ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 10. 7.
2014, s pričetkom ob 14.00. 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 opravičil član
Milan KRIŽAN. V nadaljevanju se je, seji, pri 2. točki dnevnega reda, z zamudo pridružil še
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 20 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, mag. Zlatko ERLIH, Zvonko GREDAR, Ingeborg
IVANEK, Ivan KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, 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: Dominika FRAS, Suzana GRAH, Andrej SUBAŠIČ, Boštjan
FLEGAR, Simona PELCL;
Ø predsednik Nadzornega odbora občine, gospod Bojan ERLIH;
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. 10: amandma predlagatelja na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek);
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 17. redne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki je bila dne 17. 4. 2014 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 202:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 17. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 17. 4. 2014 v predloženi vsebini.
Prisotnost na seji se je spremenila s prihodom Ivana KAJDIČA, člana občinskega sveta, ob
14.05 uri. Na seji je bilo v tem času prisotnih 20 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 18. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda,
dostopno pa je v celoti 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 celoten predlog 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 (20 navzočih, od tega 20
ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 17. 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 programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
8. Odlok o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v
Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
9. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2014 (skrajšani postopek)
11. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja
Radgona (druga obravnava)
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12. Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
13. Sklep o potrditvi idejne zasnove celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja
Radgona – mesto sejmov in penine«
14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki
so v naravi kategorizirane občinske ceste
15. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona za leto 2014 (2. del)
16. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2013
17. Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2013
(AUDIT-IN d.o.o.)
18. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
19. 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 tri VPRAŠANJA in podal en
PREDLOG:
Vprašanja:
1. »Postavka za modernizacijo ceste LC 104051 Gornja Radgona – Norički Vrh se povečuje
za 30.000,00 eur, zaradi potrebe po izvedbi fine preplastitve že moderniziranega dela ceste.
To mi je popolnoma jasno, zakaj pa je prišlo do takih zamikov, pa nikakor ne. Pa poglejmo
kaj pravi, na strani 24, poročilo Nadzornega odbora. Citiram: »Občina Gornja Radgona in
družba Komunala Slovenske gorice d.o.o. sta sklenili pogodbo štev. 219/2013-P, dne 7. 6.
2013, na osnovi predračuna štev. 289/13-MV, v vrednosti 357.028,69 eur. Rok za izvedbo
izgradnje II. faze ceste je do konca meseca julija 2014. Dne 1.10.2013 sta občina in izbrana
družba sklenili aneks štev. 1 k pogodbi iz razloga podaljšanje končnega roka izgradnje I.
faze do 31.10.2013, zaradi neugodnih vremenskih razmer. Za opravljena dela so bile
izdane tri začasne situacije v mesecih julij, avgust in september 2013 in končna situacija v
mesecu oktobru 2013. Do konca meseca oktobra 2013 so bila obračunana in porabljena
sredstva v višini 181.121,45 eur. Vse situacije so podpisane in evidentirane in plačane z
manjšim časovnim zamikom od valute. Izvajalec del pa tudi ni zahteval plačila zakonitih
zamudnih obresti.«
Kot vidimo danes cesta še ni dokončana, v drugem mesecu pa bi iz vseh teh razvidnih
dokumentov, morala biti končana že II. faza. Tu pa je zapisano, kot da smo to že vse
uredili.«
2. »Vrednost postavke za zbiranje in ravnanje z odpadki (predvsem odpadne plastike) –
Saubermacher Slovenija se povečuje za 27.000,00 eur, zaradi tega, ker ni bil sprejet
elaborat, ki je bil podlaga za prenovo obstoječega sistema odvoza smeti.
Sprašujem, zakaj občina namenja dodatno 27.000 eur Saubermacherju za odvoz odpadne
plastike. Na zadnji seji smo svetniki zavrnili to podražitev in ugotovili, da plastika ne
prinaša podjetju samo strošek, ampak tudi dobiček. Ali ne gre tu samo za izsiljevanje
podjetja, besede svetnikov pa ne pomenijo nič.«
3. »Še zadnjič sprašujem, kaj bo občina ali krajevna skupnost naredila s svojim deležem, ki ga
ima v zadrugi Panonika z.b.o.. Odgovora do danes še vedno nisem dobil, ne s strani
občine, ne s strani Krajevne skupnosti Gornja Radgona.
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Danes bi lahko vprašal tudi go. Inge Ivanek, kot svetnico in predstavnico sveta krajevne
skupnosti, kaj so se v zvezi s tem dogovorili. Govorijo in dogajajo se čudne stvari, precej
občanov in krajanov pa je seveda še vedno finančno prikrajšanih.«
Predlog:
»Vse pohvale računovodkinji Dominiki Fras za izčrpen odgovor glede obnove Špitala Gornja
Radgona. Je eden redkih, s katerim sem bil v tem mandatu zadovoljen. To pa ne pomeni, da se
strinjam s porabljenimi denarnimi sredstvi. Za mene je ta investicija še vedno pregrešno
draga. Špital je bil zgrajen, ko so mimo njega vozile konjske vprege in kočije, danes pa mimo
vozijo motorna kolesa, avtomobili, tovornjaki in tako dalje. Že sedaj je vidno, kako se uničuje
pročelje fasade pri vsakem dežju, zaradi prometa.
Predlagam, da se to ustrezno zavaruje. Tudi odvodnjavanje ni strokovno urejeno. Vhodna
vrata pa bi lahko bila takemu objektu primernejša.«
Mag. Zlatko ERLIH, član občinskega sveta, je podal naslednje POBUDO:
»Dajem pobudo, da Elektro Maribor, PE Gornja Radgona nujno prestavi črnogradnjo
