v gradnjo in obnovo krajevnih cest v letu 2014 praktično ne bodo izvajale,
prav tako pa k tej predlagani 7. točki ni priloženo negativno mnenje enega izmed odborov. Nadalje
je predlagal, da se, danes dodatno predlagana točka za uvrstitev na dnevni red »Sklep o potrditvi
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov v občini Gornja Radgona«, ne obravnava po skrajšanem postopku, ampak se obravnava
dvofazno.
Ob 14.15 uri je župan odredil 5-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 14.20 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.
Župan je najprej dal na glasovanje predlog za umik 7. točke »Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)« iz dnevnega reda.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je (iz klopi) objasnil svoj predlog oziroma še enkrat
predlagal, da naj se občinski svet izjasni ali želi 7. točko obravnavati, ali ne.
Župan je nato dal na glasovanje predlog, da se 7. točka »Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)« obravnava oziroma
ostane na dnevnem redu.
Ta predlog so članice in člani občinskega sveta sprejeli z večino glasov (19 navzočih, od tega 10
ZA – 9 PROTI).
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Nato je župan prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o
predlogu dnevnega reda.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda, kot ga je uvodoma predlagal. Članice in člani občinskega sveta so nato z
večino glasov (19 navzočih, od tega 10 ZA – 9 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 15. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(druga obravnava)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014
(skrajšani postopek)
8. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
9. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja
Radgona (prva obravnava)
10. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
11. Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti
Občine Gornja Radgona
12. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014
13. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
Prisotnost na seji se je spremenila z odhodom Stanislava ROJKA, člana občinskega sveta, ki se je
opravičil in ob 14.24 uri zapustil sejo. Na seji je bilo v tem času prisotnih 18 članic in članov
občinskega sveta.
K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednji dve VPRAŠANJI:
1. »Na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 8. 12. 2011 sem postavil
naslednje vprašanje: »Cestišče pri gospodarskem poslopju Pelcl se je dvignilo za cca 70 cm in ob
nalivih zaliva gospodarsko poslopje. Potrebno bi bilo položiti cca 25 m obcestnih robnikov.« Na 8.
redni seji, dne 26. 1. 2012 sem dobil odgovor, da se bodo predlagane dopolnitve izvedle v kolikor
bodo na razpolago zadostna finančna sredstva za vzdrževanje cest.
Uredila se je zaščitna ograja, ki je bila nujno potrebna, na robnike pa se je pozabilo. Samo dobrih
100 m vstran, pa se danes gradijo – na odcepu ceste za Police, razkošne betonske škarpe, pločniki
na obeh straneh cestišča, ki so na eni strani asfaltirani na drugi strani pa obloženi s tlakovcem, vse
se lepo ureja z robniki, na novo se ureja vodovod, kanalizacija in cestna razsvetljava s svetlobnimi
znaki. Marsikaj od tega je potrebno, sprašujem pa, če smo res tako bogata občina, da se projektant
izživlja na tem objektu, pa čeprav je isti projektant, ki je bil na cestišču »Trplan«. Krajani in občani
me sprašujejo, koliko bo stalo to razkošno cestišče davkoplačevalcev. Kar se tiče izvajalca del pa
sem brez besed. V tem času bi morali zgraditi že celotno predvideno cestišče. Cesto so tudi omejili
z znakom grbine na cestišču in znakom omejitve 30 km na uro, na nevarnem delu cestišča pa stoji
znak omejitve hitrosti 40 km na uro. Ne vem, kdo upravlja s tako prometno signalizacijo. Na tem
cestišču pa še vedno vozi šolski avtobus trikrat na dan.«
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2. »Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 9. 2012 sem postavil
naslednje vprašanje: »V pogodbi o neplačanem prenosu sredstev zaradi vlaganja, sklenjeno med
Krajevno skupnostjo Gornja Radgona in Zadrugo Gornja Radgona z.b.o., v letu 2007/2008 naj bi
zadruga kot pridobiteljica priznala odsvojiteljici, torej Krajevni skupnosti Gornja Radgona, 670
zadružnih deležev, kar predstavlja 6,7 % vseh zadružnih deležev.
