ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
12. 11. 2015, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite
v Gornji Radgoni.
K tč. 1:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Sejo je vodil Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je uvodoma opomnil na predloženo Obvestilo o odstopu člana občinskega sveta in s tem
na dejstvo, da je število članic in članov občinskega sveta, ki lahko danes odločajo na seji, za eno
manjše. Župan ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 16 od
trenutno skupno 20 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta je svojo odsotnost predhodno opravičil: Peter
ŽNIDARIČ. V nadaljevanju so se seji z zamudo pridružili še: Miran DOKL, Ivan KAJDIČ, mag.
Norma BALE.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR,
Ingeborg IVANEK, Ivan KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška
MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, David ROŠKAR,
Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø direktorica Občinske uprave – dr. Tatjana FULDER;
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Vladimir MAUKO, Dominika FRAS,
Valerija FRANGEŽ, Suzana RAKUŠA, Danilo VLAJ, Majda FERENC, Simona PELCL;
Ø Barbara BABIČ in Alenka ŠUMAK, predstavnici izdelovalca OPN – ZEU d.o.o. Murska
Sobota;
Ø Aleksander Saša OSTAN, predstavnik družbe Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura
d.o.o.;
Ø dr. Suzana BRAČIČ, predsednica nadzornega odbora občine;
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:
Ø k tč. 9: Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine
Gornja Radgona za leto 2015 (1. del) (tehnični popravki in spremenjen predlog sklepa);
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve;
Ø mnenje in predlog Komisije za prireditve;
V dodatnem gradivu je s strani župana bilo vsem članicam in članom občinskega sveta priloženo
in tako uradno posredovano Obvestilo o odstopu člana občinskega sveta, gospoda Antona
1