transformatorja pri hišni številki 23a na Plitvičkem Vrhu, na drugo, od objektov dovolj
oddaljeno in primernejšo, mesto.
Pobudo utemeljujem z naslednjim:
Dne 6.7.2014 je prišlo do ponovne eksplozije elementa na transformatorju na Plitvičkem Vrhu
pri hišni številki 23A. Gre za drugi podoben dogodek v presledku zadnjih dveh let. V obeh
primerih se je zgodilo, da so leteli iz transformatorja, ki seveda nima prav nobene varnostne
zaščite, v radiu vsaj treh do štirih metrov, žareči in v plamenu goreči večji kosi in koščki
elementa, ki ga je razneslo. Samo srečnemu naključju se lahko zahvalimo, da na imenovani
datum ni pogorelo leseno gospodarsko poslopje, stroji in garažiran osebni avtomobil ter večja
količina drv. V primeru požara popolnoma lesenega objekta pa bi bile v neposredni nevarnosti
še vsaj tri bližnje stanovanjske hiše. V času dogajanja na transformatorju smo bili doma vsi, v
bližini stanujoči, in po zaslišanem prvem poku opazili, da je na objektu prišlo do defekta na
enem od elementov, ki je bil na kontaktnem mestu pretrgan. Med opazovanjem in na žalost
precej neuspešnimi poskusi klicanja službe za sporočanje o defektih na elektro omrežju, se je
zgodila eksplozija istega, že prej poškodovanega elementa. Ta gmota se je razpršila in v obliki
goreče kepe in drobcev, padla na streho gospodarskega poslopja in v opisanem radiu treh do
štirih metrov. Požgala se je tudi suha trava. Zaradi naključne prisotnosti in prisebnosti se je
uspelo slednje politi in pogasiti, še preden je kmalu zmanjkalo vode. Dve leti nazaj so se
dogajale podobne stvari. V tistem času sem opozarjal na to zadevo. Podjetje Elektro Maribor
je odgovorilo, da si moramo krajani, v kolikor želimo premestitvi transformator, to sami
financirati. Upam, da ne bo potreben še dodatni tovrstni dogodek, da ne bo v resnici prišlo
najmanj do požara, da se bodo stvari začele jemati resno. Potrebno je vedeti, da je
transformator praktično na cesti, en meter ob občinske ceste, da se je ves ta material razsipal
tudi po cestišču, kjer poteka ves promet in se sprehajajo ljudje, zato je potrebno na zadevo
gledati malo širše. Transformator, ki ni zaščiten, predstavlja permanentno nevarnost.
Predlagam, da Občina Gornja Radgona zahteva od podjetja Elektra Maribor, da ta objekt
umakne, ali pa najmanj zaščiti, da ne bo ogrožal varnosti občanov.«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sem sklical 3.7.2014 zaradi dveh odstopnih
izjav članov Komisije za tehnično urejanje prometa. Predsednik te komisije je Kralj Janko
(predstavnik SPVCP), člani pa so naslednji: Jaušovec Franc (predstavnik ZŠAM), Škofič Oto
(predstavnik AMD), Ficko Mitja (predstavnik javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.),
Sabotin Bojan (pomočnik komandirja PP Gornja Radgona). Komisija je obravnavala
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problematiko prometne varnosti in ugotavljanje ogroženosti prometnih udeležencev, zlasti
pešcev in kolesarjev ter predlagala ustrezno prometno – tehnično rešitev. Dva člana komisije
za tehnično urejanje prometa sta podala 19. junija pisni odstopni izjavi. To sta Mitja Ficko
predstavnik javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in Bojan Sabotin, pomočnik
komandirja PP Gornja Radgona. Vzrok odstopa je nerazumno poseganje v odločitve Komisije
za tehnično urejanje prometa s strani direktorja občinske uprave g. Dragana Kujundžiča.
Naročilo, da se morajo takoj izbrisati oz. prebarvati s črno barvo vse črte, ki označujejo
parkirišča pri stari pošti, prav tako pa se morajo odstraniti pripadajoči znaki. To pomeni, da se
obstoječe parkirišče v celoti izbriše. Kot predsedniku SPVCP se mi zdi nesprejemljivo, da je
sklep in odločitev Komisije za tehnično urejanje prometa o navedenem parkirišču za nekoga
nesprejemljiv in se drugače odloči. Sam stojim za odločitvami naših članov, ki so strokovno
obravnavali to problematiko. Tako so se skupaj z uslužbenci občinske uprave (g. Vlaj, g.
Veberič) in inšpektorjem g. Potočnikom na terenu dobili dvakrat (20.5. in 5.6.2014), ko so
podrobno razpravljali o navedeni lokaciji in problematiki navedenega parkirišča. Obravnavali
so dva predloga za to parkirišče, in sicer, da se parkirišče izbriše in da parkirišče ostane. Iz
zapisa terenskega ogleda, dne 5.6.2014 je razvidno, da je komisija obravnavala dva predloga
rešitve prometne situacije pri banki NKBM v Gornji Radgoni. Ugotovila je, da je primernejši
drugi predlog z ohranitvijo dveh parkirnih mest in dodatno označitvijo ločilnih pasov za
zavijanje desno in levo. Ta sklep potrjujejo z utemeljitvijo, da je le-tu možno pravilno ustaviti,
v kolikor se odlaga potnike na avtobusno postajo, oziroma otroke v glasbeno šolo iz smeri –
osnovna šola. Odločitev je bila, da parkirišče pri NKBM ostane z nekaterimi dopolnitvami
talne signalizacije. Sprejeta je bila soglasno. Kot predsednik SPVCP smatram, da je bilo delo
komisije opravljeno v celotnem mandatu strokovno in vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Zaradi tega jih v celoti podpiram. Ko smo obravnavali odstopni izjavi sem kot predsednik
SPVCP sporočil članom sveta in komisije, da podpiram obe izstopni izjavi in da tudi jaz
podajam odstopno izjavo. Predlagal sem, da začasno vsi trije umaknemo izjave in sprejmemo
naslednji Sklep: »Ostro nasprotujemo spreminjanju predlaganih mnenj Komisije za tehnično
urejanje prometa in zahtevamo, da se stanje pri parkirišču pred NKBM vzpostavi v prvotno
stanje takoj oz. najpozneje v roku 8 dni, v nasprotnem primeru vsi člani sveta za preventivo in
komisije za tehnično urejanje prometa odstopijo.«
Ne glede na to, da bom dobil odgovor na to pobudo šele v gradivu za naslednjo sejo, naš sklep
velja in ga bomo v primeru, da se do tega roka ne upošteva, tudi realizirali. Vsem članom
sveta in članom komisije za tehnično urejanje prometa se zahvaljujem za uspešno delo v tem
mandatu in za odlično sodelovanje. Zahvalil pa bi se tudi članom Združenja šoferjev in
avtomehanikov Gornja Radgona za izdatno pomoč pri realizaciji programa SPVCP.
Na priloženih skicah je prikazano, kako in kaj se je komisija odločala. Tudi na podlagi izjav,