Dobil sem odgovor: »Sklep o prodaji svojega deleža v zadrugi mora sprejeti Svet Krajevne
skupnosti Gornja Radgona v soglasju z županom občine (66. člen Statuta Občine Gornja
Radgona)«. Vse do danes odgovora še nisem dobil, zato menim, da Krajevna skupnost Gornja
Radgona ni uredila nič. Dobil sem samo odgovor, da je to dobro naložen denar. Od 19. 4. 2013
Marko Žula ni več direktor Panonike in Zadruge z.b.o.. Krajani in občani, ki so lastniki vloženih
deležev pa sprašujejo, kako priti do svojega denarja, saj jim ni več jasno na koga se naj s svojimi
zahtevki obrnejo. Zanima me:
- kaj bo storila občina in krajevna skupnost – ali bo njen delež (cca. 50.000 eur) odpisanih?
- čeprav sem o teh problemih že večkrat opozarjal, sprašujem, ali občina in krajevna skupnost
še vedno trdita, da je to dobra naložba?«
Alenka KAUČIČ, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Kar nekaj lastnikov zemljišč v naši občini sprašuje ali so še možne kakšne spremembe Občinskega
prostorskega načrta, saj je kar nekaj zemljišč ostalo stavbnih, dejansko pa se uporabljajo v
kmetijske namene. Sprašujem, ali je možna sprememba OPN-ja oziroma če ni možna, kako daleč je
že postopek, je zaključen ter, ali lahko občinski svet sprejme kakšen sklep, da se lahko ta zemljišča,
ki se dejansko uporabljajo v kmetijske namene, obdavčijo kot kmetijska zemljišča, ne pa kot
zazidalna zemljišča.«
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je postavil naslednji dve VPRAŠANJI:
1. »Vprašanje se nanaša na odgovor, dobljen na moje vprašanje okrog asfaltiranja ceste proti
Ivanjcem. V odgovoru je bila izpostavljena potreba po obnovi tega 400 m dolgega odseka in tako
dalje. Ponovno sprašujem in zaprošam odgovor s strani Direkcije RS za ceste, kdaj bo dokončno
urejena cesta Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci – Grabonoš, ki bi morala biti obnovljena že pred
najmanj petimi leti. Rad bi opozoril na to, da je ta cesta v naši občini najslabše urejena dovozna
cesta do avtoceste napram dovoznim cestam v drugih občinah (Cerkvenjak, Sveti Jurij in Radenci).
Prav tako sem bil priča srečevanju dveh tovornjakov (klanec iz Janževega Vrha proti Ivanjcem), ko
sta tovornjaka manevrirala sem ter tja, da sta lahko prevozila pot. Po tej cesti tovornjaki namreč še
vedno vozijo in to množično. Želim odgovor, kdaj bo asfaltirana in dokončno urejena ta cesta in
tudi, kdaj bo urejena cesta v Gornji Radgoni – Panonska ulica, ki bi tudi že davno morala biti
urejena«.
2. »Vodovod – sistem C se začne aktivno urejati. Zanima me, ali bo infrastruktura, oziroma novi
vodi vodovoda preneseni na ceno vode, z ozirom na amortizacijo, ki bo tu kar precejšnja. Ali bomo
morali občani to amortizacijo plačati in kdo bo upravljal s tem vodovodom. Bo to Prlekija d.o.o., ali
naše podjetje Komunala Radgona d.o.o. – za katero mislim, da je za to dejavnost usposobljena in bi
bila velika škoda, če bi mi to prepustili drugi firmi, saj bi nastalo več problemov v tem našem
podjetju (zaposlitve ipd.).«
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Želim vam pokazati naslovnico časopisa Vestnik, ki je izšel danes (19.12.2013). Na njej je
nagrobna žara s posmrtnimi ostanki. Nad tem sem zelo razočaran. Smo v času praznovanj božičnih
in novoletnih praznikov. V prejšnji številki časopisa Vestnik so na naslovnici objavili sliko naše
svetnice, ki je napisala knjigo, in bil sem zelo vesel in zadovoljen. Sedaj, pred prazniki pa dobimo
tole. Kot da je to glavni problem Pomurja in glavni problem, o katerem obveščamo naše občane
širom naše regije, kako bo po novem smrt draga oziroma kako bo pokojnik drago pokopan.
