ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
18. aprila 2019, 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 20 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svoje kratko zamudo je opravičil Valentin KOVIČ,
ki se je seji pridružil pri 3. točki.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih vseh 21 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ, Miran DOKL, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Ingeborg IVANEK,
Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Valentin KOVIČ, dr. Peter KRALJ,
Milan KRIŽAN, Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO,
David ROŠKAR, Maksimiljan VAJS, Andreja VRBANČIČ, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK
in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. Sobota, LEON CIGÜT;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS,
Suzana RAKUŠA, Vera ŠINKO, Marija KAUČIČ, Marjeta ERDELA;
− Renata JAKIČ, odvetnica iz Odvetniške pisarne Odvetnika, mag. Iztoka Drozdka, specialista;
− mag. Marjan ŽULA, direktor Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.;
− 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. 12: Predlog uskladitve poteka meje Občine Gornja Radgona z mejami parcel (3x
predlog sklepa z obrazložitvijo in prilogami) (objavljeno na spletni strani 17. 4. 2019);
– k tč.15: Sklep o povečanju osnovnega kapitala Občine Gornja Radgona v družbi Dom
starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. (dopolnjen predlog sklepa z obrazložitvijo)
(predloženo tiskano gradivo samo članicam in članom občinskega sveta);
ter Mnenja in predlogi delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
- Odbora za družbene dejavnosti;
- Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe;
- Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem;
- Odbora za finance in premoženjska vprašanja.
K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne 1. seje občinskega sveta z dne 20.
12. 2018 in 1. izredne seje občinskega sveta z dne 14. 3. 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Župan je dal v obravnavo zapisnik konstitutivne 1. seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2018 in 1.
izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 14. 3. 2019 ter povabil navzoče k razpravi o
zapisniku.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 17
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik konstitutivne 1. seje
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2018 v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. izredne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 3. 2019 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 2. 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, razen k 15. točki. 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.
V tem času ob 14.06 se je seji priključil Valentin KOVIČ, član občinskega sveta, tako da se
prisotnost iz 20 poveča na vseh 21 navzočih članic in članov občinskega sveta.
V razpravi je sodeloval Mitja FICKO, član občinskega sveta in županu predlagal, da se iz
dnevnega reda umakne 15. točko dnevnega reda in da se to tematiko obravnava na posebni seji
občinskega sveta.
Župan je pojasnil, da ne bo umaknil navedene 15. točke iz predlaganega dnevnega reda.
Župan je dal podani predlog o umiku točke 15. točke v razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlog za umik 15. točke iz predloga dnevnega
reda.
Za umik točke 15, je pri 21 navzočih članicah in članov občinskega sveta bil izid glasovanja: 2
ZA umik in 18 PROTI umiku. Župan je ugotovil, da predlog za umik ni sprejet.
Župan je nato dal na glasovanje celoten predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta
so nato z večino glasov (21 navzočih, od tega 19 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne 1. seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2018 ter
1. izredne seje občinskega sveta z dne 14. 3. 2019
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona (druga obravnava)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – sejem”
(druga obravnava)
7. Predlog Sprememb Statuta Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
8. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
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9. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona
Trstenjaka Negova (prva obravnava)
10. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani
postopek)
11. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (prva obravnava)
12. Predlog uskladitve poteka meje Občine Gornja Radgona z mejami parcel
13. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 v Občini
Gornja Radgona
14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
15. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Občine Gornja Radgona v družbi Dom starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o.
Župan je kot predsedujoči predlagal, da občinski svet na podlagi 27. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona s sklepom zapre to sejo za javnost ob obravnavi 15.
točke, ker to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacija javnega
značaja. V kolikor bo občinski svet sklenil, da bo izključil javnost, na seji poleg članic in članov
občinskega sveta ostanejo navzoči vsi vabljeni poročevalci k tej točki in izbrani sodelavci
občinske uprave, ki so trenutno prisotni (župan, Vladimir MAUKO, Boštjan FLEGAR in Marjeta
ERDELA, poročevalka odvetnica Renata JAKIČ in direktor Doma starejših občanov Gornja
Radgona Marjan ŽULA).
Župan je povabil navzoče k razpravi. Razprave ni bilo, zato je zaključil razpravo in dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (21 navzočih, od tega
19 ZA in 0 PROTI) sprejeli
S K L E P, št.: 18
Občinski svet Občine Gornja Radgona na predlog predsedujočega za javnost zapira
obravnavo 15. točke dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
dne 18. 4. 2019, ker to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso
informacije javnega značaja. Na seji poleg župana ter članic in članov občinskega sveta
ostanejo navzoči vabljeni poročevalci k tej točki, izbrani sodelavci občinske uprave in
direktor doma starejših občanov.
K tč. 4: Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je postavila tri VPRAŠANJA in podala eno
POBUDO:
VPRAŠANJA:
»V času med obema sejama je lista Skupaj posredovala na občino tri vprašanja in med tem časom
smo že dobili konkretne vsebinske odgovore. Bi pa želela in mislim, da je dovoljeno, da
preberem tri vprašanja, ki smo jih naslovili, gospod župan.