ki smo jih obravnavali na seji, s strani PP, da v tem času, ko parkirišča obstajajo, ni bilo
nobene prometne nesreče, dolgoletni šofer avtobusa pa pravi, da je to samo pozitivno, kajti
šofer avtobusa mnogo lažje zavije desno proti Radencem in tudi ostala vozila se lažje
vključujejo v promet. To bi vam lahko prikazal na naših multimedijskih aparaturah, vendar
smo že dobili odgovor na vprašanje g. Rojka, da se to ne sme uporabljati, članom občinskega
sveta je prepovedano, kajti hočejo nas prepričati, da je to neko samopotrjevanje. Mene
zanima, ali člani živimo v taki dobi, ali smo v letu 2014, ali pa kaj drugega?«
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Postavljam vprašanje v imenu podjetja Elrad International d.d., v katerem sem zaposlen. Gre
za gradbišče pomurskega vodovoda, na cesti, ki poteka od objekta bivše Mure proti Arcontu,
mimo našega podjetja. Pred par meseci (konec zime) so tam potekala dela s polaganjem cevi,
zgleda, da še niso dokončana. Naši poslovni partnerji in lastniki, ki večkrat prihajajo k nam,
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nas sprašujejo, v kakšni državi živimo, da se tako dolgo še tam ni nič zgodilo. Sprašujem,
zakaj še tisti del ni urejen z asfaltno prevleko oziroma kdaj bo?«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Sem prav tako predsednik ene izmed komisij občinskega sveta, katera je pred dobrim letom
pripravila predlog novega statuta. Sklepi so bili soglasno sprejeti in o teh sklepih v dobrem
letu sploh nič nismo razpravljali. Glede na to, da ima občinski svet svoja delovna telesa in
komisije, sprašujem, zakaj imamo ta delovna telesa, ali ne bi bilo pametno sklepe teh delovnih
teles, ki se spuščajo v ozka strokovna področja, tudi upoštevati.«
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Naj se nemudoma, do naslednje seje občinskega sveta spremeni Poslovnik Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona (v 16. in 17. členu) tako, da bo svetnikom občinskega sveta
omogočena uporaba sodobnih multimedijskih sredstev in pripomočkov. Ob tem se naj v
enem izmed členov opredeli, kaj je samopromocija občinskega svetnika (če to tisti, ki
vodi sejo, lahko oceni in preprosto svetnika odžene iz govornice, ne pa da rečemo, da to
ni možno uporabljati).«
2. »Naj se prouči status delovnih teles občinskega sveta (po vprašanju poslovnika in statuta),
ker se včasih zgodi, da na seji občinskega sveta mnenja odbora niti ne preberemo, če je
le-to negativno, kar je nedopustno. Predlagam, da se to celovito prouči, na kak način se
stališča delovnih teles v bodoče upoštevajo.«
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI:
»1. Župan, na prejšnji (17. redni seji, 17.4.2014) seji, ste povedali, da boste imeli v zelo
kratkem času razgovor z g. Hercogom, najemnikom radgonskega gradu, v smislu, da
mora začeti spoštovat pogodbo, glede na vse pripombe sosedov in občanov. Prosim Vas,
da nam danes pri naslednji točki poveste zaključke s tega sestanka in poveste, kaj bo
storil najemnik radgonskega gradu glede teh pripomb.
2. V medijih lahko preberemo kar nekaj zgodb, takšnih in drugačnih, ampak bom prebral
nekaj stavkov iz enega medija, in sicer glede navedbe Občine Gornja Radgona, da se je
pritožila na samo prodajo oziroma postopek prodaje 49-odstotnega deleža Doma starejših
občanov Gornja Radgona. V medijih pa piše: »Glede na navedeno torej, naj nebi držalo
pritožbeno zatrjevanje, da stečajni dolžnik ni izvedel potrebnega postopka, sodišče pa je
tudi zapisalo, da po dokazih v spisu, občina očitno ni zainteresirana za nakup«. V drugem
mediju piše (citat župana): »da tako hitro denarja v občinskem proračunu nismo mogli
zagotoviti, saj je za takšen znesek potreben rebalans proračuna in bi potrebovali več časa
za pridobitev tega denarja«.
Danes imamo rebalans, postavke za morebitni odkup 49-odstotnega deleža Doma
starejših občanov Gornja Radgona, ni. Zanima me, ali ima občina sploh interes za nakup,
in kdo se je v imenu občine, brez občinskega sveta in občanov odločil, da tega deleža ne
bomo kupili.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je kot predsednik Komisije za priznanja in
pohvale, pozval vse članice in člane občinskega sveta, preko medijev pa tudi vse občane, da
podajo predloge na razpis za občinska priznanja v letu 2014 do 13. 8. 2014.
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
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K tč. 5:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije,
in sicer o:
Ø dogovorih glede vzpostavitve centra Jurija Vege v Gornji Radgoni;
Ø otvoritvi, pomenu in delovanju Muzeja Špital;
Ø podpisu izvajalskih pogodb za energetsko obnovo OŠ Gornja Radgona;
Ø uveljavljanju predkupne pravice glede nakupa deleža Doma starejših občanov Gornja
Radgona in poteku postopkov v tej zvezi;
Ø sprejemu nadpovprečno uspešnih učencev osnovnih in glasbenih šol;
Ø težavah glede financiranja projekta Pomurski vodovod – Sistem C s strani države;
Ø delovanju Ekološke tržnice v Gornji Radgoni na Kerenčičevi ulici;
Ø izvedeni bilateralni županski konferenci in namenu izdaje biltena v slovenskem in
nemškem jeziku;
Ø izbranem izvajalcu za vzdrževanje gozdnih cest - po razpisu;
Ø otvoritvi novega nizkoenergijskega vrtca v Črešnjevcih;
Ø projektu Voda Pomurje – krak C in izdanem obvestilu občanom s prošnjo, da ob teh
investicijah potrpijo;
Ø tradicionalnem Pohodu ob reki Muri s prošnjo, da se članice in člani občinskega sveta
pohoda udeležijo;
Ø razgovoru s predstavniki banke Delavska hranilnica glede lokacij za njihove prostore in
postavitvi bankomatov;
Ø turističnem povezovanju občin in razgovorih v tej zvezi v Sv. Juriju ob Ščavnici;
Ø namenu podjetja Rosenbauer d.o.o. (Mettis International) za povečanje poslovnih
prostorov in širitvi proizvodnje;
Ø predvidenem načinu ureditve parkirnih prostorov in prometa pred staro pošto (banka
NKBS) v Gornji Radgoni;
Ø pristojnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kakor tudi ostalih odborov
in komisij kot posvetovalnih teles občinskemu svetu in županu.

