ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
20. 12. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v
Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je kot predsedujoči vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju
zapisnika: župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 19 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost na seji (zamudo) predhodno opravičil
Ivan KAJDIČ, ki se je seji pridružil naknadno (pri 8. točki), odsoten pa je bil tudi Zlatko ERLIH,
ki se je seji pridružil naknadno (pri 5. točki), tako da je bilo v nadaljevanju na seji navzočih vseh
21 članic in članov občinskega sveta.
Na seji so bili navzoči naslednje članice in člani občinskega sveta:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, mag. Zlatko ERLIH, Zvonko GREDAR, Ingeborg IVANEK,
Ivan KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Milan KRIŽAN, mag.
Nataša LORBER, Milan NEKREP, Miroslav NJIVAR, Stanislav ROJKO, David ROŠKAR,
Vinko ROUS, Franc SATLER, Matej ŠKROBAR, Dušan ZAGORC, Urška ZIERNFELD,
Robert ŽINKOVIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Suzana GRAH, Andrej
SUBAŠIČ, Daniel VEBERIČ, Boštjan FLEGAR, Simona BUDJA;
Ø Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu;
Ø Jana KOVAČ, predstavnica ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota
Ø Vesna KOZLAR, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o.;
Ø Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
Ø dr. Tatjana FULDER, direktorica PORA, razvojna agencija Gornja Radgona;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 7: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (druga obravnava) predložena amandmaja št. 1 in 2
− K tč. 16: Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013 –
predlog sklepa z obrazložitvijo (predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo 16. točko);
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 11. redne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 20. 11. 2012 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. 130:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 20. 11. 2012 v predloženi vsebini.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 12. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, dostopno
pa je tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno gradivo, katero je
bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje. Dodatnemu
gradivu je bil priložen tudi predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu
2013.
Župan je tako kot predlagatelj dnevnega reda predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda 12.
seje z novo 16. točko dnevnega reda: »Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu
2013«. Predlagal je, da se prej predvidena 16. točka ustrezno pomakne in postane 17. točka
dnevnega reda.
Nato je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda s predlagano dopolnitvijo 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. 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 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob
OŠ Gornja Radgona (druga obravnava)
7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (druga obravnava)
8. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (druga obravnava)
9. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
(skrajšani postopek)
10. Sklep o potrditvi Stališč do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek
Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona
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11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona za leto 2013
12. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št.
1191/2 k.o. Ivanjševci
14. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2013
15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli dr. Antona
Trstenjaka Negova za leto 2011
16. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013
17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav Njivar, član občinskega sveta, je podal naslednji POBUDI:
1. »Naselje Police spada v KS Črešnjevci-Zbigovci. Izpostavljam ga zato, ker so Police edino
naselje, ki nima ne pločnikov, ne cestne razsvetljave, ne trgovine, ne gasilskega doma, ne
avtobusne postaje, pa čeprav vozi tu trikrat na dan šolski avtobus. Cesta, ki povezuje Gornjo
Radgono in Spodnjo Ščavnico nam je vsem znana kakšnega pomena je. Že sedaj v tem
kratkem času zime so nastale na tem cestišču luknje. Vožnja po tem cestišču postaja nevarna.
Če se ne bo v zvezi z ureditvijo te ceste nekaj spremenilo bodo krajani izrazili svojo
nezadovoljstvo s protesti in v skrajnem primeru tudi z zaporo ceste.«
2. »V Policah je tudi velik problem, da nimamo svojega prostora kjer bi se lahko odvijale volitve.
To se izraža tudi v slabi volilni udeležbi. Volišča se selijo iz privatnih hiš v privatne hiše.
Trdno sem prepričan, da se tudi za krajane Polic lahko uredi primeren prostor za te namene.«
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je podal naslednji POBUDI:
1. »Tokrat bo govora o cestah, ki so občinske in so v makadamski izvedbi, in jih je še precej, in
vsakokrat ko pride kakšno neurje se na dolgo in široko razpravlja, da nam je odneslo ves prod
v grabo (po domače rečeno), oziroma da nam nasipni material odnaša s cestišč. Zato dajem
pobudo, da se na vseh cestah, ki so pod naklonom in še niso pod asfaltno prevleko, prouči
možnost polaganja kovinskih odvodnikov meteornih voda, in sicer v okviru vzdrževanja
občinskih cest, ki jih imamo tudi v proračunu. Mislim, da je to ena izmed najcenejših rešitev,
namesto, da vsako leto nasipavamo kubike in kubike gramoza, ki ga potem spet vsako leto v
jeseni najdemo v dolinah. Primeri dobre prakse so na gozdnih cestah v Občini Gornja
Radgona, tam si lahko te stvari pogledamo in na tak način se lahko stvari tudi spelje.«
2. »Danes bi to gradivo pokazal tudi v slikovni materiji, če bi smel. Dajem pobudo, da se
Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona spremeni tudi do te mere, da bom lahko
to, kar govorim, tudi pokazal.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je uvodoma pohvalil delo Komunale Radgona d.o.o.,
ob nedavnem sneženju, v nadaljevanju pa je podal naslednjo POBUDO:
»Prosil bi župana, da poskuša rešiti težavo, na katero me ljudje neprenehoma opozarjajo, vendar
sem sam nemočen, ne glede na to, da sem zaposlen na pošti. Dajem pobudo, da se nabavita dva
kubika gramoza in se navozita na plato pred pošto, tam namreč stoji voda. Vljudno prosim, da se
najde kakšna rešitev, ljudje namreč tam parkirajo avtomobile, obstanejo v vodi in večkrat jim
pomagamo izvoziti ven. Pošta na žalost ni lastnik zemljišča in tega ne more storiti, občina
verjetno tudi ne, verjetno je lastnik Pomurski sejem… vse se vrti v nekem začaranem krogu.