V imenu občanov smo zastavili na občinsko upravo oziroma njene zaposlene naslednja vprašanja:
1. Katere aktivnosti na temo železniška povezava Slovenija – Avstrija potekajo na slovenski
strani, pod okriljem naše občine in kdo sodeluje pri teh aktivnostih?«
2. »Kdaj se bo začela sanacija vodarne v Podgradu in koliko stroškov se planira za ta namen v
letošnjem proračunu.«
3. »Kdaj se bo začela sanacija Mladinske ulice od sejmišča v smeri trgovine Borak?«
POBUDA:
»Na krožišču proti Avstriji, ko je bilo za časa novoletnih praznikov postavljeno drevo, mislim da
je čas, da se počasi odstrani.«
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Maksimiljan VAJS, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Glede na to, da je že minilo skoraj tri desetletja od samostojne Slovenije, je Občina Gornja
Radgona ne samo industrijska, je tudi obrtna občina. Potem je turistična, kmetijska, predvsem pa
bi rad opozoril na to, da je zadnje čase vedno bolj turistična. Namreč blizu bivšega mejnega
prehoda nas že predolgo bode v oči bivši Putnik. To je naša prva stopnica, ko pride nek turist ali
iz sosednje Avstrije ali Evrope, in vidi to neurejeno zadevo. Bom rekel, da že predolgo časa traja
to stanje. To maramo čimprej urediti in mislim, da je bilo tu v preteklosti vprašanje
denacionalizacije. Jaz mislim, da je preteklo že preveč časa in da moramo to urediti. Imamo
pristojne občinske službe, oziroma tudi državne institucije, katere lahko pritisnejo na lastnika, da
to uredi. Če to ne bo uredil bomo mi uredili na stroške občine in mu pač poslali račun. Žal tako
je. Stvari trajajo predolgo in mislim, da moramo to čimprej urediti.«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je podal tri POBUDE in eno VPRAŠANJE:
POBUDE:
1. »Verjetno ste mnogi med nami videli, bilo je nazaj nekje štirinajst dni od tega, ko se je po
RTV Slovenija kar dosti govorilo o varovanju voda in ukrepih KOPOP. Takrat se je pojavila
tudi ena karta kjer je bilo območje občine Gornja Radgona pobarvano z rdečo barvo, kjer nas
opozarjajo na to, da je v naši vodi povečano število nitratov. Dobro v tej zgodbi je to, da so ti
podatki stari štiri leta vendar, da država še vedno maha s štiri leta starimi podatki, seveda ni
najbolj v redu. Pa kljub vsemu, da gremo od nitratov drugam, dajem pobudo. Lani ali mogoče
že več časa nazaj sem bil na enem srečanju v Apaški dolini Murak ali kako se mu je drugače
reklo Murat, kjer smo se pogovarjali kako se sadi in kako se skrbi z zemljino, da ne
povzročamo onesnaženja. Tam se je postavilo tudi vprašanje oziroma se je izpostavilo
vprašanje divja odlagališča v samem apaškem oziroma murskem polju. Takrat je bilo med
vrsticami povedano, da bi naj bilo takih odlagališč od 8 do 11. Govorim o odlagališčih katerih
povzročitelj je bivša industrija. Menda, ne morem tega trditi, ker nisem bil poleg in sem
premlad, so to stari Arkontu, Elradu, Lini. Govorimo o kemikalijah, nevarnih strupih, ki bi naj
bili zakopani v gramoznicah oziroma jamah, od koder se je odvažal gramoz in so bile te
surovine zakopane. Menda je od nekaj teh lokacij evidentiranih. Še bolj pomembno pa je to,
da so ti ljudje, ki so bili zraven danes še živi in vedno starejši so. Pomembno bi bilo, da se vse
te lokacije evidentirajo. Takrat je v Apačih, ne bom rekel kdo je to povedal, padla izjava
»boljše ne šlatati dokler še sodi držijo«. Dokler še sodi držijo, hvala bogu, ko bodo sodi
spustili Radgona, Apače in Radenci ne bodo imeli pitne vode. Torej dajem pobudo, da občina
nemudoma pristopi k evidentiranju vseh divjih odlagališč v obmejnem pasu oziroma
vodotoku reke Mure na naši strani tako, da se poveže z občino Apače in ljudmi, ki so bili
zaposleni v Arcontu oziroma Avtoradgoni, Elradu, Lini in verjetno še kje.«
2. »Predlagam, da se pripravi oz. zahteva od lastnika bivše farme Podgrad, nekakšen je
sanacijski načrt. Bil sem na enem shodu krajanov, kjer je bilo povedano, da bivša Prašičereja
Podgrad predstavlja nevarnost za bližnjo okolico. Govorimo o tem, da so tam pitali živali –
prašiče, da so jih zdravili in da bi se naj danes tam še vedno zadrževale podgane. Bilo bi
nujno pristopiti zaradi naše varnosti, k temu, da se ta objekt sanira. Se pravi pobuda, da se
povežemo z lastnikom in da se pripravi neki plan sanacije oziroma naredijo strokovni
pregledi in da se ugotovi stanje, ali je nevarno ali ni, ali je potrebno zemljo odstranit in ali ni
potrebno, ali so podgane ali niso podgane, da se to vključi v deratizacijo, in tako dalje.«
3. »Tu bom sledil v bistvu mojemu predhodniku gospodu Vajsu s tem, da bi se navezal na
drugo lokacijo, ki ni samo moteča ampak tudi nevarna. Govorim o lokaciji pri stari trgovini
Tina, kjer dve leti ali dalj časa kazi naš strogi center mesta. Potem je tam tudi pešpot za naše
šolarje. Ograja je porušena, ni kovinske ograje, ni zaščitne ograje. Predlagam, da se
nemudoma pozove lastnika, da zadeve sanira, oziroma v kolikor ne pridemo do njega, da to
