ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
12. aprila 2018, 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.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 17 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svoje odsotnost je predhodno opravičil Konrad
NIDERL. Svojo zamudo je predhodno opravičila Darja ZLATNIK, ki se je pridružila pri tč. 5.
Seji sta se z zamudo pri tč. 3 pridružila člana občinskega sveta Branko KOCBEK in Peter
ŽNIDARIČ.
V nadaljevanju seje je bilo tako 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,
Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Marija RESNIK, Alenka ROJKO, David ROŠKAR,
Karolina STAROVASNIK, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK, Robert ŽINKOVIČ in Peter
ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS,
Suzana RAKUŠA, Andrej SUBAŠIČ, Nuša HOZJAN, Danilo VLAJ, Valerija FRANGEŽ,
Marjeta ERDELA;
− izdelovalec OPPN, Igor PIVEC;
− podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, Marija FLEGAR;
− član Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, Zlatko MULEC;
− predsednik Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, Ivan ZEMLJIČ;
− 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:
– k tč. 14: Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem
uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. (priloga);
– k predlagani novi točki: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji
Radgoni (druga obravnava) (predlog odloka z obrazložitvijo);
– mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
– mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
– mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
– mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
– mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve;
– mnenja in predlogi Statutarno pravne komisije.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 22. redne seje občinskega sveta z dne 21.12.2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 21. 12. 2017 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 22. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega
17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 232
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 21. 12. 2017 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 23. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda,
dostopno pa je v celoti 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.
Župan je nato je prebral predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu
dnevnega reda.
Razprava:
Župan je predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda z novo točko in sicer: »Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (druga obravnava)« ter podal utemeljitev
predloga.
Dr. Peter KRALJ je predlagal, da se na podlagi sklepov Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe občine Gornja Radgona z dnevnega reda umaknejo tri
točke, in sicer: točka 6. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona (prva obravnava), 7. Odlok o zimski službi v
Občini Gornja Radgona (prva obravnava) in 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (prva obravnava).
Dušan ZAGORC je predlagal, da predlagatelj poda utemeljitev umika navedenih točk dnevnega
reda.
Dr. Peter KRALJ je podal utemeljitev umika dnevnega reda (sklepi odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe).
V tem času, ob 14.15 uri, sta je seji pridružila Branko KOCBEK in Peter ŽNIDARIČ, oba člana
občinskega sveta, tako se je prisotnost povečala na 19 članic in članov občinskega sveta.
Župan je podal svoje mnenje glede predloga umika točk iz dnevnega reda.
Dušan ZAGORC je predlagal, da župan prekine sejo in skliče posvet svetniških skupin.
Župan je v nadaljevanju predlagal izvedbo posveta svetniških skupin in prekinil sejo za 5 minut
(med 14.19 in 14.25 uro).
V nadaljevanju sta razpravljala dr. Peter KRALJ in župan.
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Župan je zaključil razpravo in predlagal ločeno glasovanje po točkah ter dal na glasovanje
predlog za umik 6. točke iz predloga dnevnega reda.
Za umik 6. točke je od 19 navzočih članic in članov občinskega sveta glasovalo 10 ZA in 6
PROTI. Župan je ugotovil, da je 6. točka umaknjena iz predloga dnevnega reda seje.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za umik 7. točke iz predloga dnevnega reda.
Za umik 7. točke je od 19 navzočih članic in članov občinskega sveta glasovalo 10 ZA in 6
PROTI. Župan je ugotovil, da je 7. točka umaknjena iz predloga dnevnega reda seje.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za umik 8. točke iz predloga dnevnega reda.
Za umik 8. točke je od 19 navzočih članic in članov občinskega sveta glasovalo 10 ZA in 6
PROTI. Župan je ugotovil, da je 8. točka umaknjena iz predloga dnevnega reda seje.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko. Za
dodatno točko je od 19 navzočih glasovalo od 19 ZA in 0 PROTI). Župan je ugotovil, da predlog
za dopolnitev dnevnega reda sprejet in se nova točka uvrsti na predlog dnevnega reda kot nova
točka 6.
Župan je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 22. redne seje občinskega sveta z dne 21.12. 2017
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 (skrajšani
postopek)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (druga obravnava)
7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (prva
obravnava)
8. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
9. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parc. št. 1221/4, 994/2
k.o. in 1216/10 k.o. Gornja Radgona
10. Sklep o določitvi izjem od obvezne vključitve v sprejeti Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona za leto 2018
11. Sklep o soglasju k Spremembi Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
12. Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku
proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.
13. Končno poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega
poslovanja neposrednega proračunskega porabnika Zavod za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona
14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je seznanil, da so na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih na 22.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in v pisni obliki objavljeni na spletni strani
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občine, in sicer prvi del 30. 1. 2018, drugi del 6. 2. 2018 in zadnji tretji del 15. 3. 2018. Tako so
skupno bili podani vsi odgovori, in sicer:
- skupni odgovor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. na vprašanje člana občinskega
sveta Miroslava NJIVARJA, na vprašanje člana občinskega sveta dr. Petra KRALJ in
pobudo članice občinskega sveta Alenke ROJKO,
- odgovor nadzornega odbora na pobudo in odgovor na vprašanje članice občinskega sveta
Urške MAUKO TUŠ,
- odgovori na pet vprašanj člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
- odgovor javnega zavoda PORA Gornja Radgona na vprašanje, odgovora na dve pobudi in
odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Davida ROŠKARJA;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA;
- odgovor na dve pobudi članice občinskega sveta Karoline STAROVASNIK;
- odgovor na pobudo članice občinskega sveta Alenke ROJKO.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil štiri VPRAŠANJA:
1. »Prvo vprašanje je namenjeno županu. Vprašanja krajanov Ivanjševskega Vrha glede gradnje
ceste Ivanjševci – Ivanjševski Vrh – Orehovski Vrh. Krajane zanima naslednje:
Ali je res, da je župan dal izdelati novi predračun za izgradnjo omenjene ceste, cenejša
varianta, da bi se cesta samo preplastila? Ali se bo letos delala ta cesta? Ali bo širina ceste 4
m, kot je bilo v prvotnih izmeritvah napisano, ali bo samo 3 m zaradi cenejše variante? Ali se
bo, kjer je potrebno, tudi betoniralo nasipe-škarpe oziroma da se zaščiti zdrs zemlje, kot se to
godi sedaj, da je zemlja na bankini ceste? Če župan misli s preplastitvijo zamazati oči
krajanom, ter tako nabirati volilne točke, se je precej zmotil, saj preplastitve krajani ne bomo
pustili in če ne drugače, bomo po svojih močeh to izvajanje preprečili.
Zato krajani župana prosimo, da nam z njegovimi strokovnimi službami poda pisni odgovor
na zgoraj zastavljena vprašanja, ter s tem zanika govorice, katere prihajajo iz njegovega
tabora. Za odgovore se g. županu zahvaljujemo. Krajani Ivanjševskega Vrha lep pozdrav!«
2. »V glasilu Občine Gornja Radgona smo lahko prebrali, da smo v letu 2017 zopet plačali
9.213 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za cesto G. Radgona – Norički Vrh –
Police. V glasilu tudi piše, da se bo gradilo ca 900 m cestišča, to je slaba polovica od
celotnega predvidenega cestišča. Ali Občina res ni sposobna dokončati te ceste v celoti v letu
2018? Sprašujem, koliko nas je že do sedaj stal samo premik mehanizacije in strojev, cesta pa
še vedno ne bo dokončana? Torej bomo to cesto dokončali šele v naslednjem mandatu.«
3. »Dobili smo nove položnice od Komunale Radgona za odvoz mešanih odpadkov. Zadnja
položnica Saubermacherja pa je nižja od Komunaline. Doslej so nam odvažali mešane
odpadke dvakrat mesečno, Komunala pa po novem samo enkrat na mesec. Polovico manj
prevoza za večjo ceno. Ali je zato postal Saubermacher podizvajalec Komunale, krajani in
občani pa plačujemo višje položnice? To je torej Občinska Komunala.«
4. »Nalepke, ki bi jih naj nalepili na zabojnike sami krajani, so bile razdeljene na nenavaden in
neprimeren način. Nekateri so jih dobili, nekaterim so bile vržene kar čez plot, meni osebno
so jo odvrgli na zunanje stopnišču kar na podest, dobil pa sem jo šele po nekaj dneh od
soseda, ki jo je našel ob ograji svojega vrta, saj jo je tja odnesel veter. Naj navedem še en
primer občana, ko se je vrnil iz službe, so na dvorišču našli raztrgane vrečke in nalepko. Z
vrečkami in nalepko se je veselo igral njihov kuža. Sprašujem, kdo je lepil nalepke občanom,
ki živijo v blokih? Isto je s steklom. Pred bloki imajo zabojnike za steklo, krajani pa moramo
steklo voziti na zbirni center, torej med krajani in občani, ki živijo v blokih, se dela razlika.«
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Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil osem VPRAŠANJ:
1. »Ali ima novo zgrajena centralna čistilna naprava dovolj kapacitet, da bi se lahko vsi
predvideni porabniki skupaj z industrijo priključili nanjo?«
2. »Zakaj priključevanje na kanalizacijo poteka tako počasi in zakaj se nekateri naj ne bi mogli
priključiti na kanalizacijski sistem? To so mi povedali občani na Meleh.«
3. »Kako je s čistilno napravo podjetja Panvita – ali je samozadostna, oziroma ima zadostne
kapacitete?«
4. »Glede na to, da smo že sredi aprila in čas hitro teče – kako bo Občina zagotovila zadostne
količine zdrave pitne vode prebivalstvu in industriji? Trenutna poletna konica zahteva okoli
100 l/s, vodarna pa ima dovoljeno črpanje le 70 l/s? Stare vodarne pa uradno ni dovoljeno
uporabljati.«
5. »Kdaj bo saniran vodohram v Noričkem Vrhu, čeravno vemo, da je to rezerva ravno za
konice?«
6. »Kdaj bosta sanirana novozgrajen bazen čiste vode in bazen ozonizacije na črpališču
(vodarni) Podgrad in kdo bo nosil stroške?«
7. »Kdaj in kako se namerava pristopiti k obnovi sekundarnega vodovodnega omrežja v naši
občini? Lansko leto je bilo že 70 defektov, nekateri so bili zelo hudi. Letos jih lahko
pričakujemo med 80 in 90.«
8. »Ali je bila preverjena usposobljenost izvajalca za snemanje sej občinskega sveta, preden se
je z njim sklenila pogodba? Kako lahko snemalec šele po eni uri, ko je ves čas prisoten pri
