ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 22.
decembra 2016, s pričetkom ob 15.30 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 ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 19 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Seji se je pri 3. točki pridružil Ivan Kajdič. Novi
članici občinskega sveta, Mariji Resnik, je bil potrjen mandat pri 4.a točki dnevnega reda in se od
takrat naprej šteje tudi njena prisotnost.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih vseh 21 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, Marija RESNIK, Alenka ROJKO,
David ROŠKAR, Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert
ŽINKOVIČ in Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø v.d. direktorja Občinske uprave – Vladimir MAUKO;
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Daniel VEBERIČ, Marjeta ERDELA,
Simona PELCL;
Ø predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona dr. Suzana BRAČIČ;
Ø podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona Marija FLEGAR;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim 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. 4.a: Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta (predlog sklepa z
obrazložitvijo in prilogo);
Ø k tč. 9: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona
za leto 2017 (predlog sklepa z obrazložitvijo);
Ø k tč. 12: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2017 (sprejet program dela z obrazložitvijo in Obvestilo o okvirnih terminih
rednih sej v letu 2017);
Ø predlogi za dopolnitev dnevnega reda:
Ø predlog nove točke 4.b: Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za mednarodno
sodelovanje;
Ø predlog nove točke 4.c: Sklep o imenovanju nadomestnega člana sveta javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona;
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 9. 9. 2016 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
sprejem zapisnika 14. redne seje. 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.: 153
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 9. 9. 2016 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 15. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k
točkam 4, 9, 10, 11 in 12, 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.
V tem času, ob 15.36 uri, se je priključil Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na 20 članic in članov občinskega sveta.
Župan je umaknil iz predloga dnevnega reda točko 10. »Sklep o podaji mnenja na Elaborat o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s
pitno vodo v občinah« in točko 11: »Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017«. S tem se
preostali točki dnevnega reda pomakneta za dve mesti, tako da prejšnja 12 postane 10 in prejšnja
13 postane 11.
Nadalje je povedal, da dopolnitev dnevnega reda predlaga Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja z novima dvema podtočkama, in sicer: nova 4.b: »Sklep o imenovanju
nadomestnega člana Odbora za mednarodno sodelovanje« in nova 4.c: »Sklep o imenovanju
nadomestnega člana sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona«.
Predlog za dopolnitev dnevnega reda je dal v razpravo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog za
dopolnitev dnevnega reda z novima podtočkama 4.b in 4.c.. Članice in člani občinskega sveta so
nato predlog z soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli dopolnitev dnevnega reda.
Nato je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o
celotnem predlogu dnevnega reda.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje čistopis celotnega
predloga dnevnega reda z vključenimi spremembami. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 9. 9. 2016
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
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4. Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za mednarodno sodelovanje
c) Sklep o imenovanju nadomestnega člana sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Gornja Radgona
5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
6. Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja
posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o.
Gornja Radgona za leto 2015
7. Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Osnovne šole Gornja
Radgona za leto 2015
8. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
9. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za
leto 2017
10. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2017
11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4: Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli kot dodatno gradivo pred sejo.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 154
Za preostanek mandatne dobe se potrdi mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, Mariji RESNIK, s stalnim prebivališčem ***************************.
S potrditvijo mandata nadomestni članici občinskega sveta, se je prisotnost na seji povečala na 21
članic in članov občinskega sveta. Župan je novi članici Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona Mariji RESNIK izrekel čestitke.
b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za mednarodno sodelovanje
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli kot dodatno gradivo pred sejo.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od tega 21
ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št.: 155
Občinski svet Občine Gornja Radgona za nadomestnega člana Odbora za mednarodno
sodelovanje imenuje Marijo RESNIK, članico občinskega sveta.
c) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli kot dodatno gradivo pred sejo.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od tega 21
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 156
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika ustanoviteljice za nadomestnega
člana sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona imenuje
Ingeborg IVANEK, članico občinskega sveta.

K tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je seznanil, da so bili podani odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega
sveta, podanih na 13. in 14. redni seji Občinskega sveta. Odgovori so bili objavljeni na spletni
strani občine dne 17.11.2016. Še manjkajoči odgovori na vprašanja in pobude 14. redne seje bodo
objavljeni naknadno.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal naslednje VPRAŠANJE:
»Včeraj sem bil skupaj z ministrico za okolje gospo Majcenovo, kjer je bil govor o vodi – ne
konkretno o Pomurskem vodovodu. Prvo kar me je zmotilo, ko je dejala: V prijavi elaborata za
kohezijska sredstva mora biti tudi ekonomski izračun in podana kompletna cena za vodo ko bo ta
vodovod izdelan. Sprašujem kje je ta elaborat, zakaj na naše pobude in vprašanja nikoli ni bilo
odgovorjeno kakšna bo cena vode, ko bo izdelan pomurski vodovod oz. C krak? Kje lahko dobim
ta elaborat in kakšna je bila predvidena cena?