Namesto, da bi bila na naslovnici slika rojstva Jezusa ali kakšen zimski motiv, katerega se veselimo
tako mi kot otroci, je objavljena ta tumorna podoba. Z vsem spoštovanjem do urednika in ekipe, ki
ustvarja časopis – katerega sicer zelo radi beremo, prosim od njih malo taktičnosti in malo srčne
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kulture. To iznašam na tem mestu, saj je prav, da smo včasih tudi malo kritični do takšnih stvari in
ne sprejmemo vsega, kar nam nekdo servira. Brez zamere, ampak ta objava je za mene nedostojna s
strani časopisa Vestnik.«
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
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:
- podpisu pogodb za investiciji Voda Pomurje – sistem C, čistilna naprava;
- pričetku izgradnje Doma športa v Gornji Radgoni;
- otvoritvi na novo izvedenih cestnih odsekov, dveh v KS Črešnjevci-Zbigovci in dveh v KS
Negova;
- prejeti odločbi glede sofinanciranja obnove šol v Gornji Radgoni in v Negovi;
- javnem razpisu Zavoda za zaposlovanje RS za javna dela – vse vloge in programe številnih
prijaviteljev je občina odobrila (sofinancira v svojem deležu);
- nemotenem opravljanju številnih ostalih osnovnih nalog lokalne samouprave (občinske uprave,
zavodov, javnih služb);
- finančnem dolgu države do naše občine v višini več kot 1 mio eur in posledično temu
morebitnih likvidnostnih težavah;
- ponovnem razpisu za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, ki
bo v kratkem objavljen;
- uspehu občana Dejana Vajsa, ki je postal svetovni prvak v kickboxu.
K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Trate« - druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, predstavnik IPG Gornja Radgona. Iz obrazložitve v
gradivu je izpostavil dopis Upravne enote Gornja Radgona, ki je bil podan v času javne obravnave,
obrazložil aktivnosti (usklajevanja) v tej zvezi, naštel obe vsebinski spremembi predloga odloka (2.
in 3. člen) in poudaril, da so vse zahtevane smernice in mnenja že pridobljena.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« 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. 181:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (druga obravnava).
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K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2014 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Najprej je izpostavil način
priprav sedanjih proračunov oziroma potrebo po večkratnih spremembah proračunov, zaradi
nenehnih sprememb in usklajevanj, predvsem zaradi projektno naravnanih proračunov. V
nadaljevanju je skupaj z vrednostmi naštel vse razloge za pripravo sprememb proračuna. Te
nastajajo pri naslednjih projektih: odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (čistilna
naprava in kanalizacija), oskrba s pitno vodo – Pomurje sistem C, sanacija OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova, sanacija OŠ Gornja Radgona, projekt Skupaj, Mladinski center Gornja
Radgona, Špital (2. faza) in širokopasovno omrežje (priključitev sivih lis). Poudaril je, da je
proračun usklajen z večletnim načrtovanjem in vsebuje projekte, katerih se lahko vsi občani
veselijo. Izrazil je pričakovanje, da bo zaradi morebitnih izpadov plačil države in EU potrebno
pripraviti še kakšno spremembo proračuna. Ocenil je, da je bilo v času predhodne obravnave
sprememb proračuna zaslediti manj tistih, ki projektov niso podprli, še enkrat pa je poudaril, da so
znotraj projektov zajeti vsi občani, vse krajevne skupnosti, mesto in okoliški kraji in pri tem
navedel primer gradnje čistilne naprave in gradnjo vodovodnega sistema.
Daljšo obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
Uvodoma je spomnila na njeno uvodno obrazložitev Odloka o proračunu za leto 2014 v mesecu
decembru 2012, ko je opozorila na predimenzioniranosti predvsem glede načrtovanega
zadolževanja, največji neznanki pa sta bili investiciji v izgradnjo ČN in vodovodnega sistema.