Vseeno prosim župana, da se to uredi z nabavo kakšnega kubika gramoza.«
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:
Ø o skupščini Doma starejših občanov skupščina, o zamiku plačila zdravstvene zavarovalnice, o
dodatnih dejavnostih za stabilnejše delovanje doma in o prostorih za slušno prizadete ter
koncesiji za fizioterapijo in pomoč na domu;
Ø o dokončanju obnove knjižnice v Gornji Radgoni, o predvideni uradni otvoritvi v mesecu
februarju 2013 in o tem, da knjižnica že deluje od 17. decembra 2012 dalje;
Ø o številnih obiskih občanov z različno problematiko (vodovod, asfaltne prevleke, sponzorstva,
stanovanjske zadeve, osebne težave, revščina) in o potrebi oziroma odločitvi, da občina za
nujne potrebe nabavi kontejner za bivanje;
Ø o dokapitalizaciji Komunale Radgona d.o.o. za potrebe najema kredita za nabavo traktorja za
zimsko službo;
Ø o Naturi 2000 (pristopnih pogajanjih, o zapiranju razvojnih možnosti v okviru Nature 2000, o
pogojih urejevanja tega področja;
Ø o razgovorih glede izkoriščanja obnovljivih virov (vrtina, koncept izrabe geotermalne
energije, finančnih spodbudah za te namene);
Ø o izgradnji kanalizacije v Podgradu in cesti Negovski Vrh – Benedikt;
Ø o javnih delih za leto 2013 in odločitvi, da občina podpre in sofinancira vse programe, da v
čimvečji meri omogoča zaposlitve;
Ø o nameri kupca iz Nemčije, da kupi objekt »stare Mode« v Črešnjevcih;
Ø o priložnostih za nova delovna mesta in neprestanim navezovanjih raznih stikov za ta namen
(Industrijska cona, Ciglenska jama)
Ø o novem lastniku podjetja Mettis International v Gornji Radgoni;
Ø o novih prostorih ambulante za paradontologijo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona;
Ø o težavah na Panonski ulici v Gornji Radgoni (defekti, vodovod, kanalizacija).
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času (ob 14.15 uri) pridružil Zlatko ERLIH,
član občinskega sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih 20 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 6: Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna
dvorana ob OŠ Gornja Radgona (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podala Vesna KOZLAR, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o.. Na
kratko je povzela vsebino odloka, opisala definirani modela partnerstva in način izvedbe projekta,
temeljne obveznosti in pogoji za udeležbo na javnem razpisu in druge določbe, ki se nanašajo na
koncesijska razmerja; seznanila z nadaljnjimi postopki izvedbe projekta oziroma javnega
naročila. Ob koncu obrazložitve je izrazila upanje, da bo občina dobila sprejemljivo ponudbo, da
bo oplemenitev iz tega naslova znosna za proračun občine in izrazila željo, da občina čimprej
dobi večnamensko športno dvorano, ki jo očitno zelo potrebuje.
Anton KAMPUŠ, župan, je izrazil pozitivna pričakovanja glede izvedbe javno-zasebnega
partnerstva in izvedbe vseh zakonodajnih postopkov, v smeri, da dobimo dvorano v najkrajšem
možnem času, občinski svet pa bo tako še vključen v nadaljnje postopke.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
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»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ
Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona – druga obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona
– druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je uvodoma naznanil, da bo glasoval ZA sprejem
odloka, nadalje pa govoril o predvidevanjih glede javno-zasebnega partnerstva in stroškov
izbranega načina investicije v zvezi z legitimnimi zahtevami in pogoji koncesionarja.
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 (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 131:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona –
druga obravnava.

K tč. 7: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (druga obravnava)
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Odlok o proračunu za leto
2013 je ocenil kot strokovno odlično pripravljen in prezentiran na odborih, vsi dani predlogi so
bili obravnavani in v večini primerov upoštevani. Izrazil je upanje, da bo proračun sprejet
soglasno, z željo, da bo tudi v čimvečji meri realiziran, nadalje pa je spregovoril še o
fleksibilnosti sprejemanja proračuna in pripravah projektov. Ob koncu je prosil članice in člane
občinskega sveta, da o proračunu razpravljajo širše in ne preveč ozko.
Daljšo obrazložitev je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi. Uvodoma je
naštela mnenja in predloge vložene v času med prvo in drugo obravnavo, katere je občinska
uprava proučila in večinoma upoštevala pri pripravi predloga proračuna za drugo obravnavo.
Naštela je spremenjene vrednosti v splošnem delu proračuna, v nominalnih zneskih in
procentualnih vrednostih, in sicer: povečujejo se nedavčni prihodki zaradi zneska odprte terjatve
iz naslova Obnove večnamenskih zgradb skupnega pomena in zaradi pogodbene kazni podjetju
Lesnina zaradi zamujanja pri dobavi opreme za knjižnico; povečujejo se transferni prihodki
zaradi predfinanciranja investicije vodooskrbe SV Slovenije 2012 in zaradi projekta izgradnje
Murske kolesarske poti, katero celotno vrednost lanskega deleža je potrebno zagotavljati na
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odhodkovni strani; na strani odhodkov se povečujejo tekoči odhodki; znotraj le-teh se
zmanjšujejo stroški konferenc, seminarjev in simpozijev NO, povečujejo se sejnine članov NO,
zmanjšujejo se prejemki zunanjih sodelavcev na proračunski postavki izgradnja ČN Gornja
Radgona, povečujejo se drugi operativni odhodki zaradi povečanja zneska javnemu podjetju
Komunala Radgona d.o.o.. (izdelava katastra, sofinanciranje malih čistilnih naprav,
dokapitalizacija za namen sofinanciranja ob nabavi traktorja s priključki); tekoči transferji se
povečujejo zaradi povečanja subvencioniranja turističnih programov in promocijskih aktivnosti,
povečujejo se druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom na področju kmetijstva,
povečuje se regresiranje prevozov v šolo, zmanjšuje se plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačilih staršev za otroke naših občanov v drugih vrtcih, povečujejo se drugi transferji
posameznikom in gospodinjstvom zaradi subvencioniranja šole v naravi in jelkovanje otrok,
povečujejo se tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam – gasilcem, športnim
društvom, humanitarnim društvom, Rdečemu križu, javna dela. Na novo se dodajajo sredstva
prenesena drugim občinam (pogodbena kazen podjetju Lesnina), povečujejo se tekoči transferji v
javne zavode – sredstva za plače (zmanjšanje Ljudska univerza, povečanje Kultprotur),
povečujejo se tekoči transferji v javne zavode za izdatke za blago in storitve (Ljudska univerza).