Kampuša. S tem obvestilom je občinski svet s strani župana uradno obveščen o odstopu in
prenehanju mandata članu občinskega sveta.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 24. 9. 2015 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
Razpravljal je Zvonko GREDAR. Podal je pripombo in predlagal popravek besede v njegovi
pobudi glede oprostitev PGD-jev plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno
kanalizacijo, zapisane na strani 4, in sicer, da se v zadnji vrstici pobude beseda »gasilskih«
zamenja z besedo »komunalnih«.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa o sprejemu zapisnika s popravkom, da se upošteva podana pripomba. 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. 74:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 24. 9. 2015 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 8. 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. Naštel je dodatno gradivo, katero je bilo predloženo
članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Občinski svet je seznanil, da je član občinskega sveta dr. Peter Kralj predhodno poslal predlog za
dopolnitev z dvema točkama dnevnega reda, glede česar je dobil povraten odgovor s strani
župana, kako ti dve dopolnitvi predloga dnevnega reda opredeljuje poslovnik občinskega sveta.
Predloga za dopolnitev dnevnega reda dr. Peter Kralj ni dopolnil v skladu z določili poslovnika,
zato se župan s predlaganima dopolnitvama dnevnega reda ne strinja.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Branko KLUN (predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko – gradivo
predloženo), dr. Peter KRALJ (predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko v okviru katere
sta dve podtočki), David ROŠKAR (proceduralna vsebina).
Župan je dal v razpravo najprej predlog Branka Kluna za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Razrešitev predsednika in hkrati člana Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo«, ki bi
potem postala nova 14. točka. Brez razprave je bil ta predlog za dopolnitev dnevnega reda sprejet
z večino glasov (16 navzočih, od tega 12 ZA – 1 PROTI). Gradivo k tej dodatni točki dnevnega
reda je bilo med sejo dodatno razdeljeno vsem prisotnim.
Nato je župan dal v razpravo predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega reda z novo točko,
v okviru katere je predlagatelj predlagal dve podtočki: »a. Obravnava in seznanitev občinskega
sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot predsednika in člana NS JP Komunala Radgona d.o.o. in
imenovanje novega člana NS JP Komunala Radgona d.o.o.« in »b. Obravnava in seznanitev
občinskega sveta o dosedanjem delu Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo«.
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Župan je opozoril na določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, in sicer da
je za vsebino predlagane podtočke »a« v skladu s 108. členom poslovnika pristojna Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bi pripravila predlog za občinski svet in bi točka
bila takrat uvrščena na dnevni red. Nadalje v skladu s 25. členom poslovnika občinskega sveta,
občinski svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članicam in članom ni
bilo predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni predlagatelj. Župan je izpostavil, da kljub predhodnemu obvestilu dr. Kralj ni dostavil
gradiva za nobeno predlagano točko. Župan je izpostavil, da se zato s podanima predlogoma za
dopolnitev dnevnega reda zato ne strinja, vendar spoštuje odločitve občinskega sveta in bo zato
po razpravi dal oba predloga za dopolnitev dnevnega reda posamično na glasovanje.
Razpravljala sta Zvonko GREDAR (proceduralna vsebina) in dr. Peter KRALJ (proceduralna
vsebina).
Župan je nato dal na glasovanje najprej prvi predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega reda
z novo točko »Obravnava in seznanitev občinskega sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot
predsednika in člana NS JP Komunala Radgona d.o.o.«, ki bi potem postala nova 15. točka. Ta
predlog za dopolnitev dnevnega reda je bil sprejet z večino glasov (16 navzočih, od tega 10 ZA –
3 PROTI). K tej dodatni točki dnevnega reda je bil naknadno med sejo kot gradivo vsem
prisotnim razdeljen predlog sklepa.
Župan je nato dal na glasovanje drugi predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega reda z
novo točko »Obravnava in seznanitev občinskega sveta o dosedanjem delu Odbora za
gospodarstvo, obrt in podjetništvo«, ki bi potem postala nova 16. točka.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ (proceduralna vsebina).
Sledilo je glasovanje o predlogu. Od 16 navzočih članic in članov občinskega sveta sta glasovala
2 ZA in 7 PROTI. Župan je ugotovil, da drugi predlog dr. Petra Kralja za dopolnitev dnevnega
reda ni bil sprejet.
Župan je nato prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda s sprejetimi dopolnitvami in
pomiki zadnjih dveh točk za dve mesti nazaj ter povabil navzoče k razpravi o celotnem predlogu
dnevnega reda.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (15 navzočih,
od tega 13 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (druga obravnava)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2015 (skrajšani postopek)
7. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (druga
obravnava)
8. Predstavitev Študije ureditve mestnega središča Gornja Radgona
9. Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja
Radgona za leto 2015 (1. del)
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št.
1105 k.o. Gornja Radgona
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11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last
občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste
12. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2014
13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9. 2015
14. Razrešitev predsednika in hkrati člana Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
15. Obravnava in seznanitev občinskega sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot predsednika in člana
NS JP Komunala Radgona d.o.o.
16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