Nadalje je izpostavila poglaviten razlog za povečanje zneskov na prihodkovni strani (za 7,2 mio
eur) - to je povečanje kapitalskih prihodkov (ki niso bili planirani) in povečanje transfernih
prihodkov. Naštela je dejstva, ki so najbolj vplivala na spremembe prihodkovne strani spremembe
proračuna, k vsemu pa dodala, da se v letu 2014 v celoti podpira program javnih del, zaradi česar se
sredstva povečujejo, povečuje se tudi predviden znesek namenjen opravljanju zimske službe, na
novo je dodana priključitev sivih lis na širokopasovno omrežje, na novo se dodaja projekt Skupaj
zaradi spremenjene dinamike izvajanja projekta, zaradi spremembe načina financiranja se povečuje
znesek izgradnje pomurske kolesarske poti, povečuje se znesek sofinanciranja zbirnega centra
Puconci, na podlagi finančnega načrta CERO Puconci, na podlagi dinamike izplačil se povečuje
znesek za projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na novo se dodaja izgradnja
kanalizacijskega omrežja Mele, v skladu s pogoji, dodaja se izgradnja manjših vodovodov, za
izgradnjo slačilnic se zaradi spremembe dinamike financiranje znesek iz leta 2013 prestavlja v leto
2014, prav tako investicija izgradnja Vrtca v Črešnjevcih in na novo se dodaja energetska sanacija
OŠ Gornja Radgona na podlagi prejetega sklepa. Poudarila je, da so vsa našteta povečanja in
spremembe razlog, zaradi česar je bilo potrebno iz proračuna umakniti modernizacijo cest v skupni
vrednosti 581.627 eur. Nadalje je spregovorila še o predlaganih spremembah na strani zadolževanja,
katero se znižuje za 2,3 mio eur, znesek je planiran za predfinanciranje projekta Skupaj, črpanje
kredita za izgradnjo slačilnic, za črpanje kredita za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode in
izgradnjo kanalizacije Mele, dolgoročno zadolžitev za projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo –
sistem C, dolgoročna zadolžitev za lastne deleže investicij. Pri tem je poudarila, da se s
predvidenimi zadolžitvami in z upoštevanjem že obstoječih, izkorišča celotna kvota zadolževanja,
ki je trenutno na razpolago in da si bo občinska uprava, skupaj z javnim zavodom Pora, v letu 2014
še naprej prizadevala za pridobitev sofinancerskih deležev za investicije – v proračunu predvidenih
le z lastnim deležem. Poudarila je dejstvo, da največji investiciji (odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Mure in oskrba s pitno vodo Pomurje – sistem C), s skupno vrednostjo 7,5 mio eur
predstavljata 42,5 % vrednosti planiranega proračuna, da se bo glavnina omenjenih projektov
izvajala prav v letu 2014 in bodo v tem letu aktivnosti izvajanja kot tudi aktivnosti financiranja ter
pridobivanja sredstev močno skoncentrirana prav na omenjena projekta. Seznanila je občinski svet,
da se bo v primeru sprejetja sprememb proračuna za leto 2014, le-ta pričel uporabljati s 1.1.2014, v
kolikor pa spremembe proračuna za leto 2014 ne bodo sprejeli, ostane v veljavi sprejeti proračun za
2014, v katerem pa ni zagotovljenih sredstev za projekt Skupaj, energetsko sanacijo OŠ Gornja
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Radgona, priključitev sivih lis na širokopasovno omrežje ter projekt Izgradnja kanalizacijskega
omrežja Mele. Pojasnila je, da v tem primeru slednji projekt ne bo mogel biti prijavljen na 8. javni
poziv razvoja regij, ki ponuja 85 % sofinanciranje in da je potrebno vlogo za regionalni razvojni
program 2007-2014 oddati do 31. 12. 2013. Nadalje to pomeni, da ogrozimo končni rok dokončanja
projekta Skupaj, posledično pa tudi vračanje sredstev, saj na podlagi sprejetega proračuna občina ne
more prevzemati obveznosti, niti podpisovati pogodb, kaj šele izvajati aktivnosti v zvezi s
projektom. Zaradi vsega navedenega je občinskemu svetu v imenu predlagatelja predlagala, da
obravnava in sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2014.
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 –
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 2014 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami in naslednjo
dopolnitvijo:
§ Postavka 040391 Prireditev Festival ljubezni se zniža za 2.000,00 EUR in se prerazporedi na
postavko 180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev.«
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 2014 – skrajšani postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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 2014 – skrajšani postopek in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je spregovoril o pogojih kreditiranja, zaprosil za navedbo
konkretnejših podatkov o višini obresti, času vračila in tako dalje, izrazil je skeptičnost do nakazil
finančnih sredstev iz države, izpostavil zaključke sveta KS Črešnjevci-Zbigovci v zvezi s projekti,
konkretneje v zvezi z drugo fazo obnove ceste v Policah, kar je sedaj odpadlo. Podprl je projekte,
dodal mnenje, da se je sicer veliko zamudilo, in dejstvo, da le-ti morajo biti izvedeni v izogib izgubi
sredstev Kohezijskega sklada.