kameri, ugotovi, da mu kamera oziroma videosnemanje ne deluje, pri tem pa je videoposnetek
montiran tako, da je prekinitev zalo težko opaziti? In zakaj je operater vključil audioposnetek
manjkajočega dela šele več dni po tem, ko je bil na to opozorjen in še to šele po tem, ko so
občani to zahtevali? Kako je na to odreagirala občinska uprava?«
Vitomir DUNDEK, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO:
»Če mislimo, da je leto 2030, ko ne bo možno prvič registrirati avtomobila z dizelskim motorjem,
kje v daljni bodočnosti, se prej ko ne motimo. Govora je o Sloveniji, a vemo, da se bo v nekaterih
evropskih državah, med drugim tudi v sosednji Avstriji to zgodilo že veliko prej. Še večji
problem predstavljajo že napovedane omejitve vožnje avtomobilov z dizelskim motorjem v
središču in okolici večjih mestih. Za naše občane, zaposlene v Gradcu je pomembna napoved, da
bo po letu 2019 omejena prepoved veljala tudi v tem mestu. Pričakovati je, da se bodo občani, ki
dnevno migrirajo v Graz, odločili za nakup električnega avtomobila med prvimi. In v tem grmu
tiči zajec, predvsem, če gre za stanovalce blokovskih naselij na Tratah, Panonski ulici,
Simoničevem bregu in še kje drugje. Ti občani bodo v situaciji, kakršna je danes, verjetno pričeli
napeljevati električne podaljške skozi okna ali preko balkonov svojih stanovanj in tako napolnili
vozilo.
Iz povedanega sledi pobuda, da občinska uprava ali katera od občinskih institucij v najkrajšem
možnem času pristopi k proučitvi možnih lokacij in pripravi potrebne dokumentacije za
postavitev polnilnic za električne avtomobile v bližini blokovskih naselij. Gre za lokacije in
zemljišča v občinski lasti, ki bi jih občina lahko ponudila koncesionarjem in ponudnikom storitev
za polnjenje avtomobilskih akumulatorjev.«
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO:
»Ob ureditvi dovozne poti k šoli in vrtcu v Negovi se je postavila prometna tabla s katero se ureja
čas dovoza do šole in vrtca. V jutranjem času je dovoljen dovoz do 7. ure. Večina staršev
izvajamo dovoz otrok v času med 7 in 8. uro in prav v tem času nastaja problem, da je premalo
parkirnih mest, da bi lahko vsi ustrezno parkirali. Trenutno se parkira na zasebni lastnini. Prav
tako ni urejenega prehoda za pešce. Tako dajem pobudo, da se uredi talna označba prehoda za
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pešce namesto od privatnega zemljišča do pločnika na naslednji strani in da se omogoči dovoz
otrok do 8. ure, saj smo starši dolžni otroke spremljati in jih osebno predati svoji vzgojiteljici
oziroma učiteljici.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je postavila eno VPRAŠANJE:
»Rada bi vas obvestila, da sem v času med obema sejama 31.3.2018 postavila na občinsko upravo
štiri vprašanja in na vse štiri sem že dobila odgovore. Zanima me, ali bodo ta vprašanja predmet
gradiva naslednje seje občinskega sveta, ali kje se bodo evidentirale?«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO in postavila tri
VPRAŠANJA:
Pobuda:
»Ne vem, ali se že kdo med nami, ki smo člani občinskega sveta vozi z električnem avtom. Če se
ne, se malo navezujem na kolega Vita. Gospod župan predlagam, da si ti prvi kupiš električni
avto in nam potem podaš izkušnje, kako je s polnjenjem električnega avta. Po mojem bi bilo zelo
zanimivo, da gremo tudi mi takoj za tabo. Stvari so aktualne in tik pred nami. Malo za šalo malo
zares.«
Vprašanja:
1. »V letu 2015 smo se z ministrstvom za infrastrukturo že pogovarjali o železniški povezavi z
Avstrijo. Minister je bil takrat temu našemu projektu izredno naklonjen in je še vedno zelo
naklonjen. Zanima pa me, kakšne so aktivnosti, ki jih vodi Občina Gornja Radgona? Ali se že
izdelujejo kakšne študije, oziroma projekti za izgradnjo železniške proge, ki bo povezovala dve
sosednji državi? Znano je namreč, da je avstrijska stran izredno naklonjena izgradnji železniških
prog.«
2. »Pomembna in dokaj aktualna je zadeva, da se Gornja Radgona nahaja v slepem črevesu, kar
se tiče navezave na slovenski avtocestni križ. Želim izvedeti, ali se vodijo kakšne aktivnosti za
najbolj smiselno navezavo na slovenski avtocestni križ, bodisi v smeri Svetega Jurija ali Lenarta?
Če ne, dajem predlog, da občina skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo čimprej prične z
aktivnostmi za oblikovanje idejnih rešitev, ki bi bile seveda podkrepljene s tehnično in
ekonomsko smiselnimi rešitvami.«
3. »Navezujem se na vprašanja g. Petra Kralja. Namreč tudi mene zanima – naša čistilna naprava
deluje že nekaj časa. Vljudno prosim, da nam nekdo do naslednje seje poda poročilo o delovanju
s pregledom monitoringov, ki so bili izdelani za čistilno napravo. Nadalje sprašujem ali so
kapacitete čistilne naprave v celoti izkoriščene in izvedene vse predvidene priključitve
uporabnikov oz. onesnaževalcev?«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo v sklopu mojega četrtega vprašanja na isto temo – krožišče v mestu Gornja
Radgona. Dobil sem odgovor, podobnega je dobil tudi oziroma v enem delu popolnoma enak
tekst tudi kolega David Roškar. Napisal oz. pripravil ga je Andrej Subašič, župan pa ga je
podpisal. Dajem pobudo, da danes pri 14. točki – Informacija med sejama, ker je bila ta seja, ko
sem postavil vprašanje 21. decembra. Odgovor pa je sledeč, če podkrepim, da je glede ureditve
križišča med Panonsko in Partizansko cesto v mesecu januarju 2018, župan s sodelavci opravil
razgovor s predstavniki Direkcije za ceste in Ministrstvom za infrastrukturo na njihovem sedežu
v Ljubljani. Stališča občine, ki so bila predstavljena na tem sestanku, so bila takoj zatem tudi
pismeno posredovana Direkciji za ceste in Ministrstvu za infrastrukturo. V predmetnem dopisu je
bilo navedeno, da se krožno križišče naj izvede, kot je bilo že predvideno s projektom PZI št.