Investicijski odhodki se zmanjšujejo za 0,2 %, tu se spreminjajo naslednje postavke: zmanjšuje se
vrednost novogradenj (večnamenska športna dvorana), povečuje se vrednost rekonstrukcij in
adaptacij zaradi načina izplačila računa Lesnini in nerealizirane modernizacije ceste Trotkova –
Negovski Vrh – Štajnjgrova, zmanjšuje se vrednost načrtov in druge projektne dokumentacije,
investicijski transferji pa ostajajo nespremenjeni.
Na koncu je ponovila, že ob prvi obravnavi proračuna izneseno, potrebo po pravočasnem
sprejemu proračuna za leto 2013, in sicer zaradi prijave projekta energetske obnove OŠ Gornja
Radgona na razpis, kakor tudi zaradi ostalih prijav na sofinanciranja in izvedbo ostalih projektov
vezanih na evropska sredstva. Spregovorila je še o načinu začasnega financiranja (v primeru
nesprejetja proračuna), katero onemogoča nemoteno izvajanje nekaterih postopkov in izvedbo
marsikaterih aktivnosti.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – druga obravnava 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 proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami, z dopolnitvijo, da se ponovno vključi
proračunska postavka 060314 – Nakup zemljišča FEHR d.o.o., v vrednosti 2.000,00 eur.«
Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami, z dopolnitvijo, da se ponovno vključi
proračunska postavka 060314 – Nakup zemljišča FEHR d.o.o., v vrednosti 2.000,00 eur.«
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Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2013 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Anton KAMPUŠ, župan, je seznanil občinski svet, da je bilo v roku, na predlog proračuna
vloženih 15 amandmajev s strani članov občinskega sveta Roberta Žinkoviča, Stanislava Rojka in
Branka Kluna; da so predlagatelji amandmajev nato (na podlagi 81. člena poslovnika) spremenili
vložene amandmaje tako, da se je prvotno 15 vloženih amandmajev preoblikovalo v dva
amandmaja, katera so vsi prejeli v dodatnem gradivu pred sejo. Njuna vsebina je naslednja:
AMANDMA št. 1:
Predlagana zmanjšanja naslednjih proračunskih postavk:
- proračunska postavka 010101 – Stroški sej OS, konto 402905 – Sejnine udeležencem
odborov; se znesek 19.370,00 EUR zmanjša v višini 968,50 EUR na znesek 18.401,50 EUR;
Obrazložitev: Glede na krizo v RS predlagamo znižanje sejnin OS v vrednosti 5 % na letni
ravni. Navedeno velja za obdobje enega leta.
- proračunska postavka 010132 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
in koordinatorjev, konto 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah; se znesek 27.960,00 EUR
zmanjša v višini 1.398 EUR na znesek 26.562,00 EUR;
Obrazložitev: Vrednost pod navedeno postavko znižujemo glede na znižanje OS, podžupanu
in županu. Predlagamo znižanje za 5 %.
- proračunska postavka 010133 – Materialni stroški vključno s stroški reprezentance, konto
402009 – Izdatki za reprezentanco; se znesek 6.500,00 EUR zmanjša v višini 650,00 EUR na
znesek 5.850,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo znižanje te postavke za 10 %.
- proračunska postavka 010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih, konto
402999 – Drugi operativni odhodki; se znesek 13.500,00 EUR zmanjša v višini 1.350,00
EUR na znesek 12.150,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo znižanje te postavke za 10 %.
- proračunska postavka 060307 – Nakup opreme – občinska uprava se znesek 30.200,00 EUR
zmanjša v višini 1.510,00 EUR na znesek 28.690,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo znižanje te postavke za 5 %.
- proračunska postavka 060318 – Nakup zemljišč pri ARCONT-u za dostop do ČN, konto
420600 – Nakup zemljišč; se znesek 28.000,00 EUR zmanjša v višini 1.400,00 EUR na
znesek 26.600,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo ponovno pogajanje ter nižamo vrednost za 5 %.
- proračunska postavka 160205 – Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest, konto 402999 –
Drugi operativni odhodki; se znesek 50.000,00 EUR zmanjša v višini 1.864,00 EUR na
znesek 48.136,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo znižanje proračunske postavke na raven leta 2012, saj se investicije
niso povečale v obsegu predlagane vrednosti postavke, na katere se postavka nanaša.
Predlagamo znižanje v vrednosti 1.864,00 EUR.
- proračunska postavka 160213 – Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin,
ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – Drugi operativni odhodki; se znesek
80.000,00 EUR zmanjša v višini 13.000 EUR na znesek 67.000,00 EUR;
Obrazložitev: Glede na raven predlaganih investicij v letu 2013 predlagamo znižanje
postavke v vrednosti 13.000 EUR.
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Sredstva predlaganih zmanjšanj zgornjih proračunskih postavk v skupni vrednosti 22.140,50
EUR se prerazporedi na naslednje proračunske postavke:
- proračunska postavka 140316 – Sofinanciranje programov turističnih društev – razpis, konto
412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; se znesek 7.200,00
EUR poveča v višini 800,00 EUR na znesek 8.000 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj turistična
društva skrbijo za dogajanje in privabljajo turiste v našo občino. Društva delujejo na
prostovoljni bazi, sredstva pa porabijo za obstoj in širjenje obsega programov.
- proračunska postavka 180331 – Sofinanciranje programov kulturnih društev, konto 412000 –
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; se znesek 34.200,00 EUR poveča
v višini 3.800,00 EUR na znesek 38.000,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj tudi kulturna
društva skrbijo za dogajanje in privabljajo turiste v našo občino. Društva delujejo na
prostovoljni bazi, sredstva pa porabijo za obstoj in širjenje obsega programov.
- proračunska postavka 190660 – Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije, konto
411701 – Kadrovske štipendije; se znesek 3.500,00 EUR poveča v višini 1.900,00 EUR na
znesek 5.400,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj občina ne želi
izgubiti sposobnih študentov.
- proračunska postavka 170602 – Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih
razredov, konto 413302 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve; se
znesek 0,00 EUR poveča v višini 2.565,00 EUR na znesek 2.565,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj je potrebno
poskrbeti za preventivo s cepljenjem proti raku materničnega vratu.