K tč. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na cesti skozi Črešnjevce so že precej časa postavljene ovire. Lani je bilo na tem delu ceste
urejeno odvodnjavanje in vemo vsi, da so bili ti jaški postavljeni pregloboko v cestišče. Sedaj so
jih šli odkopat, postavili so ovire in to v nepravem trenutku. Ta cesta je trenutno zelo
obremenjena. Vemo, da je cesta Gornja Radgona – Murska Sobota zaprta zaradi obnove ceste –
(križanje z železnico), prav tako so ovire na cesti proti Radencem zaradi gradnje vodovoda, zato
se po cesti skozi Črešnjevce odvija gost promet. Razumem, da je to nujno potrebno, ker ti jaški so
bili pregloboko vstavljeni. Zato bi moral tudi nekdo odgovarjati. Ampak zdaj so cesto razkopali,
postavili znake, dela se ne nadaljujejo in nikomur nič, je pa to velika ovira na cesti. Sprašujem
gospoda župana ali ve kaj o tem, tudi sam se vozi na tem cestišču in vidi, da je to zelo nerodno v
tem času.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Prosim odgovorne na občini, da pregledajo traso ceste skozi Črešnjevce (odcep za Delavsko
pot proti stavbi podjetja Rosenbauer. Na desni strani te ceste so namreč drevesa, na levi strani
pločnik. V večernih urah je na tej relaciji samo ena svetilka, ki zelo slabo razsvetljuje prostor.
Ko ljudje hodijo po tem pločniku in se avtomobili peljejo proti Črešnjevcem, močne luči
(avtomobila) vsakega zaslepijo. Sam sem si zadevo pogledal in ugotovil, da drogovi so,
verjetno je odpovedala žarnica. Predlagam, da se zadeva preveri, pregleda in da se zamenja
žarnica, da bodo tudi pešci lahko varno hodili po tej trasi.«
2. »Krajani Črešnjevec (ob objektu »stare Mure«) prosimo vse odgovorne, predvsem v podjetju
Saubermacher Slovenija, da nam dostavijo večjo posodo za odpadno steklo«.
V nadaljevanju je podal naslednjo pohvalo:
»Dovolite, da izrečem veliko pohvalo. Potrjujem izjavo g. Njivarja glede izredno prometne ceste
Gornja Radgona – Črešnjevci. Pred natanko enim tednom smo imeli na tej cesti (pri »stari
Modi«) hudo prometno nesrečo – neposredno poleg moje hiše. Poškodoval se je mladoletnik.
Običajno ne hodim na kraje nesreče, ker pa je bila ta poleg moje hiše in ker sem slišal
mladoletnika kako je kričal od bolečin, sem šel pogledat. Na tem mestu bi izrekel globoko
zahvalo našim gasilcem nad njihovim pristopom in odličnim delom pri tej nesreči. Ko so gasilci
prišli na kraj prometne nezgode se je vse začelo hitreje odvijati, razsvetlili so tudi prostor.
Izrekam globoko zahvalo našim gasilcem, ki nam pomagajo ob prometnih nesrečah, poplavah,
potresih, požarih.«
V tem času (ob 14.41) se je seji pridružil Ivan KAJDIČ. Prisotnost se je povečala na 17 prisotnih
članic in članov občinskega sveta.
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Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in dva PREDLOGA:
Pobuda:
»Vsi vemo, da delamo pomurski vodovod in bi kakšno stvar bilo potrebno rešiti tudi v dobrobit
ljudi. Dajem pobudo, da se z deli, ki se izvajajo pri gasilskem domu v Spodnjih Ivanjcih, priklopi
hidrant, ki stoji dva metra od betonskega bazena, katerega zdaj postavljajo. Danes, preden sem
prišel na sejo, sem si zadevo pogledal – nobeden priklop ni predviden na cevi, ki pride skozi
cesto, v bližini tega hidranta, ker je le-ta vezan na staro vodovodno omrežje. Je pa to najbližji
hidrant in tudi novejši, dejansko sta ostala dva cca. 100 m vstran od gasilskega doma. Gasilci
rabimo to vodo za vaje in ostalo. Dobro bi bilo, da stvar izkoristimo in izvedemo priklop, dokler
so stvari odprte in pozneje ne bodo potrebni nobeni drugi posegi.«
Predloga:
1. »V rondoju v Očeslavcih stojijo fantastični kandelabri, vendar so lepi samo podnevi, ponoči
jih ne vidiš, ker luči ne svetijo. Od petnajst postavljenih luči svetijo le tri. Ne vem, kdo je
upravljalec te razsvetljave in prosim občinsko upravo, da to reši, v kolikor je v njeni
pristojnosti. V kolikor pa to ni, pa prosim, da o tem obvesti vzdrževalca ceste. To je območje,
kjer je največkrat megla in je vožnja ponoči tukaj zelo težavna.«
2. »Dajem predlog, vezan na prometno varnost. Gre za križišče v Gornji Radgoni, Panonska –
Vrtna. Tu je živa meja previsoka, preblizu in tako naprej, zato prosim, da se v tem križišču
pogledajo te višine. Baje je bilo v tej zvezi izdano soglasje, zato predlagam, da se opravi
revizija postopka, in sicer skladno s prometno zakonodajo. Če kmet mora sejati koruzo dva
oziroma štiri metre vstran od cestišča, in če so določene neke višine tudi za živo mejo, jih je
potrebno spoštovati. Ali pa bomo čakali, da se kaj zgodi.«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta je podala naslednji PREDLOG:
»Časa v katerem živimo, često ne razumem. Prav tako tudi ne nekaterih ljudi in njihovih