15211, z datumom maj 2011, ki ga je izdelal Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54,
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Maribor. Župan prosim, da danes podaš kratko informacijo, kaj je bilo narejeno doslej (v enem
letu, ko sem prvič postavil vprašanje in od januarjem 2018).
Kot zvesti bralec sem na spletni strani prebral v treh valovih odgovore. Prosim župan, da poskrbiš
s svojo ekipo, da je pri vsakem odgovoru napisan ob tvojem podpisu zapisano še kdo je gradivo
pripravil.«
Mag. Norma BALE, članica občinskega sveta, je podala eno POHVALO in nato podala dve
POBUDI:
Pohvala: »Občinski svet je tudi prostor za pohvale, kot je navedel že župan. Izrekam pohvalo
Dušanu ZAGORCU, ne zato ker je hotel dati mesto, ampak zato ker je v Prepihu odprl rubriko z
ugankami in tako lepo promoviral Občinski svet Občine Gornja Radgona. Hvala lepa g. Zagorc in
še na mnoge številke.«
Pobude:
1. »PGD Gornja Radgona, GA-PO-RA in Lions klub Gornja Radgona so 24. 3. 2018
organizirali čistilno akcijo. Udeleženci smo v enem dopoldnevu samo na delu obrežja reke
Mure, pod radgonskim gradom in do Lisjakove struge, nabrali evidentirano več kot 200 vreč
smeti in raznih drugih kosovnih odpadkov. Od leta 1991 se privajamo v Gornji Radgoni, da je
obrežje Mure odprt prostor, v katerem se lahko svobodno gibljemo. Mura je naša prareka in je
globoko vtisnjena v našo zavest. Navsezadnje je tudi Občina Gornja Radgona v preteklosti
izvedla kar nekaj velikih odmevnih in zelo dragih mednarodnih projektov za ureditev obrežja
in vzpostavitev turistične infrastrukture, vse z namenom ne samo zaradi tistih, ki prihajajo k
nam, ampak za to, da bi tudi mi, ali predvsem zato, da bi občanke in občani, vzpostavili odnos
do tega bisera, po katerem v tem trenutku steguje kremplje energetski lobi. Ne verjamem, da
smo tisti, ki smo pobirali plastiko, konzerve, steklenice, vzmetnice, kolesa in avtomobilske
gredi, da o ostankih ognjemetov in kondomov ne govorim, onesnaževalci okolja. Kakor tudi
ne verjamem, da so se nam v tej akciji priključili tisti, ali pa bodo kadarkoli sodelovali v tej
akciji tisti, ki to počnejo. Zato pa verjamem, da je preventiva dobra rešitev in dajem pobudo
županu, ki je tudi sam naravovarstvenik, da do naslednje seje prouči in premisli možnosti
vzpostavitve kontrole redarske službe na obrežju, če obstaja zato kakršna koli možnost, ter
skupaj z občinsko upravo preveri, ali obstajajo zakonske podlage za vzpostavitev sistema
glob za onesnaževalce. Verjamem pa, da lahko te številke in vse to potrdi tudi kolegica Urška
Mauko Tuš, s katero sva si tu in tam delili vrečo za smeti.«
2. »Območna obrtno-podjetniška zbornica Gornja Radgona je 9. marca 2018 skupaj z lokalnimi
odbori stranke Socialnih demokratov organizirala pogovor o problematiki širitve industrijske
cone Mele – GR 53 v občini Gornja Radgona, ki se ga je udeležil minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. V pogovoru so sodelovali še predsednik OOZ
Gornja Radgona Vlado Rojko, direktor podjetja Radgonske gorice d.d. Borut Cvetkovič,
generali direktor podjetja Elrad International d.o.o. Branko Šeruga, direktor podjetja Odelo
Slovenija Davorin Dobočnik in direktor podjetja Var d.o.o. Anton Mlakar. Zadeve so se po
tem posvetu začele zelo hitro premikati na državnem nivoju. Seveda pa je odločilno vlogo pri
tem imel tudi naš župan. Na podlagi tega primera odličnega sodelovanja med vodstvom
lokalne skupnosti, med politično stranko Socialnih demokratov, gospodarstvom in državno
politiko dajem Občinskemu svetu dve pobudi, in sicer:
- da presežemo medsebojne zamere in izkoristimo vse naše povezave, ki jih imamo z
odločevalci na državni ravni, za dobrobit in razvoj celotne občine,
- da podpremo predlagane spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta, ko bo
ta predstavljen na eni od prihodnjih sej Občinskega sveta, ker se sedaj zelo mudi.
Če se bo resnično zgodilo, da se bo industrijska cona Mele lahko razširila, predvidevamo
najmanj 300 novih delovnih mest. Podjetja bodo ostala v občini in se bodo razširila. V
industrijski coni bodo našli prostor tudi posamezni obrtniki, ki se sedaj dušijo v centru mesta.
Zagotovo se bo dvignila konkurenčnost v obmejnem prostoru, katerega vplivi segajo do 40
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km v notranjost. Jurkovičeva ulica, ki je nekakšen zamašek v Gornji Radgoni, se bo sprostila.
Vzpostavile se bodo realne možnosti za postavitev hotela. V stanovanjsko-poslovni coni na
Panonski ulici se bo generirala nova storitvena dejavnost. Čaka nas nov zagon storitvene
dejavnosti kulturnega turizma v mestu, predvsem pa se bo verjetno negativni prirast sčasoma
spremenil. Če se bo širila industrijska cona moramo vedeti, da bo memorialni prostor
posvečen Mariji Rožman urejen in bo na vsak način tam tudi ostal. Verjetno se bo tam uredila
tudi cestna razsvetljava in pločnik. Ker so podjetja, ki se morajo širiti, tudi srednje in
visokotehnološka, lahko pričakujemo tudi boljšo izobrazbeno strukturo med mladimi. Hkrati
bo to nova priložnost tudi za migrante, ki sedaj delajo v Avstriji. Morda pa dolgoročno tudi
vzpostavitev industrijskega grozda, ki ima dokazano izjemne sinergijske učinke na široko
regijo.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal štiri POBUDE:
1. »Kot veste biološke odpadke zbirajo na zbirnem centru v Meleh v sredo popoldan in soboto
dopoldan. V tem času je ogromno bioloških odpadkov. Pohvaliti je, da občani vestno vozijo
biološke odpadke na zbirno mesto. Zgodilo se je, da se je v sredo kontejner za biološke
odpadke v zbirnem centru napolnil. Smiselno bi bilo, da bi se v četrtek ali v petek kontejner
izpraznil in čakal na ponovno sobotno polnjenje od 8. do 12. ure. Zgodilo se je, da je