- vnese naj se nova proračunska postavka – Izgradnja avtobusnih postajališč v višini 13.075,50
EUR;
Obrazložitev: Na podlagi predloga KS Črešnjevci – Zbigovci, se naj v proračunu zagotovijo
sredstva za izgradnjo avtobusnih postajališč v višini 13.075,50 EUR.
AMANDMA št. 2:
Predlagano zmanjšanje naslednje proračunske postavke:
- proračunska postavka 160205 – Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest, konto 402999 –
Drugi operativni odhodki; se znesek 48.136,00 EUR zmanjša v višini 8.136,00 EUR na
znesek 40.000,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo znižanje proračunske postavke na raven leta 2012, saj se investicije
niso povečale v obsegu predlagane vrednosti postavke, na katere se postavka nanaša.
Predlagamo znižanje v vrednosti 8.136,00 EUR.
Sredstva predlaganega zmanjšanja zgornje proračunske postavke v višini 8.136,00 EUR, se
prerazporedijo na naslednjo proračunsko postavko:
- proračunska postavka 070305 – Požarna varnost, konto 412000 – Tekoči transferji
nepridobitnim organizacijam in ustanovam; se znesek 154.574,00 EUR poveča v višini
8.136,00 EUR na znesek 162.710,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj gasilci
rešujejo življenja ter pomagajo občanom naj bo dan ali noč. Gornja Radgona pa je gasilstvu
naklonjena občina.
Župan je v nadaljevanju seznanil z nadaljnjo proceduro sprejemanja proračuna, in sicer, da
razprava o predlogu odloka o proračunu poteka skupaj z vloženima amandmajema, po končani
razpravi sledi najprej ločeno glasovanje o vsakem vloženem amandmaju, nato sledi glasovanje o
celotnem predlogu proračuna.
Nato je župan povabil navzoče k razpravi.
8

Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je v razpravi izpostavil, z amandmajema predlagani
spremembi, in sicer novo postavko za ureditev avtobusnih postajališč in povečanje sredstev za
delovanje gasilcev.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je predlagal preimenovanje postavke proračuna,
predvidene za nakup zemljišča pri ARCONTU za dostopno pot do čistilne naprave, v višini
20.000 EUR v »Ureditev alternativne dostopne poti do bodoče čistilne naprave v Gornji
Radgoni«, z namenom, da se pustijo odprte možnosti pridobitve kakšne boljše in cenejše rešitve.
V nadaljevanju je seznanil, da bo glasova ZA sprejem proračuna in izrazil upanje, da bo občinski
svet podprl predlagane amandmaje, kljub zavedanju, da je sredstev v proračunu, ki je smelo
naravnan, za vse premalo. Niso mu všeč besede glede državne nepokorščine, v bodoče pri
pripravah proračunov pa želi, da se poleg zastavljenih velikih projektov, čimbolj upoštevajo
predlogi krajanov in manjše obrobne zadeve, ki jih zadevajo bolj neposredno.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je iznesel pomisleke predvsem glede pristopa k
financiranju gradenj športnih objektov v času krize (premalo sredstev za vse predvidene objekte
na TŠC Trate, način izvedbe investicije večnamenske dvorane, rušenje dosedanje telovadnice pri
OŠ in stroški za rušenje, zmogljivost transformatorske postaje ob OŠ Gornja Radgona in stroški
za postavitev nove, neznana cena celotne izgradnje večnamenske dvorane), ob tem je omenil
mnenje predsednika Računskega sodišča g. Šoltesa in pravnika dr. Pirnata glede zasebnega
partnerstva in govoril še o možnosti zvišanja cene koncesije tudi za 50 do 100%, kar po
njegovem mnenju posledično vpliva na naslednje proračune in temu primerno tudi na nezmožnost
vlaganja v vso infrastrukturo v naslednjih letih. Poudaril je še dejstvo, da se evropska in državna
sredstva krčijo, v občini pa v času krize pristopamo h gradnji kar dveh velikih športnih objektov,
več velikih projektov pa je še nedokončanih. Povedal je še, da gradnjam ne nasprotuje, v kolikor
to omogočajo finančna sredstva in seznanil občinski svet, da bo glasoval PROTI sprejemu
proračuna.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da vztraja pri svojem stališču, iznesenem že
ob prvi obravnavi proračuna, pojasnil, da ni glasoval proti proračunu, ker pri glasovanju ni bil
prisoten, nadalje pa je spomnil člane in članice občinskega sveta na njihovo odločitev pred leti
glede uvrstitve stroška v proračun za preventivo s cepljenjem proti raku materničnega vratu in
izrazil razočaranje, da se je varčevalo pri pripravi proračuna za leto 2013 pri tej preventivni
akciji.
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podprl gradnjo športnih objektov na TŠC Trate, saj
meni, da je zasnovan tako, da bodo objekti koristili širšemu krogu športnikov in ostalih
obiskovalcev športnega centra, podprl pa je tudi gradnjo večnamenske športne dvorane ob OŠ
Gornja Radgona, pristop in postopni način dela za to investicijo, poudaril, da Gornja Radgona
nujno potrebuje tak objekt in seznanil občinski svet, da bo glasoval ZA sprejem proračuna.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo.

ODMOR
Ob 15.20 uri je župan odredil 10-minutni odmor. V tem času se je župan sestal s predstavniki
svetniških skupin. Seja se je nadaljevala ob 15.30 uri. Župan je ugotovil, da je prisotnost članic in
članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji navzočih 20 članic in članov
občinskega sveta.
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Sledilo je glasovanje o amandmajih.
Župan je dal na glasovanje vložen AMANDMA št. 1. Pred tem je seznanil občinski svet, da
amandma št. 1 podpira. Od 20 prisotnih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 20 ZA in 0
PROTI. Župan je ugotovil, da je bil vložen AMANDMA št. 1 sprejet.
Župan je dal na glasovanje vložen AMANDMA št. 2. Pred tem je seznanil občinski svet, da
amandma št. 2 ne podpira iz razloga, ker je tako s krovno organizacijo gasilcev, kakor s Civilno
zaščito dosegel tak dogovor in da se bodo v primeru večjega povečanja stroškov v katerem izmed
društev, sredstva poskušala zagotoviti z rebalansom. Od 18 prisotnih članic in članov občinskega
sveta je glasovalo 8 ZA in 10 PROTI. Župan je ugotovil, da vložen AMANDMA št. 2 ni bil
sprejet.