K tč. 6: Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Gornja Radgona – druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi.
Predstavila je program opremljanja, katerega je pripravilo podjetje TerraGIS d.o.o. in
izpostavila bistvena določila odloka. V imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagala,
da predlog odloka obravnava in sprejme.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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V razpravo sta se vključila Branko KOCBEK, član občinskega sveta in Vinko ROUS,
podžupan in član občinskega sveta, Dragan KUJUNDŽIČ, direktor Občinske uprave pa je
pojasnil zadeve izpostavljene v razpravi (zmanjševanje plačila komunalnega prispevka za
prejšnja vlaganja).
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. 203:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja
Radgona (druga obravnava).

K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona - skrajšani postopek
Obrazložitev k tej točki je podal Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi. V
imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka obravnava in sprejme
po skrajšanem postopku.
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 ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – skrajšani postopek in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala je mag. Nataša LORBER, članica občinskega sveta, in sicer o ugotovitvi
ministrstva glede izdajanja potrdil za opravljene tečaje in maturo.
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. 204:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (skrajšani
postopek).
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K tč. 8: Odlok o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene
dejavnosti v Gornji Radgoni – skrajšani postopek
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi. V imenu
predlagatelja je občinskemu svetu predlagala, da predlog odloka obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
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 lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni –
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 (17
navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 205:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (skrajšani
postopek).