odločitev. V tem razkuštranem času je Radgona vpeta v reševanje problematike, ki ni le
slovenska, ampak evropska oz. svetovna. Spet bi rada izrekla pohvalo vsem, ki odgovorno
pomagajo pomoči potrebnim in verjamejo v poštenost, odgovornost in miroljubno reševanje
problemov.
Zadeva, ki me je v teh dneh zelo zbodla, pa je odločitev slovenskega sodstva v primeru
polkovnika Berislava Popova. Vsi vemo, kdo je bil odgovoren za vojna hudodelstva zoper civilno
prebivalstvo na območju Gornje Radgone. Ocenjujem, da gre za nedopustno dejanje državnega
tožilstva, s katerim je bilo onemogočeno pravično zadoščenje žrtvam in sorodnikom žrtev.
Predlagam, da skupaj z žrtvami in sorodniki žrtev naperimo sodbo proti Sloveniji pred Evropskih
sodiščem za človekove pravice, ker ni spoštovala 2. člena konvencije, ki govori o pravici do
življenja. Očitno se državni tožilci niso sposobni spoprijeti z najtežjimi zadevami v naši državi,
niti z vojnimi zločinci. S tem, ko je državni tožilec odstopil od tožbe, v tej zadevi ni več pravnega
sredstva v slovenskem pravnem sistemu v smislu kazenskega prava. Edino, kar lahko Slovenija
zdaj še naredi je to, da povrne stroške, ki so nastali v zvezi s sojenjem Popovu. Če pa se bo po
posvetu s svojim odvetnikom odločil še za tožbo, pa bo morebiti to … zgrožena sem. Vljudno
prosim, da mi vsaj do naslednje seje posredujete stališče naše občine.«
Ga. Granfol je izrazila tudi zadovoljstvo, da bo danes podano Poročilo o izvedbi nadzora
Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014, kar je bilo tudi njeno
vprašanje, na eni izmed prejšnjih sej.
Predlog je ga. Granfol podala tudi pisno.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Nadaljujem pobudo kolegice Vere Granfol. Kot član predsedstva Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona in kot aktivni udeleženec, kot takratni piarovec
leta 1991 sem sam izrazil ogorčenje nad razsodbo sodišča (v primeru Popov). Sodišče je
naredilo, kar so tožilci naredili. Torej ogorčenje danes izražamo nad tožilstvom. Veterani
vojne za Slovenijo s podpisanim predsednikom generalmajorjem Ladislavom Lipičem smo
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napisali zelo močen protest (datum 4.11.), ki so ga povzele vse medijske hiše. Naše območno
združenje, ki deluje na območju bivše občine Gornja Radgona, pa smo na nočni dopisni seji
6. 11. poslali (do polnoči) na tožilstvo in pravobranilstvo zahtevo po obnovi postopka. To kar
je kolegica Vera rekla dejansko drži, to so pravni strokovnjaki rekli. Mi smo dobili že
informacijo, da bo prestavljeno in se bo postopek nadaljeval na Evropskem sedišču. Upam, da
bomo pa tam lahko Sloveniji dokazali da dve civilne žrtvi (katerih prijatelj sem bil), pa še
razrušene hiše, da ne morejo iti v pozabo tudi po petindvajsetih letih, kar bomo drugo leto
praznovali. Prosim, da tudi občinski svet zavzame stališče, kajti to se je dogajalo v Gornji
Radgoni in na poti od Radencev proti Gornji Radgoni.«
2. »Pozorno sem prebral odgovore na vprašanja, pobude, in predloge. Pohvalil bi vsebino, bi pa
prosil, da se odgovori v bodoče enotno pripravljajo, saj je ponekod ime in priimek ter podpis
pripravljalca naveden, drugje pa piše samo ¨Občinska uprava¨.«
V tem času (ob 14.49) se je seji pridružila mag. Norma BALE. Prisotnost se je povečala na 18
prisotnih članic in članov občinskega sveta.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil še naslednje VPRAŠANJE:
»Sem že predčasno spraševal, kdaj bo dobil Zdravstveni dom Gornja Radgona četrto ordinacijo,
pa nisem dobil zadovoljivega odgovora. Nihče mi ni odgovoril ali to sploh bo, ali ne bo. Tisti, ki
se sedaj srečujejo v zdravstvenem domu, vidijo kakšne so težave. Zdravniki se sedaj selijo iz ene
ordinacije v drugo, kar je zelo neprimerno. Bolniki oz. obiskovalci doma sedaj ne vedo kje je
njihov zdravnik. Zdaj se zdravstveni dom obnavlja. Ali bo zdaj končno prišlo do te četrte
ordinacije, da bodo zdravniki imeli svoj prostor?«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta je podal naslednjo POBUDO:
»Želel bi, da nas vse člane svetov krajevnih skupnostih,po katerih je potekala izgradnja optičnega
omrežja (Sp. Ivanjci, Ščavnica in Negova) seznanite s pogoji nadaljnjega priklopa. Večkrat me
krajani ustavljajo in me o tem sprašujejo – o pogojih in kako se bomo še kdaj lahko priklopili
ostali, ki smo v tako imenovanih sivih lisah. Nimam pravega odgovora zato prosim, da pripravite
tudi kakšen odgovor za tiste, ki smo tam bolj od zunaj – izven Gornje Radgone.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta je podal naslednjo POBUDO:
»Regijski odbori Nove Slovenije (iz območja, kjer je g. Popov deloval – regijski odbori