Župan je ugotovil, da je glasovanje o amandmajih končano. 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 (20 navzočih, od tega 17 ZA – 3
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 132:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013 – druga obravnava z vsemi bilancami in prilogami.

K tč. 8: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (druga obravnava)
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da je proračun za
leto 2014 sicer manj investicijsko naravnan od proračuna za leto 2013 (52 % za investicije). Dejal
je še, da je bil potek priprave in obravnave proračuna podoben pripravam proračuna za leto 2013,
pri tem je bilo upoštevano večina pripomb, danih v času obravnave, ob koncu pa je pohvalil še
usklajeno in aktivno delo Dominike Fras in dr. Tatjane Fulder v tej zvezi.
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi, je podala obširno obrazložitev k odloku o
proračunu za leto 2014. Povedala je, da se je pri pripravi proračuna za leto 2014 izhajalo iz
proračuna za leto 2013, upoštevala so se tudi vsa vložena mnenja in predlogi delovnih teles
občinskega sveta in ostalih predlagateljev. Naštela je spremenjene vrednosti napram vrednostim v
prvi obravnavi – v nominalnih zneskih in procentualnih vrednostih, in sicer: davčni in nedavčni
prihodki ostajajo nespremenjeni; transferni prihodki se povečujejo zaradi zagotavljanja
financiranja projekta Izgradnja murske kolesarske poti, povečujejo se tudi zaradi povečanja
prihodkov s strani občine Lenart (predfinanciranje projekta SV Slovenije) in zaradi vključitve
nacionalnega dela sofinanciranja za Projekt Skupaj; na odhodkovni strani se povečujejo tekoči
odhodki, znotraj le-teh se zmanjšujejo stroški konferenc, seminarjev in simpozijev NO,
povečujejo se sejnine članov NO, zmanjšujejo se prejemki zunanjih sodelavcev na proračunski
postavki Izgradnja ČN, povečujejo se drugi operativni odhodki za vrednosti, namenjene javnemu
podjetju Komunala Radgona (izdelava katastra, sofinanciranje malih ČN, dokapitalizacija
javnega podjetja za namen nabave vozila za odvoz grezničnih odpadkov); tekoči transferji se
povečujejo, znotraj teh se povečuje subvencioniranje turističnih programov, druge subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom na področju kmetijstva, povečuje se regresiranje prevozov v
šolo, zmanjšuje se plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, povečujejo se
drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom, povečujejo se tekoči transferji nepridobitnim
organizacijam in ustanovam (gasilcem, športnim in humanitarnim društvom), povečujejo se
tekoči transferji v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, povečujejo se
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tekoči transferji v javne zavode za izdatke za blago in storitve; povečujejo se investicijski
odhodki, znotraj teh se spreminjajo naslednje postavke: povečuje se vrednost projekta Izgradnja
murske kolesarske poti, zmanjšuje se vrednost načrtov in druge projektne dokumentacije;
investicijski transferji pa ostajajo nespremenjeni.
V nadaljevanju je navedla dejstvo, da priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev
dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše
oblikovanje in izvajanje večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja, da je
na tak način omogočeno dolgoročnejšo planiranje – pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog
oziroma investicij, ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Poudarila je, da je tudi
s stališča fleksibilnosti potrebno sprejetje proračuna za leto 2014 oziroma za dve leti, glede na
dejansko stanje in prilagajanje in reagiranje na razpise. Omenila je še pripravo nove finančne
perspektive za obdobje od 2014 – 2020 in možnost črpanja sredstev iz še trenutne finančne
perspektive do leta 2015, glede na dejstvo, da država evropskih sredstev še ni počrpala v celoti.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – druga obravnava 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 proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2014 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2014 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Stanislav ROJKO je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2014 – druga obravnava 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 proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2014 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je vložil na predlog odloka dva amandmaja ter kot
podpisnik obeh amandmajev na odlok o proračunu za leto 2014, povedal, da so z amandmajem št.
1 predlagane enake spremembe postavk kot z amandmajem št. 1 vloženem pri obravnavi
proračuna za leto 2013, vse predlagane spremembe je povzel in povedal, da predlagajo
razporeditev teh sredstev za sofinanciranje programov turističnih in kulturnih društev, za
občinske kadrovske štipendije in za izgradnjo avtobusnih postajališč. Z drugim amandmajem se
predlaga zmanjšanje stroškov geodetskih odmer, vknjižb in cest, ta znesek pa se prerazporedi za
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delovanje gasilskih društev. Povedal je, da se amandma vlaga z osmimi podpisi članic in članov
občinskega sveta.
AMANDMA št. 1: (podpisan s strani naslednjih članic in članov članic občinskega sveta: Robert
Žinkovič, Stanislav Rojko, Brane Klun, mag. Nataša Lorber, Matej Škrobar, David Roškar,
Njivar Miroslav, Milan Križan)
Predlagana zmanjšanja naslednjih proračunskih postavk:
- proračunska postavka 010101 – Stroški sej OS, konto 402905 – Sejnine udeležencem
odborov; se znesek 19.370 EUR zmanjša v višini 968,50 EUR na znesek 18.401,50 EUR;
Obrazložitev: Glede na krizo v RS predlagamo znižanje sejnin OS v vrednosti 5 % na letni
ravni. Navedeno velja za obdobje enega leta.
- proračunska postavka 010132 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana
in koordinatorjev, konto 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah; se znesek 27.960,00 EUR
zmanjša v višini 1.398 EUR na znesek 26.562,00 EUR;
Obrazložitev: Vrednost pod navedeno postavko znižujemo glede na znižanje OS, podžupanu
in županu. Predlagamo znižanje za 5 %.
- proračunska postavka 010133 – Materialni stroški vključno s stroški reprezentance, konto
402009 – Izdatki za reprezentanco; se znesek 6.500,00 EUR zmanjša v višini 650,00 EUR na
znesek 5.850,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo znižanje te postavke za 10 %.
- proračunska postavka 010134 – Sporočila za javnost, objava informacij v medijih, konto
402999 – Drugi operativni odhodki; se znesek 13.500,00 EUR zmanjša v višini 1.350,00
EUR na znesek 12.150,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo znižanje te postavke za 10 %.