K tč. 9: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona – skrajšani
postopek
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave.
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 kategorizaciji občinskih cest v Občini 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 (17
navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 206:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
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K tč. 10: 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. Kot predlagatelj predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2014, je podal Amandma predlagatelja na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek), ki je bil
predložen dodatnemu gradivu in je postal sestavni del predloga odloka.
Daljšo uvodno obrazložitev je podala Dominika FRAS, računovodkinja. Naštela in opisala je
razloge in vsa dejstva, ki so najbolj vplivala na spremembo proračuna in so terjala pripravo
rebalansa.
Prisotnost na seji se je spremenila z odhodom Zvonka GREDARJA, člana občinskega sveta
ob 15.25 uri. Na seji je bilo v tem času prisotnih 19 članic in članov občinskega sveta.
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.«
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.«
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 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.«
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je razpravljal o projektu vodooskrbe, štipendiranju
mladih, najetih kreditih, stroških za pravno zastopanje, podjemnih pogodbah in o obuditvi
vodotoka na apaškem polju.
Vinko ROUS, podžupan in član občinskega sveta, je razpravljal o občinskem deležu v Domu
starejših Gornja Radgona in predlagal vložitev tožbe in sprejem sklepa za nakup 49odstotnega deleža.
David ROŠKAR, član občinskega sveta in predsednik Statutarno pravne komisije je v
razpravi opozoril na pravno formalno pomanjkljivost predloga sklepa, predlaganega s strani g.
Rousa, saj ga pri tej točki dnevnega reda ni možno sprejeti.
Z razpravo in opozorilom g. Roškarja se je strinjal Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta,
ki je nadalje podprl sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2014.
O deležu v Domu starejših občanov Gornja Radgona je razpravljal tudi Milan NEKREP, član
občinskega sveta.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je repliciral, podprl sprejem rebalansa proračuna v
predlagani vsebini in ponovno predlagal sprejem sklepa za nakup deleža v Domu starejših
občanov, kot dodatno točko sklepa o sprejemu rebalansa proračuna.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je v razpravi podprl sprejem odloka (rebalansa) in
prav tako predlagal sprejem sklepa za nakup 49-odstotnega deleža v Domu starejših občanov
Gornja Radgona, kot dodatno točko sklepa o sprejemu rebalansa proračuna.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je razpravljal o možnostih sodelovanja s kupcem
deleža (investitorjem), glede na prepozen odziv in pristop k tej problematiki.
Anton KAMPUŠ, župan, je prebral dopis, poslan stečajnemu senatu v Mariboru, glede
neizpolnjevanja zakonskih določil v zvezi z nakupom poslovnega deleža in seznanil s
priporočilom odvetnika, kateremu je bilo vse predano.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) z
večino glasov sprejeli naslednji
S K L E P, št. 207:
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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ODMOR
Ob 16.15 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.30 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.
Prisotnost na seji se je spremenila z odhodom Miroslava NJIVARJA, člana občinskega sveta
ob 16.35 uri. Na seji je bilo v tem času prisotnih 18 članic in članov občinskega sveta.
K tč. 11: Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Gornja Radgona – druga obravnava
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan Kujundžič, direktor občinske uprave.
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 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so naslednji člani in članice občinskega sveta: mag. Zlatko ERLIH, Alenka
KAUČIČ in Stanislav ROJKO. Vsi so podprli sprejem pravilnika.
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. 208:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga
obravnava).