Prekmurja, Prlekije in Ormoža-Ptuja) smo izrazili globoko začudenje nad sodbo in obžalovali nad
tem. Obenem smo pa tudi dejali, da smo tudi takrat, ko nam ni všeč, dolžni spoštovati sodišče in
pravni red države. Zato smatramo, da bi bilo odpiranje tega problema na evropskem nivoju
neprimerno, saj to so naše notranje stvari. Sodstvo imamo takšno kakršno imamo, čudi pa me, da
hočejo internacionalizirati ta problem ravno tisti, katerim to sodstvo pripada.
Moja pobuda je v tem, da mislim, nam svojega perila ni potrebno prati v Evropi, če ga doma
nismo sposobni, in da se ta zadeva ne širi navzven, ker že tako ali tako ima Slovenija tako slab
renome odzunaj, tako glede pravnega sistema, kakor tudi ostalih reakcij, ki jih pač slovenske
Vlade izvajajo.«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je glede na pobudo dr. Kralja podala dopolnitev
njenega PREDLOGA:
»Šlo je za vojna hudodelstva zoper civilno prebivalstvo, bile so žrtve, tudi materialna škoda, ki ni
tako pomembna. Slovenija ne zmore očitno ali ne zna reševati takšne zadeve. Gre za vojne
zločine. Absolutno predlagam oz. moje stališče je tako, da gre zadeva na Evropsko sodišče za
človekove pravice.«
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Župan je predlagal, da se vsi predlogi glede obtožnice proti polkovniku Berislavu Popovu
predlogi povzamejo in tematika morebiti kot posebna točka obravnava na naslednji seji ter se
sprejme skupno stališče temo obtožnice proti polkovniku Berislavu Popovu.
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
K tč. 5:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (druga
obravnava)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli ločeno od gradiva za sklic seje, in
sicer 30.10.2015.
Župan je podal kratek uvodni komentar k točki.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podala Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi.
Podrobno obrazložitev občinskega prostorskega načrta je podala ga. Barbara BABIČ,
predstavnica ZEU d.o.o. Murska Sobota.
Zvonko GREDAR je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Karolina STAROVASNIK je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 75:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskem prostorskem
načrtu občine Gornja Radgona – druga obravnava.
K tč. 6:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2015 (skrajšani postopek)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je podal kratek uvodni komentar k točki.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
V tem času (ob 15.40) se je seji pridružil Miran DOKL. Prisotnost se je povečala na 19 prisotnih
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 2015 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala 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 let 2015 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Karolina STAROVASNIK je kot podpredsednica 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 2015 – skrajšani postopek, z
vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal 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 2015 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ, dr. Peter KRALJ, Miran DOKL, Miroslav NJIVAR,
Dušan ZAGORC, mag. Norma BALE, Urška MAUKO TUŠ (replika), dr. Peter KRALJ (replika),
Miran DOKL (replika), Dušan ZAGORC (replika), Stanislav ROJKO (vmesna pojasnila),
Zvonko GREDAR, dr. Peter KRALJ (proceduralna vsebina), Urška MAUKO TUŠ (replika),
David ROŠKAR, Branko KLUN. V razpravi je sodeloval tudi župan z dodatnimi pojasnili.
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 (18 navzočih, od tega 16
ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 76:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami.
ODMOR
Ob 16.30 uri je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.00 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 19 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 7: Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi.
Franek RADOLIČ je kot predsednik komisije podal mnenje Komisije za prireditve, ki glasi:
»Komisija za prireditve je obravnavala predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s
strani Občine Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini«.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih
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prireditev s strani Občine 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 proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona
– druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini«.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 77:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih
prireditev s strani Občine Gornja Radgona (druga obravnava).
K tč. 8:

Predstavitev Študije ureditve mestnega središča Gornja Radgona

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki s pomočjo multimedijske predstavitve je podal Aleksander Saša OSTAN,
predstavnik družbe Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o..
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Miroslav NJIVAR, Dušan ZAGORC, mag. Norma BALE.
Na izpostavljeno v razpravi je odgovarjal Aleksander Saša OSTAN. Župan je dodal svoj
komentar.
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. 78:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Študijo ureditve mestnega središča
Gornja Radgona, ki jo je meseca aprila 2014 pripravil Atelje Ostan Pavlin, urbanizem,
arhitektura d.o.o..
K tč. 9:

Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju
občine Gornja Radgona za leto 2015 (1. del)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Pred pričetkom
seje je bilo predloženo v dodatnem gradivu tehnično korigirano gradivo in spremenjen predlog
sklepa.
Obrazložitev k tej točki je podala dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave, župan je k
obrazložitvi dodal še njegovo mnenje.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju občine
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Gornja Radgona za leto 2015 (I. del) in predlaga občinskemu svetu, da ga (s popravkom)
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Zvonko GREDAR, Miroslav NJIVAR, Branko KLUN.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo.
Župan je dal najprej na glasovanje 1. točko predloga sklepa. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 79:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev Programa nakupov občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2015 (1. del)., s katerim
se potrdi nakup parc. št. 648/1 in 648/2 k.o. Gornja Radgona.
Župan je nato dal na glasovanje 2. točko predloga sklepa. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 80:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev Programa nakupov občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 20aterim se potrdi
nakup parc. št. 690, 692, 691/1, 691/2 k.o. Gornja Radgona.
K tč. 10:

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnino parc. št. 1105 k.o. Gornja Radgona