Opozarjal sem, da se prijavljenega programa ne more spreminjati. Če se reče, da se bo vodnjak A
gradil, se ne more vodnjak B zgraditi v drugi vasi namesto tega. Če se to zgodi, potem mora za to
spremembo biti podana vloga za spremembo vloge in kompletni novi elaborat. Sredstev se iz ene
postavke na drugo postavko ne more prenašati. Gospod župan, vi ste povedali, da boste prenašali
ta sredstva iz postavke na postavko. To so bili odgovori na moja vprašanja na prejšnjih sejah
daleč nazaj.
Kolikšen bo dejanski strošek C kraka, koliko bo financirano iz strani evropske unije oziroma
kohezije in koliko bo financirano iz strani države in koliko bodo plačale občine?«
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Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je postavila dve VPRAŠANJI in podala eno
POBUDO:
VPRAŠANJA:
1. »Ker z odgovorom povezanim s poročilom o izvrševanju proračuna občine Gornja Radgona
za obdobje 1.1. do 30.6.2016, ki mi je bil podan na prejšnji seji, nisem bila v celoti
zadovoljna, prosim za natančnejša pojasnila k vprašanju: Kdaj je bil posamezni kredit najet,
zakaj je bil najet, kdo je kreditodajalec, kakšna je odplačilna doba kredita oz. kdaj se bo kredit
odplačal, kakšna je obrestna mera in koliko trenutno znaša anuiteta z obrestmi in kolikšno je
neodplačano stanje posameznega kredita? Prosim, da nam te podatke posreduje v pregledni
tabeli.«
2. »Ali res drži informacija, da se je izvajala izgradnja kanalizacije z manjšimi cevmi oziroma z
manjšim presekom, kot jih je predvidel projektant? Saj je menda že v času izgradnje v
poletnih mesecih ob večjih padavinah prišlo do zamašitve in poplav, ker vgrajene cevi niso v
zadostni meri odvajale meteornih vod.«
POBUDA:
»Imam predlog glede gradiva. Vljudno prosim, ali lahko dobivamo gradivo pravočasno, tako da
se imamo čas pripraviti na te zadeve, ker s tem kršimo poslovnik. V 21. točki jasno piše: Da se
vabilo za sklic redne seje objavi na spletni strani občine najkasneje 10 dni pred dnevom
določenim za sejo Občinskega sveta. Skupaj z vabilom pa se na spletni strani občine objavi tudi
gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Izkoristil bom to priložnost da pri tej točki postavim vprašanje in izkoristim poslovniško
določilo, da dobim danes tudi odgovor. Lep spomin je na sejo Občinskega sveta v letu 2015
(28.12.) v jedilnici Osnovne šole Gornja Radgona. Takrat smo sprejeli odličen elaborat oz. idejni
osnutek o izgradnji večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona. Lepo je bilo.
Jaz sem se tega veselil. Potem je bilo kmalu več sestankov. Dogovor je bil že v mesecu maju, da
se bo pristopilo k izdelavi in naročilu PGD in PZI. Vlado Mauko takrat v drugi vlogi je bil vedno
zraven, sedaj v. d. direktor, meni je odgovoril, bil je tudi Sašo Ostan in celotna ekipa. Prosim, da
izkoristim poslovniško določilo, da zaradi javnosti in zaradi nas ter nenazadnje do vseh tistih, ki
smo povezani z osnovno šolo G. Radgona, da se pove: Zakaj ni prišlo do naročila PGD in PZI za
večnamensko športno dvorano ob Osnovni šoli Gornja Radgona? Sredstva so bila v proračunu za
2016 namensko predvidena.«
Miran DOKL, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Kratko vprašanje: zanima me, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z edinim semaforiziranim
križiščem v mestu Gornja Radgona?«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je opozorila na enako naslavljanje članic in
članov občinskega sveta z gospa oz. gospod in v nadaljevanju postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Zakaj nimamo v mesecu decembru na mizi proračuna? Vprašanje postavljam zaradi tega, ker
sem v lanskem decembru za govornico tudi omenjala reorganizacijo in racionalizacijo v naših
javnih zavodih. Dobila sem odgovor, takrat ga je pripravila dr. Tatjana Fulder, da so se odločili,
da bomo s pripravo proračuna za leto 2017 pričeli veliko prej. To je v prvem polletju tega leta.