kontejner ostal namreč poln in naši občani in občanke, ki so v soboto pripeljali biološke
odpadke (v soboto imajo občani več časa za čiščenje okolice), so zaradi polnega kontejnerja
obrnili avtomobile in odpeljali odpadke domov. Kolikor mi je znano, je bil to sredo kontejner
prazen in se je stanje izboljšalo. Vseeno bi javnemu podjetju Komunala Radgona svetoval
oziroma podal pobudo, da se v teh mesecih, ko je bioloških odpadkov bistveno več kot
drugače (marca in oktobra), te kontejnerje bolj pogosto prazni.«
2. »Prav je, da smo ukinili ekološke otoke, vendar se ugotavlja, da je vedno več odpadkov ob
pločnikih. Tega ni bilo, ko smo imeli ekološke otoke. Ljudje vidijo, da ni ekoloških otokov,
smeti ne bodo vozili na zbirni center ali v svoje kante. Pridružujem se pobudi gospe Norme,
da naš medobčinski inšpektorat poostri nadzor na vseh javnih poteh.«
3. »Navezujem se na gospoda Zagorca in predlagam, da bi v mestu Gornja Radgona postavili
poskusni montažni rodno. Montažni rondo namreč ne stane veliko. Naj si odgovorni gredo
pogledat montažni rondo na Lendavsko ulico v Mursko Soboto. Naša država želi, da se
projekti podražijo v milijone. Ali ne bi se dalo z majhnim denarjem to narediti.«
4. »Odgovornim v občinski upravi, predlagam, da gredo na teren in si pogledajo naša
poškodovana vozišča in pločnike. Čisto praktičen primer. Pred cirka mesecem dni pri
turistični kmetiji Borko sem se peljal v službo in tik pred avtom se je zgodil prizor, ki ga
nisem navajen. Na sredi ceste, kjer poteka kanalizacija, je padel kanalizacijski jašek v
globino. Nastala je luknja, ki predstavlja veliko nevarnost, da bi kdo padel vanjo. Imeli bi
smrtni primer, ker je klanec navzdol in se dosegajo večje hitrosti. Tudi pločniki so
poškodovani, robniki ne stojijo ravno. Posebno cesta industrijska cona Mele, kjer so jaški po
sredini ceste, boste videli poškodovano in spokano novo prevleko asfalta. Predlagam, da se v
čim krajšem možnem času opravi ogled in nam članom in članicam občinskega sveta pripravi
finančni načrt, koliko nas bo stala sanacija po sorazmerno hudi zimi. Določena mesta na
cestah so močno poškodovana in so lahko smrtno nevarna, kot sem vam prej povedal primer.«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal POHVALO, postavil eno VPRAŠANJE in podal
eno POBUDO:
Pohvala: »Čestital bi uredniškemu odboru Glasila Občine Gornja Radgona za zelo kvalitetno
pripravljeno gradivo, ki so ga objavili v zadnji številki. Tako glasilo je pomembno za obveščanje
naših občanov o vseh aktualnih dogodkih v naši občini. Tematike, ki so bile v tem glasilu so bile:
izvedene večje investicije in projekti ter sofinanciranje dejavnosti s strani Občine v letu 2017,
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sofinanciranje dejavnosti v letu 2017, sofinanciranje društev iz proračuna občine, komunalna in
javna infrastruktura, razni razpisi in druga obvestila, predstavitev šol. Večje število občanov je
izreklo pohvalo takemu načinu obveščanja. Smatram, da je to glasilo doseglo tisto, za kar smo ga
ustanovili.«
Vprašanje:
»Pred nekaj sejami sem omenil tudi problematiko našega občana, ki je na parceli št. 1155/1 k.o.
Gornja Radgona lani pričel graditi hišo. Ta parcela je Ob potoku, v smeri G. Radgona –
Črešnjevci, levo od cestnega podjetja. Cesta, ki vodi v to naselje je makadamska. Pred njegovo
parcelo naredi pravi kot. Nagib ceste je takšen, da ob večjem nalivu dežja vsa meteorna voda teče
ravno na njegovo parcelo. Zanima ga, kdaj bo občina poskrbela, da bo meteorna voda usmerjena
v primeren kanal oz. kanalizacijo?«
Pobuda:
»Predlagam, da se parkirna mesta nasproti stare policijske postaje prekvalificirajo v modro cono.
Sedaj se mnogokrat dogaja, da so ta parkirna mesta cel dopoldan in del popoldneva zasedena z
avtomobili, ki jih puščajo osebe, ki med tednom odhajajo na dnevno delo v sosednjo Avstrijo.
Vemo, da je to parkirišče uporabno tudi za obiskovalce za ogled kleti Radgonskih goric, tistih ki
se ustavljajo ob naši aleji velikih. Predlagam torej, da se uvede modra cona in upošteva parkiranje
nekje do 15 ali 16 ure, potem pa se lahko prosto parkira.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je podal postavil dve VPRAŠANJI:
1. »Že 9. 9. 2016 sem dal pobudo, da se postavi oprijemalo na strmini proti Zdravstvenem domu
Gornja Radgona. Na to pobudo sem dobil odgovor s strani občinske uprave Občine Gornja
Radgona in Zdravstvenega doma Gornja Radgona, da se bo to uredilo. Vmes sem se sam
urgentno obrnil na zdravstveni dom in so obljubili, da bodo to oprijemalo postavili. Ker do
danes še to ni narejeno, danes sprašujem, kdaj bo postavljeno to oprijemalo? Pobuda je bila v
kolikor vem, podprta tudi na svetu zavoda ZD Gornja Radgona.«
2. »Ob vseh teh velikih projektih, ki so bili tukaj dani, ugotavlja človek, da nas je v občini
čedalje manj. Ne čedalje več, ampak čedalje manj. Tako se postavlja vprašanje smiselnosti
izgradnje teh objektov, ki si jih mi želimo. En občan, ki živi na hribu, mi je med pogovorom
povedal – citiram: »Ne pozabite na nas, ki živimo na podeželju. Kaj rabimo to dvorano, ko jih
bo nekaj petdeset tam létalo, nekateri pa ne moremo priti do hiše.« Dejstvo je to, da je po
mojih ugotovitvah bilo na dan 31.12.2017 v občini Gornja Radgona samo 8747 prebivalcev.
Malo za šalo pripomba na predhodno pobudo in ugotovitev glede odvrženih kondomih. Ob
vseh teh naših visokih kulturnih ciljih – aleja velikih, sprašujem nadalje kar me že nekaj časa
moti. V centru mesta Gornja Radgona pred banko imamo skulpturo, ki je poškodovana ali
polomljena. Skulptura je takšna že nekaj let. Ne vem, če je tako avtorsko zaščitena, da je
nihče ne sme popraviti, ali pač mora res biti takšna oziroma kdo je odgovoren, da se to
popravi? Prosim, da se poda odgovor. Mnenja sem, da je ta skulptura polomljena in da na njej
nekaj manjka.«