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, svetovalka v občinski upravi.
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, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino
parc. št. 1105 k.o. 184 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 (16 navzočih, od
tega 14 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 81:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za nepremičnino parc. št. 1105 k.o. 184 Gornja Radgona.
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K tč. 11:

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s
katerim pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62
navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in predstavljajo javne
površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi.
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, s katerim pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 62 navedenih
nepremičnin, ki so v celoti last občine in predstavljajo javne površine ter 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 (14 navzočih, od tega 14
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 82:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena 62 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in
predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste.
K tč. 12:

Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2014

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala dr. Suzana BRAČIČ, predsednica nadzornega odbora občine.
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal 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 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi ter najprej sam predstavil še njegovo stališče.
Razpravljala sta David ROŠKAR in dr. Peter KRALJ.
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 (17 navzočih, od tega 17 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 83:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega
računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014, ki obsega:
− pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014,
− pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014,
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− pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem
ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2014,
− ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev.
K tč. 13:

Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9.
2015

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej toki je podala dr. Tatjana FULDER, direktorica 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 se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od
6.11.2014 do 30.9.2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Branko KLUN je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega
sveta v času od 6.11.2014 do 30.9.2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Karolina STAROVASNIK je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 6.11.2014 do 30.9.2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je
seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 6.11.2014 do 30.9.2015 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 84:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 6. 11. 2014 do 30. 9. 2015.
K tč. 14: Razrešitev predsednika in hkrati člana Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli med sejo.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, član občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ (med razpravo podal ustno odstopno izjavo z mesta predsednika
Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo), Miran DOKL, David ROŠKAR, David ROŠKAR,
Branko KLUN, dr. Peter KRALJ (replika), Ivan KAJDIČ, Zvonko GREDAR, dr. Peter KRALJ
(replika), Miroslav NJIVAR, Dušan ZAGORC (predlagal vsebino novega predloga sklepa),
Zvonko GREDAR (proceduralno), dr. Peter KRALJ (replika), David ROŠKAR. Župan je med
razpravo pojasnjeval določila poslovnika in podajal njegovo mnenje.
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Na prošnjo župana je Dušan Zagorc ponovil vsebino njegovega predloga sklepa, in sicer:
Občinski svet se seznani z ustno odstopno izjavo predsednika Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, dr. Petra Kralja.
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 (13 navzočih, od tega 12
ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 85:
Občinski svet se seznani z ustno odstopno izjavo predsednika Odbora za gospodarstvo, obrt
in podjetništvo, dr . Petra Kralja.
K tč. 15:

Obravnava in seznanitev občinskega sveta o odstopu dr. Petra Kralja kot
predsednika in člana NS JP Komunala Radgona d.o.o.

Za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli med sejo kot gradivo le predlog sklepa.
Obrazložitev k tej točki je podal dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta. Občinski svet je
seznanil je z njegovo odstopno izjavo.
Župan je povabil navzoče k razpravi in najprej podal njegovo mnenje o zadevi. 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 (14 navzočih, od tega 12 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 86:
1. Ugotovi se, da je dr. Petru KRALJU, članu občinskega sveta, na podlagi podane pisne
odstopne izjave, z dnem 4.11.2015 prenehala funkcija predsednika in člana Nadzornega
sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje
občinskega sveta predlaga občinskemu svetu novega kandidata za člana Nadzornega
sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..
K tč. 16: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
K tej točki dnevnega reda so v gradivu bili priloženi vsi odgovori na vprašanja, pobude in
predloge s prejšnje seje občinskega sveta. Župan je povedal, da bodo na vsa na tej seji postavljena
vprašanja, podane pobude in predloge, pripravljeni pisni odgovori.
K tč. 15:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki spregovoril o problematiki, s katero se sooča skupaj z zaposlenimi v
občinski upravi, civilno zaščito, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci, v okviru izvajanja
nalog in pomoči v Namestitvenem centru za begunce v Gornji Radgoni.
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
20.00 zaključil 8. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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