ZAPISNIK
5. izredne seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne
29. novembra 2016, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v
Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan).
Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ker ni pogojev za sklic
redne seje.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 20 od skupno
21 članic in članov občinskega sveta.
Z minuto molka so se vsi prisotni poklonili spominu na preminulega člana občinskega sveta,
Zvonka Gredarja.
Na seji je bilo navzočih 20 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg IVANEK, Ivan
KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Konrad
NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Alenka ROJKO, David ROŠKAR, Karolina
STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Dragan KUJUNDŽIČ,
Boštjan FLEGAR, Simona PELCL;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim avdio-video zapisom na podatkovni medij, ki se hrani. Posnetek te
javne seje je javno dostopen preko spletne strani občine.
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. 3: »Mandatne in kadrovske zadeve« (umik 3.d točke in predlog za dopolnitev dnevnega
reda z dodatnima dvema podtočkama);
- nova 3.d.: »Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja« (predlog sklepa z obrazložitvijo);
- nova 3.e: »Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe« (predlog sklepa z obrazložitvijo);
Ø K tč. 4: »Obravnava delovnega osnutka Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o.
(druga obravnava)« (delovni osnutek predloga za drugo obravnavo);
Ø K tč. 5: »Obravnava delovnega osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(druga obravnava)« (delovni osnutek predloga za drugo obravnavo).
K tč. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 5. izredne seje. Gradivo je
bilo priloženo k vsem točkam dnevnega reda.
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V nadaljevanju je povedal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja iz dnevnega
reda umika 3.d točko: »Sklep o razrešitvi dosedanjih in imenovanju nadomestnih predstavnikov
občine v svet javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona«.
Nato je povedal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga dopolnitev
dnevnega reda, in sicer:
- nova 3.d: »Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja (predlog sklepa z obrazložitvijo)«;
- nova 3.e: »Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe (predlog sklepa z obrazložitvijo)«;
Župan je nato dal predlog za dopolnitev dnevnega reda (z novima podtočkama – 3.d in 3.e) v
razpravo.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ (predlog za umik 3.c točke iz dnevnega reda).
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog za
dopolnitev dnevnega reda z novima podtočkama 3.d in 3.e. Članice in člani občinskega sveta so
predlog z večino glasov sprejeli (20 navzočih, od tega 18 ZA – 0 PROTI).
Župan je kot predlagatelj dnevnega reda predlagal spremembo naziva 6. točke dnevnega reda
»Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama«, v: »Informacija župana: direktor občinske uprave; - Dom starejših občanov Gornja Radgona«.
Nato je župan dal v razpravo predlog za preimenovanje 6. točke dnevnega reda.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog za
preimenovanje 6. točke dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so predlog soglasno
sprejeli (20 navzočih, od tega 20 ZA).
Nato je župan prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Vitomir DUNDEK, Dušan ZAGORC, David ROŠKAR in mag. Norma BALE (vsi
glede možnosti razprave pri 6. točki).
Župan je prebral 32. člen poslovnika občinskega sveta in kot predsedujoči odločil, da pri 6. točki ne
bo razprave.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda z vključenimi spremembami. Članice in člani občinskega sveta so nato z
večino glasov (18 navzočih, od tega 14 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta, ugotovitvi
prenehanja članstva članu v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v
Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in v Odboru za
mednarodno sodelovanje ter ugotovitvi prenehanja mandata članu Sveta javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
b) Sklep o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo
Gornja Radgona
c) Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija
Gornja Radgona
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d) Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
e) Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe
4. Obravnava delovnega osnutka Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o. (druga
obravnava)
5. Obravnava delovnega osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (druga
obravnava)
6. Informacija župana:
- direktor občinske uprave
- dom starejših občanov Gornja Radgona.

K tč. 3: Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta, ugotovitvi
prenehanja članstva članu v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v
Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in v Odboru za
mednarodno sodelovanje ter ugotovitvi prenehanja mandata članu Sveta javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od
tega 14 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 146:
1. Ugotovi se, da Zvonku Gredarju, stanujočemu ************************* zaradi smrti
z dnem 29. 10. 2016 predčasno preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona. Ta ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Gornja
Radgona, da izvede nadaljnji postopek za nadomestitev člana občinskega sveta v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah.
2. Ugotovi se, da je preminulemu Zvonku Gredarju z dnem 29. 10. 2016 prenehalo članstvo v
naslednjih delovnih telesih Občinskega sveta Občine Gornja Radgona:
− v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
− v Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
− v Odboru za mednarodno sodelovanje.
3. Ugotovi se, da je preminulemu Zvonku Gredarju z dnem 29. 10. 2016 prenehal mandat
člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.

b) Sklep o podaji predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo
Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta dr. Peter KRALJ in Miroslav NJIVAR.
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 (20 navzočih, od tega 14 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, š t. 147:
Občina Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke mag.
Carmen Šeruga, univ. dipl. socialne delavke, za direktorico Centra za socialno delo Gornja
Radgona.

c) Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija
Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Dušan ZAGORC, dr. Peter KRALJ (replika) in Urška MAUKO
TUŠ.
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 (20 navzočih, od tega 12 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, št. 148:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju Nuše Pavlica Jakovljevič
za direktorico javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.
d) Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu pred pričetkom
seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od
tega 15 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 149:
Občinski svet Občine Gornja Radgona za nadomestnega člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Ingeborg IVANEK, članico občinskega sveta.
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e) Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu pred pričetkom
seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (19 navzočih, od
tega 15 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 150:
Občinski svet Občine Gornja Radgona za nadomestnega člana Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe imenuje Konrada NIDERLA, člana občinskega
sveta.

K tč. 4: Obravnava delovnega osnutka Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d.o.o.
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in v dodatnem
gradivu pred pričetkom seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Daljšo obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi.
Župan je seznanil s sklepom Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je
obravnaval delovni osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. – druga
obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme vključno z dopolnitvijo, da se
v predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona doda alineja, ki glasi: »Mnenje,
ki ga poda občinski svet k elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s
pitno vodo je za župana občine zavezujoče.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta: Miran DOKL (predlogi za dopolnitev 16. in 13. člena), dr. Peter KRALJ
(komentarji na vsebino 4., 9., 13., 18., 22., 33. in 38. člena in obrazložitev glasu).
Župan je med razpravo dodal komentar na kar je Miran DOKL repliciral.
V nadaljevanju so razpravljali še: Dušan ZAGORC (proceduralno), župan, dr. Peter KRALJ
(replika), David ROŠKAR, Miran DOKL (replika), Urška MAUKO TUŠ, Dušan ZAGORC
(replika), dr. Peter KRALJ (replika), David ROŠKAR (replika), Miran DOKL (replika) in župan.
ODMOR
Ob 16.05 uri je župan odredil 20-minutni odmor in pozval predstavnike svetniških skupin na kratko
posvetovanje. Seja se je nadaljevala ob 16.38 uri. Župan je ugotovil, da je na seji navzočih 18 članic
in članov občinskega sveta.
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Župan je na podlagi 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona prekinil 5.
izredno sejo občinskega sveta. Nato se je članicam in članom občinskega sveta ter ostalim
navzočim zahvalil za prisotnost, se opravičil svetniški skupini SD za njegov komentar in ob 16.40
uri zaključil sejo.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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