Župan je v nadaljevanju podal osem ustnih ODGOVOROV, in sicer:
− na pobudo Vitomirju DUNDEKU (glede polnilnic za električne avtomobile – ena polnilnica
se zgradila v letošnjem letu),
− na vprašanje Vere GRANFOL (glede železniške povezave s sosednjo Avstrijo – zastoj glede
tega projekta ni nastal na naši strani ampak na avstrijski strani),
− na šest vprašanj dr. Petra KRALJA:
1. (glede zasedenosti kapacitete čistilne naprave – kapacitet je dovolj, ne pa za nove
priključke za industrijsko cono, industrija mora imeti svoje čistilne naprave za industrijsko
odpadno vodo); 2. (glede priključevanja na kanalizacijo – priključevanje na kanalizacijo
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izvaja Komunala Radgona, ki občane o tem tudi obvešča), 3. (glede čistilne naprave podjetja
Panvita – Panvita ima ustrezno čistilno napravo in je zadostna za njihove potrebe); 4. (glede
zagotovitve zadostne količine čiste pitne vode – zadostno količino čiste pitne vode se bo
zagotovilo, vodarna v špici zmore 90 l/s, dodatno ob špicah pa s pomočjo vodohrama v
Noričkem Vrhu za katerega poteka sanacija in dodatno se dogovarja za obnovo vodohrama v
Radenski občini); 5. (glede termina sanacije vodohrama Norički Vrh – obnova se izvaja in bo
predvidoma ta teden zaključena); 7. (glede obnove sekundarnega vodovoda in defektov na
vodovodu – izvedlo se bo le to kar je zapisano v proračunu občine za leto 2018, težave in
izpad sredstev zaradi nesprejetega skupnega Elaborata cene pitne vode; defekte na vodovodu
ni možno planirati oziroma predvidevati, potrebno jih bo odpraviti ne glede koliko jih bo).