Na prošnjo g. Kampuša, župana, da vsi razpravljalci jasno izrazijo svoje mnenje (zakaj niso za
proračun in katere projekte bi črtali) je g. Roškar odgovoril, da bodo morali občinski uslužbenci
sami iskati določene rezerve, konkretno pa glede na dano finančno situacijo v občini ne podpira
projekta izgradnje slačilnic na športnem centru, vsekakor pa podpira projekt izgradnje čistilne
naprave, je pa pripravljen svoje predloge podati tudi pisno.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je uvodoma postavil vprašanje, zakaj ni bilo predloženo
mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, nadalje je podprl vse projekte, predlagane z
rebalansom, izrazil pa nestrinjanje z odločitvijo, da se izgradnja cest ne bo izvajala kot je bilo
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predvideno v sprejetem proračunu za leto 2014 in da je bila umaknjena obnova avtobusnih
postajališč, kljub temu, da je bilo pred tremi leti dogovorjeno, da se bo naročila projektna
dokumentacija, zdaj pa ni ne te, niti prepotrebne obnove avtobusnih postajališč.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je uvodoma poudaril, da bo glasoval za rebalans
proračuna za leto 2014, nadalje pa je izrazil nezadovoljstvo nad višino sredstev za komunalno
infrastrukturo ter bojazen, da s temi sredstvi ne bomo mogli izvajati niti najnujnejšega vzdrževanja
občinskih cest. Ob koncu je izrazil mnenje, da so vsi projekti predvideni v proračunu za leto 2014
korektni in so za občino nujno potrebni.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je opomnil prisotne, da pravilno uporabljajo formulacijo
obravnavanega odloka (rebalans se sprejema za nazaj), nadalje pa poudaril, da so delovna telesa
občinskega sveta temeljito obravnavala spremembe in dopolnitve odloka, na dveh odborih so le-te
soglasno sprejeli in tudi danes zaproša vse tiste člane in članice občinskega sveta, ki so bili prisotni
na teh odborih, da tako glasujejo. Iznesel je dejstvo, da nihče ni popolnoma zadovoljen s
spremembami in dopolnitvami proračuna in zaprosil, da odlok sprejmejo in gredo naprej.
Vinko ROUS, podžupan, je govoril o potrebi takšne sestave proračuna – da so načrtovanja jasna, da
se lahko ustrezno planira ter da je prikazano realno stanje. Tudi sam ni v celoti zadovoljen s tem
proračunom, vendar meni, da je spremembe potrebno narediti in nadaljevati s počasnejšim tempom
naprej. Dejal je, da se bo v času enega leta še marsikaj dopolnjevalo, saj ni nič statičnega. Kot dobro
je izpostavil dejstvo, da so v proračunu ohranjene vse ostale dejavnosti in naloge lokalne
samouprave (otroško varstvo, osnovnošolstvo, zdravstvo, kultura, šport…), da te osnovne in z
zakonom določene naloge občine nemoteno potekajo naprej. To, da cesta ne bo prehodna, ali to, da
bo mestna ulica v slabem stanju, ni takšnega velikega pomena, čeprav se bo iskalo vse možnosti, da
se bo v letu 2014 urejevalo tudi to področje. Občinske svetnike in svetnice je pozval, da sprejmejo
te spremembe in dopolnitve proračuna ter izrazil prepričanje, da se bodo sproti lahko vnesle najbolj
potrebne spremembe.
Anton KAMPUŠ, župan, je povedal, da so občani siti obljub in dogovarjanj, da so v proračunu
projekti, ki jih bo v letu 2014 potrebno izvesti, kljub njegovi bojazni, da bo to izredno težko – v
strokovnem smislu. Prosil je članice in člane občinskega sveta, da pri izvedbi proračuna pomagajo s
svojimi predlogi obenem pa poudaril, da je proračun sedaj zelo omejen, saj ni veliko maneverskega
prostora za spremembe. Izpostavil je pomembnost projektov (večletnih), povedal, da se tega dejstva
zaveda tudi večina občanov in ob koncu poudaril pravilnost odločitev ob pravem času, zaradi
visokega sofinanciranja (države, EU).
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je pohvalil korektnost računovodkinje na seji odbora
glede zadolževanja, izrazil je upanje, da je le-to zaključeno, apeliral je na prisotne, da se odlok v
taki vsebini sprejme, ker je dober, ob koncu pa je izrazil upanje, da se bodo čez leto še našla kakšna
sredstva za cestno infrastrukturo.
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 15 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, št. 182:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek), z vsemi
prilogami.
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K tč. 8: Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Pojasnil je, da se
dopolnitev predlaga v skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, z njo pa se omogoča županu
ureditev delovanja občinske uprave na način, ki se je pokazal kot učinkovit že s formiranjem treh
skupin delovnih mest, sedaj pa bi se način dela lahko formiral z ustanovitvijo notranjih
organizacijskih enot – oddelkov. V imenu predlagatelja je predlagal občinskemu svetu, da predlog
odloka obravnavajo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
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 dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 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 (15 navzočih, od tega 15
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 183:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (skrajšani
postopek).