- proračunska postavka 060307 – Nakup opreme – občinska uprava se znesek 30.200,00 EUR
zmanjša v višini 1.510,00 EUR na znesek 28.690,00 EUR;
Obrazložitev: Zaradi varčevanja predlagamo znižanje te postavke za 5 %.
- proračunska postavka 160205 – Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest, konto 402999 –
Drugi operativni odhodki; se znesek 50.000,00 EUR zmanjša v višini 1.864,00 EUR na
znesek 48.136,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo znižanje proračunske postavke na raven leta 2012, saj se investicije
niso povečale v obsegu predlagane vrednosti postavke, na katere se postavka nanaša.
Predlagamo znižanje v vrednosti 1.864,00 EUR.
- proračunska postavka 160213 – Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin,
ZK vložki, geomehanske raziskave, konto 402999 – Drugi operativni odhodki; se znesek
80.000,00 EUR zmanjša v višini 13.000 EUR na znesek 67.000,00 EUR;
Obrazložitev: Glede na raven predlaganih investicij v letu 2014 predlagamo znižanje
postavke v vrednosti 13.000 EUR.
Sredstva predlaganih zmanjšanj zgornjih proračunskih postavk v skupni vrednosti 20.740,50
EUR se prerazporedi na naslednje proračunske postavke:
- proračunska postavka 140316 – Sofinanciranje programov turističnih društev – razpis, konto
412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; se znesek 7.200,00
EUR poveča v višini 800,00 EUR na znesek 8.000 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj turistična
društva skrbijo za dogajanje in privabljajo turiste v našo občino. Društva delujejo na
prostovoljni bazi, sredstva pa porabijo za obstoj in širjenje obsega programov.
- proračunska postavka 180331 – Sofinanciranje programov kulturnih društev, konto 412000 –
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; se znesek 34.200,00 EUR poveča
v višini 3.800,00 EUR na znesek 38.000,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj tudi kulturna
društva skrbijo za dogajanje in privabljajo turiste v našo občino. Društva delujejo na
prostovoljni bazi, sredstva pa porabijo za obstoj in širjenje obsega programov.
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proračunska postavka 190660 – Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije, konto
411701 – Kadrovske štipendije; se znesek 3.500,00 EUR poveča v višini 1.900,00 EUR na
znesek 5.400,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj občina ne želi
izgubiti sposobnih študentov.
proračunska postavka 170602 – Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih
razredov, konto 413302 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve; se
znesek 0,00 EUR poveča v višini 2.565,00 EUR na znesek 2.565,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj je potrebno
poskrbeti za preventivo s cepljenjem proti raku materničnega vratu.
vnese naj se nova proračunska postavka – Izgradnja avtobusnih postajališč v višini 11.675,50
EUR;
Obrazložitev: Na podlagi predloga KS Črešnjevci – Zbigovci, se naj v proračunu zagotovijo
sredstva za izgradnjo avtobusnih postajališč v višini 11.675,50 EUR.

AMANDMA št. 2: (podpisan s strani naslednjih članov in članic občinskega sveta: Robert
Žinkovič, Stanislav Rojko, Brane Klun, mag. Nataša Lorber, Matej Škrobar, David Roškar,
Njivar Miroslav, Milan Križan)
Predlagano zmanjšanje naslednje proračunske postavke:
- proračunska postavka 160205 – Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest, konto 402999 –
Drugi operativni odhodki; se znesek 48.136,00 EUR zmanjša v višini 8.136,00 EUR na
znesek 40.000,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo znižanje proračunske postavke na raven leta 2012, saj se investicije
niso povečale v obsegu predlagane vrednosti postavke, na katere se postavka nanaša.
Predlagamo znižanje v vrednosti 8.136,00 EUR.
Sredstva predlaganega zmanjšanja zgornje proračunske postavke v višini 8.136,00 EUR, se
prerazporedijo na naslednjo proračunsko postavko:
- proračunska postavka 070305 – Požarna varnost, konto 412000 – Tekoči transferji
nepridobitnim organizacijam in ustanovam; se znesek 154.574,00 EUR poveča v višini
8.136,00 EUR na znesek 162.710,00 EUR;
Obrazložitev: Predlagamo povečanje vrednosti postavke na raven leta 2012, saj gasilci
rešujejo življenja ter pomagajo občanom naj bo dan ali noč. Gornja Radgona pa je gasilstvu
naklonjena občina.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je uvodoma naznanil, da bo glasoval ZA sprejem
proračuna za leto 2014, nadalje pa povedal, da bo verjetno sledilo kar nekaj rebalansov tega
proračuna, da mu ni všeč dokapitalizacija Komunale Radgona, da so popravki tega proračuna
relativno oddaljeni, da se sprejeti proračun potrebuje zaradi nadaljevanja projektov in prejemanja
prilivov, izpostavil pa je le še pomislek glede sprejemanja rebalansov po enofaznem postopku.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, župan je spregovoril še o kriterijih in priporočilih Vlade RS za
pripravo dvoletnih proračunov in o dejstvu, da sta bila oba proračuna na sejah delovnih teles
občinskega sveta soglasno sprejeta. Nato je župan zaključil razpravo.

ODMOR
Ob 16. uri je župan odredil 15-minutni odmor. V tem času se je župan sestal s strokovno službo
občinske uprave, z namenom pregleda vloženih amandmajev. Seja se je nadaljevala ob 16.20 uri.
Župan je preveril prisotnost članic in članov občinskega sveta in ugotovil, da je na seji navzočih
18 članic in članov občinskega sveta.
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Župan je ugotovil, da sta bila oba amandmaja pravilno vložena. Nato je seznanil članice in člane
občinskega sveta, da ne podpira vloženih amandmajev št. 1 in 2 na predlog proračun za leto 2014.
Sledilo je glasovanje o amandmajih.
Župan je dal na glasovanje vložen AMANDMA št. 1. Od 18 prisotnih članic in članov
občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 10 PROTI. Župan je ugotovil, da vložen AMANDMA št. 1
ni bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje vložen AMANDMA št. 2. Od 18 prisotnih članic in članov
občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 10 PROTI. Župan je ugotovil, da vložen AMANDMA št. 2
ni bil sprejet.