K tč. 12: Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Obrazložitev k tej točki je podal Branko KOCBEK, predsednik Nadzornega sveta javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o..
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 podaji soglasja k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
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»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Sklepa o podaji soglasja k
Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan
zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan
dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17
navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 209:
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot ustanovitelj daje soglasje k Statutu javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o., katerega je sprejel in predložil Nadzorni svet
javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..

K tč. 13: Sklep o potrditvi idejne zasnove celostne grafične podobe blagovne znamke
»Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«
Obrazložitev k tej točki je podala mag. Norma BALE, vodja projektne skupine in direktorica
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi idejne zasnove
celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine« in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Branko KOCBEK, je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem,
ki glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi idejne zasnove
celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine« in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini s predlogom, da
se temeljito prouči tekstualni del slogana »Mesto sejmov in penine« oziroma se beseda
»penine« nadomesti z ustrezno besedo, ki bo pokrivala širše interese.«
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 Sklepa o potrditvi idejne
zasnove celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in
penine« in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Prvi je razpravljal župan Anton KAMPUŠ, nato so razpravljali naslednji člani občinskega
sveta: David ROŠKAR, Dušan ZAGORC, Stanislav ROJKO, mag. Zlatko ERLIH in Miran
DOKL. Vsi so pohvalili delo projektne skupine in izrazili upanje, da bo imel simbol dobre
učinke za našo občino na vseh področjih (tudi v gospodarstvu) in bo služil povezovanju in
promociji.
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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. 210:
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje idejno zasnovo celostne grafične podobe
blagovne znamke »Gornja Radgona – mest sejmov in penine«, na podlagi katere se
pristopi k izvajanju aktivnosti za dokončno izvedbo celostne grafične podobe in
implementacijo blagovne znamke.