K tč. 9: Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Gornja Radgona – prva obravnava
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
Obrazložila je razloge za pripravo pravilnika in podrobneje opisala nekatera določila pravilnika.
Kot dobro je izpostavila odločitev občine za subvencioniranje postavitev malih čistilnih naprav in v
imenu predlagatelja predlagala občinskemu svetu, da predlog pravilnika 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
Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona
– prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je uvodoma pozdravil pripravo in sprejem pravilnika, nadalje
pa je navedel pomisleke glede izvajanja 8. člena odloka. Zanimalo ga je, kako bo z
subvencioniranjem komunalne čistilne naprave na območjih, kjer se gradnja kanalizacijskega
omrežja predvideva, ni pa še končana, meni namreč, da bodo občani v dvomih, saj ne bodo vedeli,
ali bodo subvencijo dobili, ali pa bodo priključeni na čistilno napravo oziroma kanalizacijo.
Predlagal je, da se to do druge obravnave doreče. Zanimalo ga je tudi, zakaj je vnesen pogoj (v 8.
členu), da sofinanciranje ne velja za nove gradnje, saj je v tem primeru novograditelj v
neenakopravnem položaju napram drugim.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je predlagal spremembo prve alineje 8. člena pravilnika,
ki naj glasi: »Objekt, ki je priključen na vodovodno omrežje, ali ima lastno zajetje, ter se za njega
plačuje taksa za obremenjevanje vode.« Nadalje je predlagal tudi spremembo 6. člena pravilnika, ki
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naj glasi: »Višina sofinanciranja: - do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne
čistilne naprave oziroma največ 300,00 eur/PE.« Predlog je obrazložil z dejstvom, da je razlika, ali
stoji hiša sama (z na primer štirimi družinskimi člani), ali pa se nekaj hiš združi in skupaj zgradijo
čistilno napravo. Pripombo je podal tudi pisno, dokument je pred razpravo izročil direktorju
občinske uprave.
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. 184:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava).
Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni.
K tč. 10: Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Iz
obrazložitve v gradivu je povzel nekatera določila Odloka o občinskih taksah v Občini Gornja
Radgona, ki določajo vsebino sklepa in vrednost točke ter v imenu predlagatelja predlagal
občinskemu svetu, 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 vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona 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. 185:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0612 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2014.
K tč. 11: Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne
prostore v lasti Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi. Izpostavila je
ugotovitve, ki so bile podlaga za izoblikovanje predloga sklepa in v skladu z mnenjem
informacijske pooblaščenke glede varovanja osebnih podatkov omenila le, da se predlaga odpis
neizterljivih terjatev za štiri fizične osebe, ki so umrle in za tri pravne osebe, ki več ne delujejo. V
imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagala, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
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 Sklepa o odpisu dolga
iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Gornja Radgona
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
10

Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podprl predlog sklepa in predlagal občinski upravi, da v
bodoče pristopa k tem izterjavam ažurneje ob poudarjanju zavedanja, da je vsak najemnik dolžan
plačevati najemnino oziroma se mora zavedati sankcij v nasprotnem primeru.
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. 186:
Odpiše se dolg iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti
Občine Gornja Radgona v skupni višini 71.019,93 EUR, in sicer:
− terjatve iz naslova najemnin za stanovanja v višini 32.160,37 EUR,
− terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 38.859,56 EUR.
ODMOR
Ob 16.00 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.15 uri. Župan je
preveril prisotnost članic in članov občinskega sveta na seji in ugotovil, da je na seji navzočih 16
članic in članov občinskega sveta.
K tč. 12: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Med drugim je
poudaril, da je program razdelitve sredstev na 11 različnih programov temeljito proučila in soglasno
potrdila tudi Komisija za izbor izvajalcev programa športa in v imenu predlagatelja je občinskemu
svetu predlagal, da letni program športa obravnava in sprejme.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v občini Gornja
Radgona za leto 2014 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. 187:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2014.