Sprašujem: Kje so se ustavile te aktivnosti? Odgovor je bil dan 7. 3. 2016. Rada bi tehten
argument, zakaj nimamo proračuna na mizi?«

5

Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo, da župan in občinska uprava poskrbi za boljšo informiranost občanov glede
sprememb pri upravljanju vodooskrbe. Prihajam iz Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, in tudi
v vasi Zagajski Vrh, tam kot je tudi naš svetnik g. Niderl, so občani slabo informirani o vseh teh
spremembah. Prav pri njih se bo dogajala ta sprememba upravljalca in vse te zadeve. Bilo bi prav
in občani si želijo, da bi se sestali z občinsko upravo oz. županom, da bi se določene stvari
razjasnile in da ne bi bilo prehude krvi. Predlagam, da občinska uprava oz. župan poskrbite za
seznanitev občanov, tam kjer si to želijo. To se naj izvede čimprej.«
Franek RADOLIČ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Dajem kulturno pobudo. Na mizo ste dobili vabilo za koncert Pihalnega orkestra, ki bo 26.
decembra 2016 ob 17. uri v avli Osnovne šole Gornja Radgona.«
Župan je nato ustno podal naslednje odgovore, in sicer:
- na vprašanje Vere GRANFOL glede premera cevi na Panonski ulici v Gornji Radgoni;
- na vprašanje Mirana DOKLA glede semaforiziranega križišča v mestu Gornja Radgona.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal še naslednjo POBUDO:
»Okrog krožišča v centru mesta Gornja Radgona ne morem sprejeti kot ravnatelj, ker poznam
prometno varnost – rondoji so varni. Poglejte sosednjo avstrijsko Radgono – krožišča so varna.
Če bo kasneje šla avtobusna postaja dol, bo lahko še vedno kakšen nadhod. Lahko se naredi kot v
Radencih, ker bi lahko bil semafor bližje glasbene šole, kjer se samo pritisne za prehod.«
Nato je še enkrat ponovil, da župan in v.d. direktor imata odgovor na njegovo jasno vprašanje in
želi odgovor še na tej seji, in sicer zakaj nismo šli in kdo je kriv, da se ni šlo v razpis za
pridobitev PGD in PZI za večnamensko dvorano pri OŠ G. Radgona?«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Moram se vrniti na športno dvorano pri Osnovni šoli G. Radgona. Na 14. seji občinskega sveta
sem dal pismeno pobudo in tam spraševal, ali so se ustavili vsi postopki za izgradnjo športne
dvorane. Ne bom to bral naprej, ker imate to pred sabo. Danes sem dobil odgovor, da še niso ti
odgovori pripravljeni. Osebno me zanima, ker sem na radiu Murski val slišal, da se bodo vse
aktivnosti glede športne dvorane nadaljevale. To se pravi, lahko bi danes rekli kakšno besedo o
tem, kot pravi g. Zagorc Dušan. Dobro sem poslušal radio Murski val, kjer je bila beseda o
športni dvorani ter jasno in glasno je bilo povedano, da se bodo vse aktivnosti okrog športne
dvorane nadaljevale.«
Miran DOKL, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Zakaj o tem, da se nekdo v imenu Občine Gornja Radgona pogovarja za križišče in ne krožišče,
ni seznanjen niti odbor za varstvo okolja in urejanje prostora niti nas 21 članov in članic
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona? To se mi zdi zelo neodgovorno in nepošteno.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Vseeno razmislite o rondoju v mestu Gornja Radgona. Namreč v modernem svetu vsi
semaforizirana križišča mečejo ven. Primer v Murski Soboti – glavno semaforizirano križišče,
neki simbol Murske Sobote, so preuredili v krožišče. Mislim, da je res krožišče, kar je tudi glede
okoljevarstva tiče veliko boljša rešitev od semaforjev. Zaradi tega dajem pobudo, da razmislite in
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pritisnite na državo, da naj o tej zadevi razmisli in končno podajmo mi njim predlog, ne da bo
država nam ponujala.«
Župan je nato ustno podal dopolnilni odgovor na vprašanji Mirana DOKLA, pobudo Dušana
ZAGORCA in pobudo Davida ROŠKARJA, glede semaforiziranega križišča v mestu Gornja
Radgona.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Kot predsednik odbora za okolje bi predlagal in dajem pobudo, da se odbor za okolje, sestane v
roku 10 dni, oz. takoj po novem letu, da dobi na mizo elaborat o ureditvi cest oz. krožišču in da
oda svoje mnenje.«
Vladimir MAUKO, v.d. direktorja Občinske uprave, je nato ustno podal še naslednje dopolnilne
odgovore:
- na vprašanji Mirana DOKLA, pobudo Dušana ZAGORCA, pobudo Davida ROŠKARJA in
pobudo dr. Petra KRALJA, glede semaforiziranega križišča v mestu Gornja Radgona;
- na vprašanje Dušana ZAGORCA in pobudo Miroslava NJIVARJA, glede večnamenske
športne dvorane.