Župan je ugotovil, da je glasovanje o amandmajih končano. 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 (16 navzočih, od tega 14 ZA – 2
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 133:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2014 – druga obravnava z vsemi bilancami in prilogami.
Župan je vsaki članici in vsakemu članu, prisotnemu v dvorani, osebno čestital in se zahvalil za
sprejem obeh proračunov.
Prisotnost na seji se je povečala, saj se je seji v tem času pridružil Ivan KAJDIČ, član občinskega
sveta. Na seji je bilo v tem času prisotnih vseh 21 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 9: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in
redarstvu. Iz obrazložitve v gradivu je povzel poglavitne razloge za sprejem odloka, dosedanje
aktivnosti in postopke, ki so bili v tej zvezi opravljeni, rešitve, ki jih odlok prinaša, način
sofinanciranja z razdelitvijo deležev na občine in naštel je akte, ki jih bo še potrebno sprejeti.
Poudaril je, da morajo odlok v enaki vsebini sprejeti vse tri občine in predlagal občinskemu
svetu, 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 ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« 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 (16 navzočih, od tega 16
ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št. 134:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« –
skrajšani postopek.

K tč. 10: Sklep o potrditvi Stališč do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen
osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podala Jana KOVAČ, predstavnica ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. Murska Sobota. Spregovorila je o dosedanjih potrebnih postopkih sprejemanja
občinskega prostorskega načrta občine, o pridobivanju potrebnih mnenj in o njihovi vsebini
oziroma zahtevah, o rezultatih ankete lastnikov zemljišč, ki ga je občina izvedla v postopku, o
neodzivnosti občanov – lastnikov zemljišč in posledično temu o odločitvi, da se prostorski načrt
ponovno razgrne. Tako je bila razgrnitev vnovič izvedena jeseni 2012, občinski svet pa mora
sedaj potrditi stališča do pripomb. Opisala je izvedene postopke občinske uprave v tej zvezi in
izpostavila stališče Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, da se
vztraja pri širitvi območja kraja Negova. V nadaljevanju je opisala nadaljnji postopek
sprejemanja OPN-ja, in sicer, da se bodo, po sprejemu stališča na občinskem svetu, vse pobude
vnesle v prostorski načrt, korigirala se bodo tudi druga poglavja, odpravile nekatere nepravilnosti,
pripravljen bo nov predlog OPN-ja, za kar bodo pridobljena dopolnilna mnenja, ob koncu pa je
izrazila pričakovanje, da bo meseca marca, aprila 2013 Občinski prostorski načrt Občine Gornja
Radgona pripravljen za obravnavo na občinskem svetu, v kolikor bodo pridobljena vsa pozitivna
mnenja pristojnih ministrstev.
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 potrditvi Stališč do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega
prostorskega načrta Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini z dopolnitvijo, da se v Občinski prostorski načrt Občine Gornja
Radgona ponovno vnese širitev območja širitve Negova, za kar se izdela strokovna podlaga.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je uvodoma označil OPN kot pomemben občinski akt.
Menil je, da se je oblikovanje akta preveč prepustilo individualni presoji in presoji uradnikov v
Ljubljani, premalo pa upoštevalo krajevne skupnosti oziroma se jih pri pripravi sploh ni
vključevalo. Povedal je, da bi bilo potrebno, poleg individualnih zahtev lastnikov zemljišč,
upoštevati predvsem interes lokalne skupnosti glede razvoja občine (industrijska cona tudi izven
Gornje Radgone), kateri bi moral biti bolj prisoten, pri tem je navedel primer Občine Razkrižje,
ob koncu pa seznanil občinski svet, da bo glasoval ZA sprejem predlaganega sklepa.
Vinko ROUS, podžupan in član občinskega sveta, je povedal, da očitka glede premajhnega
prizadevanja lokalne skupnosti za razvoj oziroma industrijsko cono v Negovi, ne sprejema.
Povedal je, da so vse službe naredile vse v tej smeri, da je širitev tega območja že drugič predmet
razprave in predloga, da je zakon o zaščiti kmetijskih zemljišč zelo vplival na te spremembe, da
industrijska cona ne more biti povsod, še posebej ne na najboljših kmetijskih zemljiščih, omenil
je primer preveč razdrobljene industrijske cone v Občini Lenart, prosil za realnejšo razpravo in
oceno o teh postopkih in izrazil upanje, da bodo postopki sprejemanja Občinskega prostorskega
načrta Občine Gornja Radgona v letu 2013 končani.
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Anton KAMPUŠ, župan, je opomnil, da le lastnik zemljišča lahko odloča o pobudi za spremembo
namembnosti svojega zemljišču in ti se večinoma zaradi visokih zneskov plačil za nadomestilo za
stavbna zemljišča odločajo za spremembo, prav tako pa so ustrezno vnesene opredelitve za
občinska zemljišča in območja.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je kritično ocenil dejstvo, da kljub odločitvam
lastnikov – med njimi je tudi sam – do sprememb ne pride, niti o poteku niso obveščeni, zato je
apeliral, da občinska uprava poskrbi, da se postopki pri pristojnih službah čimbolj pospešijo.
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 (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 135:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Stališča do pripomb iz druge javne
razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja
Radgona, ki so bile podane v času njegove ponovne javne razgrnitve od 29. 10. 2012 do
vključno 28. 11. 2012. Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPN občine Gornja
Radgona so sestavni del tega sklepa.
2. Stališča so sestavni del zadeve postopka priprave OPN občine Gornja Radgona in se
naslednji dan po sprejemu Stališča javno objavijo na oglasni deski Občine Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ter na spletni strani. Stališča
bodo javno objavljena do dneva sprejema Občinskega prostorskega načrta občine
Gornja Radgona.

K tč. 11: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona za leto 2013
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Izpostavil
je določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki določajo način in določitev
višine vrednosti točke. Poudaril je, da indeks rasti cen življenjskih potrebščin od novembra 2011
do oktobra 2012 znaša 102,8, za kolikor se tudi predlaga povečanje vrednosti točke. V imenu
predlagatelja je občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2013 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini z dopolnitvijo, da Občinska uprava do naslednjega proračuna pripravi predlog sprememb
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, na področju točkovanja nezazidanih
stavbnih zemljišč.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je povedal, da zanj dvig cen življenjskih potrebščin ni
argument za višanje cen, da marsikatera občina v naši bližini tega povišanja ni sprejela, da kljub
polnim ustom o sociali delamo drugače in da bo glasoval PROTI sprejemu sklepa.