K tč. 5: Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017
(skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, podrobnejšo obrazložitev pa je podala Dominika
FRAS, računovodja v občinski upravi.
V tem času, ob 15.56 uri, se je seji pridružila Darja ZLATNIK, članica občinskega sveta, tako se
je prisotnost povečala na 20 članic in članov občinskega sveta.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z vsemi bilancami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Alenka ROJKO je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z
vsemi bilancami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
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 Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z vsemi bilancami in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z vsemi bilancami 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 zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017
– skrajšani postopek, z vsemi bilancami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je 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
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glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (18 navzočih, od tega 17
ZA – 0 PROTI) sprejeli
S K L E P, št.: 233
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 (skrajšani postopek), z vsemi bilancami.
ODMOR
Ob 16.21 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.47 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 17 članic in članov občinskega
sveta.
V času odmora je sejo opravičeno zapustila Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta.

K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli z dodatnim gradivom.
Obrazložitev k tej točki sta podala Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in Igor
PIVEC, izdelovalec OPPN.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Miroslav NJIVAR, Igor PIVEC (odgovor) 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 soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 234
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno
zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (druga obravnava).

K tč. 7:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
(prva obravnava)

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.
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 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini z naslednjo dopolnitvijo:
− da se v 7. členu predloga odloka doda nova alineja z vsebino, da privatna dovozna cesta ni
predmet točkovanja.«
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
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obravnaval predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta 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 z večino glasov (17 navzočih, od tega 16
ZA – 0 PROTI) bil sprejet
S K L E P, št.: 235
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