K tč. 14: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave.
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 pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan
zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan
dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17
navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 211:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi
kategorizirane občinske ceste in so last Občine Gornja Radgona.

K tč. 15: Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju
Občine Gornja Radgona za leto 2014 (2. del)
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
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 Dopolnitev programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014
(2. del) 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
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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. 212:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (2.
del).

K tč. 16: Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2013
Obrazložitev k tej točki je podal Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.
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 Zaključnega računa proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 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 (16
navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 213:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s strani Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega računa
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki obsega:
– pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013,
– pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013,
– pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim
premoženjem ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2013,
– ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev.

K tč. 17: Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu
2013 (AUDIT-IN d.o.o.)
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
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 AUDIT-IN d.o.o.
posredovanim Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu
2013 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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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. 214:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Revizijskim poročilom o
pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2013, katerega je pripravilo
podjetje AUDIT-IN d.o.o..

K tč.18: Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Dušan ZAGORC, namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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. 215:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Gornja Radgona, in sicer:
1. V Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona se imenujejo:
1. Branko BORKO, Janžev Vrh 94, Radenci – predsednik komisije,
2. Danica DVANAJŠČEK, Porabska ulica 4, Gornja Radgona – namestnica
predsednika komisije,
3. Vesna DOKL, Leninova ulica 4, Gornja Radgona – članica komisije,
4. Jožica RAVNIKAR, Ob progi 7, Gornja Radgona – namestnica članice,
5. Milan NEKREP, Partizanska cesta 33, Gornja Radgona – član komisije,
6. Aleš AUGUŠTIN, Police 28, Gornja Radgona – namestnik člana,
7. Natali ROŠKAR, Črešnjevci 20, Gornja Radgona – članica komisije,
8. Vesna KOTNIK KAJDIČ, Črešnjevci 152a, Gornja Radgona – namestnica
članice.
2. Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
3. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne
komisije Gornja Radgona (Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
59 z dne 01.07.2010).
4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Gornja
Radgona in se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis
Prepih.

16

K tč. 19:

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

K tej točki dnevnega reda so v gradivu priloženi pisni odgovori na vprašanja, pobude in
predloge, in sicer:
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta, gospoda Branka KLUNA;
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospe Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovori na dve pobudi in tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Stanislava
ROJKA;
Ø odgovori na tri pobude člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA;
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Dušana ZAGORCA;
Ø odgovor na predlog člana občinskega sveta, gospoda Vinka ROUSA.
Župan je zaključil to točko dnevnega reda.
Ugotovil je, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim
navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 17.55 zaključil 18. redno sejo
občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona PELCL, l.r.

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