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Miran DOKL, član občinskega sveta, je povedal, da so opravili primerjavo z višino zneskov za ta
namen v drugih primerljivih občinah v naši okolici, da so ti zneski v Občini Gornja Radgona
bistveno nižji od zneskov v ostalih občinah in da na letni ravni (predlagano) povečanje ni visoko,
kljub zavedanju, da je vsaka takšna odločitev na našem območju, težka. Menil je, da je potrebno
realno gledati na te stvari, da je potrebno poleg odhodkov povečevati tudi prihodkovno stran
proračuna, seznanil pa je tudi z razpravo na matičnem odboru, da se poskuša v bodoče znesek, ki
iz tega naslova pride v proračun, pridobiti na nezazidanih stavbnih zemljiščih.
Stanislav ROJKO, član občinskega sveta, je uvodoma razpravo navezal na prejšnjo točko
dnevnega reda, kjer je župan govoril o individualnih presojah lastnikov zemljišč in povedal, da
vedno obstajajo strokovni kriteriji in podlage za določitev namembnosti nekega zemljišča,
nadalje pa je podprl razpravo Mirana Dokla glede odločitve o zadnjem zviševanju teh cen in
poudaril, da je to eden izmed najbolj sigurnih lastnih virov prihodkov proračuna občine.
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 (21 navzočih, od tega 16
ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 136:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2013 znaša 0,001924 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

K tč. 12: 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. Navedel je
določila Odloka o občinskih taksah v Občini Gornja Radgona, ki določajo način in določitev
višine vrednosti točke, in navedel podatek, da indeks rasti cen življenjskih potrebščin od
novembra 2011 do oktobra 2012 znaša 102,8, za kolikor se tudi predlaga povečanje vrednosti
točke za izračun občinske takse. V imenu predlagatelja je občinskemu svetu predlagal, da predlog
sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
sklepa o 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 z večino glasov (19 navzočih, od
tega 15 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 137:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0604 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2013.
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K tč. 13: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
nepremičnini parc. št. 1191/2 k.o. Ivanjševci
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi. Povzel je krajšo
obrazložitev iz obrazložitve v gradivu in 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 ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 1191/2
k.o. Ivanjševci in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 138:
1. Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št.
1191/2, katastrska občina 206 Ivanjševci, cesta v velikosti 172 m2. Predmetna
nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Gornja Radgona.
2. Lastninska pravica na zemljišču s parc. št. 1191/2, katastrska občina 206 Ivanjševci,
cesta v velikosti 172 m2, se po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena vpiše v zemljiško knjigo v korist Občine Gornja Radgona.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih.

K tč. 14: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2013
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi. Opisal je
postopek sprejemanja letnega programa športa, način razdelitve sredstev, navedel primerjavo
višine sredstev z višino sredstev razdeljenih v letu 2012 in razloge za nastalo razliko. Zahvalil se
je tudi občinskemu svetu za sprejem proračunov za leto 2013, 2014, saj se bodo tako sredstva
namenjena športu lahko pričela koristiti, s tem pa se pričenja tudi intenzivno delo občinske
uprave za izvajanje in realizacijo projektov, predvidenih v proračunih, na področju športne
dejavnosti. V imenu predlagatelja je predlagal občinskemu svetu, 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 Letni program športa v občini 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 (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št. 139:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2013.

K tč. 15: Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli
dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2011
Obrazložitev k tej točki je podal Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona. Po krajši predstavitvi vsebine pregleda je iz gradiva za sejo povzel poglavitne
ugotovitve Nadzornega odbora, sprejete zaključke pregleda in priporočila s predlogi Nadzornega
odbora. Opozoril je na napačno zapisano priporočilo v 2. točki, da je šola dolžna pravočasno
posredovati finančni načrt pristojnemu ministrstvu RS, ker to ne drži. Ob koncu svojega izvajanja
je izpostavil splošno ugotovitev Nadzornega odbora, da pregledana bilanca stanja in izkaz
prihodkov in odhodkov skupaj s prilogami prikazujeta stanje sredstev in obveznosti do virov
sredstev na dan 31.12.2011 ter prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu, in
ugotovitev, da je bilo poslovanje Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova v skladu s predpisi
in usmeritvami.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvedbi nadzora finančnega
poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2011 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Urška ZIERNFIELD je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s Poročilom o izvedbi
nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za
leto 2011 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 140:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v
Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2011.

K tč. 16: Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja
preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi. Opisal je
določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, strukturo in višino cene izvajanja storitev, dosedanji način
obračunavanja cene v Občini Gornja Radgona s procentualno višino subvencije s strani občine.
Nadalje je omenil še določila nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, predvsem v zvezi s subvencioniranjem teh storitev, kar
19

prinaša tudi obravnavane in predlagane spremembe. Poudaril je, da se s sklepom predlaga prehod
na 20 % subvencioniranje odlaganja, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture. V imenu
predlagatelja je občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Miran DOKL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov
predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013 in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je izpostavil dejstvo, da lahko občinski svet, poleg
nekaterih odločitev za zvišanje cen, včasih izkoristi tudi drugo (obratno) možnost, kar
subvencioniranje cene v višini 20 % vsekakor je, saj bo občanom znižala določene stroške.
Poudaril je, da vsako dodatno obremenitev gospodinjskih proračunov sprejemajo tehtno in
odgovorno.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 141:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013.
K tč. 17: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
K tej točki so v gradivu bili posredovani pisni odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic
in članov občinskega sveta iz prejšnje seje, in sicer:
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Miroslava NJIVARJA,
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Branka KLUNA,
Ø odgovor na predlog in dve pobudi člana občinskega sveta, gospoda Stanislava ROJKA,
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Roberta ŽINKOVIČA.
Nato je župan zaključil to točko dnevnega reda, v nadaljevanju pa izrekel še novoletno voščilo
vsem članicam in članom občinskega sveta in ostalim prisotnim na seji, preko medijev pa tudi
vsem občankam in občanom.
S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
17.30 uri zaključil 12. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona BUDJA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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