K tč. 8: Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja
Radgona
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.
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 Sklepa o določitvi 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 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 soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 236
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona, s katerim nova vrednost točke znaša
0,0624 EUR.

K tč. 9:

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
parc. št. 1221/4, 994/2 k.o. in 1216/10 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, višja svetovalka v občinski upravi.
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 ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, parc. št. 1221/4, 994/2 in 1216/10 k.o. Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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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 soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 237
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 nepremičnine parc. št. 1221/4, parc. št. 994/2 in parc. št. 1216/10 vse
k.o. Gornja Radgona.

K tč. 10:

Sklep o določitvi izjem od obvezne vključitve v sprejeti Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona za leto 2018

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
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 Sklepa o določitvi izjem od obvezne vključitve v sprejeti Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona za leto 2018 in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Prijav k razpravi ni bilo zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 238
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi izjem od obvezne
vključitve v sprejeti Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja
Radgona za leto 2018, št. 4781-1/2018-U108 z dne 9. 3. 2018.

K tč. 11: Sklep o soglasju k Spremembi Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi.
Dušan ZAGORC je kot predsednik Statutarno pravne komisije, ki glasi: »Statutarno pravna
komisija je obravnavala predlog Sklepa o soglasju k Spremembi Statuta javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Urška MAUKO TUŠ je kot podpredsednica 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 soglasju k Spremembi
Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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Prijav k razpravi ni bilo zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 239
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot ustanovitelj daje soglasje k Spremembi Statuta
javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., katero je sprejel Nadzorni svet javnega
podjetja Komunala Radgona d.o.o. na 15. seji 16.11.2017.

K tč. 12: Končno poročilo o izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem
uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem in v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.
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 se je seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o
izvedbi nadzora porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev
Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava.«
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 porabe
proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev Javno podjetje Komunala
Radgona d.o.o. in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ in Marija FLEGAR (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 z večino glasov (19 navzočih, od tega 17
ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 240
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
porabe proračunskih sredstev pri posrednem uporabniku proračunskih sredstev Javno
podjetje Komunala Radgona d.o.o..

K tč. 13: Končno poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter
finančnega poslovanja neposrednega proračunskega porabnika Zavod za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev k tej točki je podal Zlatko MULEC, član Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Ker zaradi nenajavljene odsotnosti predstavnika Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona na seji Odbora za družbene dejavnosti ni bila opravljena predstavitev Končnega
poročila o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja
neposrednega proračunskega porabnika Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona,
odbor poročila ni obravnaval.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem se je seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim
Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja
neposrednega proračunskega porabnika Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje. «
Alenka ROJKO je kot podpredsednica odbora podala mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti,
poslovanja ter finančnega poslovanja neposrednega proračunskega porabnika Zavod za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
na znanje.«
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 zakonitosti
organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja neposrednega proračunskega porabnika
Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ 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 z večino glasov (18 navzočih, od tega 16
ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 241
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja neposrednega
proračunskega porabnika Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

K tč. 14

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:
- javnih razpisih občine za sofinanciranje društev in ostalih področij, ki so bili objavljeni (vse
potrebno dosegljivo na uradni spletni strani občine),
- prenovi spletne strani Občine Gornja Radgona, ki je bila prenovljena objavljena 15. 3. 2018,
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izvajanju večine javnih naročil za investicije načrtovane v proračunu,
obisku ogromnega števila občnih zborov društev, ki sta jih obiskovala on in podžupan ter
opravičilo, da ponekod njuna udeležba ni bila možna,
prekoračenih sredstvih za zimsko službo in pohvali Komunali Radgona ter podizvajalcem za
izvedbo; posledicah zime na cestah, predvsem makadamskih,
postopkih širitve industrijske cone Mele,
aktivnostih za vodovodni sistem C,
izdanem novem Glasilu Občine Gornja Radgona, številka 3 v mesecu marcu 2018,
izvedbi 30. mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 4.
mednarodnem sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN v času
med 4. in 7. aprilom 2018 v Gornji Radgoni,
ponudbi za odkup deleža v družbi ARCONT IP.

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
18.36 uri zaključil 23. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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