K tč. 13: Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.d.,
ki je podrobno obrazložil način oblikovanja cene. Pri tem je navedel bistvena določila Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen, sprejete v letu 2012, ki določa način oblikovanja cene na podlagi
številnih predračunskih podatkov in analiz ter tudi sam postopek določanja cene. Izpostavil je
bistveno novost, in sicer, da se cene za uporabnike določajo na podlagi količine (volumna posod)
posameznih vrst odpadkov in novo možnost oddajanja odpadkov v zbirnem centru. Opisal je način
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akontiranja računov, poudaril, da je bilo izvedenih več sestankov s predstavniki občine, kjer so bile
upoštevane tudi vse izkušnje podjetja v občinah, kjer se takšen način zbiranja odpadkov že izvaja,
obrazložil je razliko med dosedanjim in predlaganim cenikom za uporabnike in pri tem poudaril, da
se nova cena ne spremeni, da ostaja na ravni cene za takoimenovano lastno posodo. Poudaril je, da
se obravnavana cena nanaša le na javno službo zbiranja odpadkov, da pa se posebej določa cena
obdelave odpadkov, ki spada v okvir določanja cene izvajalca javne službe CERO Puconci. Slednja
bo predvidoma nižja (zaradi zmanjšane obdelave odpadkov), cena zbiranja odpadkov (izvajalca
javne službe Saubermacher Slovenija) pa se ne spreminja oziroma bo za določena gospodinjstva še
nižja.
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 Elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini, z naslednjo dopolnitvijo:
- izvajalec javne službe se zaveže, da bo v najkrajšem možnem času informiral vse uporabnike
zgoraj navedene javne službe, glede uvajanja novega standarda in
- v najkrajšem možnem času se opravi razgovor med izvajalcem javne službe Saubermacher
Slovenija in upravljalcema stanovanjskih blokov, glede organizacije oz. izvajanja javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov pri stanovanjskih blokih.«
Nadalje je Miran DOKL, član občinskega sveta in predsednik odbora, predlagal, da se ta točka
obravnava po dvofaznem postopku iz naslednjega razloga: elaborat je bil poslan občini 10. 12.
2013, seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe pa je bila dne
11. 12. 2013, zato ni bilo časa, da se elaborat kompetentno obravnava, v tem času se je pojavilo tudi
veliko pripomb in pomislekov, želi pa, da s sprejetjem tega elaborata ugodimo čimvečjemu številu
občanov.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je uvodoma spomnil na predlog g. Stanka Rojka pri
točki sprejemanja dnevnega reda, katerega župan ni dal na glasovanje ter povedal, da se tudi sam
strinja s predlogom g. Rojka. Nadalje je postavil dve vprašanji, in sicer, kako je mogoče, da so
gospodinjstva prejela na domove program odvoza odpadkov za leto 2014 brez sklepa občinskega
sveta in kdo je s strani občine dogovarjal ceno brez sklepa občinskega sveta, glede na to, da je v
izhodiščih za oblikovanje cen za leto 2014 navedeno, da je bila podlaga za oblikovanje cene tudi
dogovor z Občino Gornja Radgona.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je uvodoma poudaril, da je obravnavano tematiko podrobneje
pregledal in mu je poznana, zaradi vsebine njegovega dela. Iznesel je svoja opažanja, in sicer: s
predlagano spremembo se cena za občane v stanovanjskih hišah del prevzemanja odpadkov
povišuje za 100 %, saj je bil prej odvoz izveden na vsakih 14 dni, zdaj bo izveden enkrat mesečno,
cena ostaja enaka. Sicer je kot pridobitev šteti možnost odlaganja papirne embalaže na domu in
urejen zbirni center, kljub temu pa so občani prikrajšani v segmentu zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov, plastične embalaže, prav tako pri zbiranju kosovnih odpadkov, nespremenjeno ostaja le
zbiranje nevarnih odpadkov (enkrat letno). Motijo ga različna merila in število odvozov mešanih
komunalnih odpadkov od individualnih gospodinjstev ter blokovno gradnjo. Podprl je predlog g.
Dokla, saj meni, da bi bilo nepremišljeno danes sprejeti dokončni sklep, predvsem v izogib
možnemu posledičnemu povzročanju še večje škode z metanjem odpadkov v potoke, obcestne jarke
in podobno. Menil je, da bo odvoz enkrat mesečno premalo, glede na njegove osebne izkušnje in še
poudaril, da bo v primeru zamenjave za večjo (240-litrsko) podražitev še večja (200 % oz. 300 %).
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Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, se je strinjal s povedanim predhodnih razpravljalcev.
Omenil je vsebino telefonskega pogovora s podjetjem Saubermacher, kjer so mu svetovali, da si
nabavi večjo posodo, če bo sedanja premajhna. Menil je, da na tak način ceno zelo povišamo.
Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je prav tako podprl predlog predsednika Odbora za varstvo
okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. Uredba, ki ureja to področje ravnanja z
odpadki namreč hkrati odreja tudi ostala področja (urejanje voda, vodooskrba), kar pomeni, da se
bo potrebno v obdobju do meseca marca pogovarjati tudi o oblikovanju cene vode, cene omrežnine,
cene odvajanja voda itd. Menil je, da je prav, paket vseh teh cen, sprejeti skupaj. V uredbi so
predvidene tudi določene subvencije samo za določene skupine odjemalcev, zato meni, da je
potrebna širša razprava in obravnava.
Franc KNAUS, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., je odgovoril na vprašanja in
pomisleke razpravljalcev. Poudaril je, da je potrebno na področje ravnanja z odpadki gledati
celoviteje. Podaril je, da se ob uvedbi zbiranja mešane embalaže (v letu 2010) cena, v dogovoru z
občino, ni dvignila, prav tako se ni dvignila cena ob uvedbi delovanja zbirnega centra, ki ima tako
investicijske kot obratovalne stroške, z vsem tem pa se je občanom omogočil višji standard.
Izpostavil je dejstvo, da ločevanje odpadkov zahteva Evropska unija oziroma Republika Slovenija z
namenom, da se dosežejo določeni rezultati na celotnem področju ravnanja z odpadki. Ni dovolj le
zbirati mešane komunalne odpadke vsak teden, vprašanje je tudi kakšne bi bile potem cene
obdelave teh odpadkov javnega podjetja CERO Puconci. Potrebno se je zavedati, da je ravno
zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov svoje poglavje, ki pa je vezano na količino
odpadkov. To frekvenco zmanjšanja mešanih komunalnih odpadkov oziroma večjega ločevanja in
odbiranja odpadkov se želi doseči in tako posredno vplivati na vse povzročitelje odpadkov, da se
doseže visok nivo zbiranja odpadkov. Poudaril je še, da je bilanca zbranih in odloženih odpadkov
tudi osnova za okoljsko dajatev, ki jo morajo plačati občine, ta pa se namenja za izgradnjo
regijskega centra v Puconcih. Izrazil je dvom, da se bo s preložitvijo odločanja o ceni kaj pridobilo
in seznanil z namenom, da se predvideva uvajanje zbiranja papirja v mesecu januarju in februarju
2014, ko bodo vsa gospodinjstva obiskana in obveščena s strani izvajalca javne službe o novem
načinu zbiranja odpadkov. Ob izpostavitvi pomembnega dejstva, da se bodo količine odpadkov
zmanjšale, količine za obdelavo pa povečale – brez povečanja cen za gospodinjstva in ob dvigu
kvalitete storitev, je še predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnavajo in sprejmejo v
predloženi vsebini.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je navedel primere zbiranja plastike in papirja v
sosednjih državah, nato pa poudaril, da pri nas občani te odpadke pridno zbiramo, nekdo jih drago
prodaja, mi pa za to ne dobimo nič.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je opomnil na spoštovanje poslovnika občinskega sveta
pri obravnavi te točke, ocenil predlog g. Mirana Dokla kot ustreznega, predlagal, da se razprava pri
tej točki zaključi ter podprl predlog g. Dokla.
Anton KAMPUŠ, župan, je povedal, da podatki CERO Puconci izkazujejo dejstvo, da so v 90 %
primerov kante za te odpadke na pol prazne, obenem pa je potrebno enkrat občane pohvaliti za tak
dosledni način zbiranja odpadkov.
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. 188:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in predlogom Sklepa o potrditvi cen storitev
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obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v
občini Gornja Radgona.
Odločanje o navedeni zadevi se preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.
K tč. 14: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Iz
obrazložitve v gradivu je izpostavil razloge za pripravo sklepa in poudaril, da le-ti obenem
potrjujejo upravičenost podelitve statusa javnega dobra. V imenu predlagatelja je predlagal
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 (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 189:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so last Občine Gornja Radgona, in
sicer:
− Mestni park Gornja Radgona, Trate,
− Turistično športni center Trate Gornja Radgona,
− Mestna tržnica Gornja Radgona, Trg svobode,
− Pokopališče Gornja Radgona, Prežihova ulica,
− Pokopališče Negova,
− Črpališče Podgrad,
− Igrišče Spodnja Ščavnica.
K tč. 15:

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 vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Milana NEKREPA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida ROŠKARJA;
Ø odgovora na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Branka KLUNA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Dušana ZAGORCA.
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 16.55
zaključil 16. redno sejo občinskega sveta. Vsem prisotnim na seji ter vsem občankam in občanom –
preko medijev, je izrekel še voščilo ob prihajajočih praznikih.

ZAPISALA:
Simona BUDJA, l.r.

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