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
K tč. 6: Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona, javno
podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015
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
Gornja Radgona.
Mnenja in predlogi delovnih teles:
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala Radgona, javno
podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015, ki ga je pripravil Nadzorni odbor Občine
Gornja Radgona.
2. V mnenju nadzornega odbora je Občinski upravi Občine Gornja Radgona predlagano, da v
roku enega meseca od obravnave poročila na seji Občinskega sveta, skupaj z direktorjem
javnega podjetja, posreduje Nadzornemu odboru elaborat, iz katerega bo razvidno, kako bo
javno podjetje odpravilo nepravilnosti, na katere je Nadzorni odbor opozoril tekom
nadzora.
3. S predlaganim mnenjem se Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe strinja in ga potrjuje ter predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona, da ga
sprejme v isti vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske se je seznanil s
strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti,
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poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika družbe Komunala
Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: David ROŠKAR, dr. Peter KRALJ, Miran DOKL, Urška MAUKO TUŠ, Branko
KOCBEK in dr. Peter KRALJ (replika).
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 (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 157
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti
organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega
uporabnika družbe Komunala Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona za leto
2015.
K tč. 7: Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega uporabnika Osnovne šole
Gornja Radgona za leto 2015
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija FLEGAR, podpredsednica Nazornega odbora Občine
Gornja Radgona.
Miroslav NJIVAR je kot podpredsednik 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 posrednega
proračunskega uporabnika Osnovne šole Gornja Radgona za leto 2015 in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme za znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta David ROŠKAR in Ingerborg IVANEK.
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 (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 158
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora posrednega
proračunskega uporabnika Osnovne šole Gornja Radgona za leto 2015.

K tč. 8: Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi.
Miroslav NJIVAR je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ in župan.
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 trenutno navzočih, od tega 18
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 159
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2017 znaša 0,001924 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
K tč. 9: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Gornja Radgona za leto 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
Dr. Peter KRALJ 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 subvencioniranja cene
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme s 40 % subvencijo cene omrežnine.«
Miroslav NJIVAR je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Gornja
Radgona za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini s 40 % subvencijo cene omrežnine.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala je Vera GRANFOL. Župan je podal odgovor.
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 (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 160
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja
cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne
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odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona za leto 2017, s katerim se določi, da
bo Občina Gornja Radgona za leto 2017 subvencionirala 40 % cene omrežnine iz dejavnosti
navedenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
K tč. 10: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli kot dodatno gradivo pred sejo.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, v.d. direktorja občinske uprave.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta dr. Peter KRALJ in Dušan ZAGORC.
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.: 161
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske
uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2017.

K tč. 11:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in
sicer o:
Ø vodovodnem sistemu C;
Ø kadrovskih spremembah v občinski upravi (po odhodu dosedanje direktorice uprave je vršilec
dolžnosti direktorja Vladimir Mauko);
Ø skupni seji občinskih svetov občin, vključenih v vodovodni sistem C;
Ø zaključevanju obnove Panonske ulice (fina preplastitev se bo izvedla spomladi 2017);
Ø obisku ministrice za obrambo v Gornji Radgoni;
Ø predlogu ukinitve ekoloških otokov v letu 2017 in razgovorih glede odvoza odpadkov z
novim izvajalcem;
Ø izvedeni županski konferenci v Avstriji in predvideni obnovi protipoplavnega nasipa v Gornji
Radgoni;
Ø proslavi ob dnevu prostovoljstva s podelitvijo priznanj, izvedeni v OŠ Gornja Radgona.
Zahvalil se je za dobro delo v letu 2016 in zaželel lepe praznike in uspešno leto 2017.
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
18.03 uri zaključil 15. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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