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naredi občina zaradi varnosti otrok namesto njega na svoje stroške in potem poskusi
nadomestilo izterjati od samega lastnika oziroma povzročitelja tega.«
VPRAŠANJE:
»Glede na to, da prihajam iz Komunale in več ne opravljamo ene dejavnosti me zanima, na
podlagi česa novi izvajalec v parku in stadionu opravlja svojo dejavnost in tudi v Partizanu? Kje
je bil objavljen razpis, kdo se je na njega prijavil in kakšne so cene? Ker glede na to, da se bomo
o tem pogovarjali tudi v proračunu in so te cene kar konkretno višje, bi me zanimalo, kdo je
razpis vodil, kdo je bil prijavitelj in kdo je bil izbrani in na podlagi česa.«
Nadalje je povedal, da bo podal informacijo oziroma PREDLOG.
Predlog ni bil oblikovan, zato se ne upošteva kot podana pobuda.
Župan je opozoril gospoda Ficka, da ni ravnal v skladu s poslovnikom občinskega sveta, ker ni
podal napovedanega predloga ampak je podal vsebino informativno propagandne narave.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Gospod Vajs je omenil objekt Putnik. Zraven Putnika stoji še en tak objekt. To danes pravim na
pobudo predsednika Krajevne skupnosti Gornja Radgona, gospoda Bogdana Šajnoviča, ki je to
zadevo sprožil in je bil v razgovoru prisoten tudi gospod župan, so še trije takšni objekti v Gornji
Radgoni. Tudi naslednji tretji je tak objekt kot ga je omenil gospod Ficko. Kaj narediti smo že
veliko razpravljali in se je veliko govorilo. Kar se Putnika tiče vemo katero je lastništvo, kar se pa
tiče teh dveh zgradb pa tudi vemo katero je lastništvo. Kar se tiče teh dveh drugih zgradb, bi se
lahko nekaj naredilo. Občina bi morala nekaj postoriti, da se te zgradbe res sanirajo ali porušijo.
Te zgradbe kazijo občino Gornjo Radgono in ne vem, če ima to smisla, da se nič ne naredi in nič
ne pove.«
Drugih vprašanj ali pobud ni bilo.
Župan je povedal, da bodo odgovori na podana vprašanja in pobude v skladu s poslovnikom
občinskega sveta objavljeni na spletni strani občine. Vprašanja in pobude glede zadev, ki niso v
neposredni domeni občine, bodo posredovani na ustrezne naslove s pisnimi zaprosili za podajo
ustreznih povratnih informacij oziroma odgovorov.
K tč. 5: Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona –
druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je 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
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S K L E P, št.: 19
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

K tč. 6: Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – sejem«
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski pravi in Leon
CIGÜT, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – sejem« - druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (21 navzočih, od tega 21 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 20
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – sejem« (druga obravnava).

K tč. 7: Predlog sprememb Statuta Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v občinski upravi in v
nadaljevanju David ROŠKAR, predsednik Statutarne komisije.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 21
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sprememb Statuta Občine Gornja
Radgona (prva obravnava). Javna obravnava predloga traja 15 dni.

K tč. 8: Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
(prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski pravi.
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Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona –
prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o
občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Branko KLUN (predlog za spremembo).
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 (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 22
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o določitvi takse za
obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem
prostorskem načrtu občine Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga
odloka traja 15 dni.

K tč. 9: Odlok o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – prva obravnava
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini ter s predlogom,
da se v drugem stavku 53. člena predloga odloka datum 31. 8. 2019 nadomesti z datumom
1. 4. 2019.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Miran DOKL.
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 (21 navzočih, od tega 21 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 23
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – prva
obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.
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K tč.10: Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018
(skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Po uvodni obrazložitvi župana je obrazložitev k tej točki podala Dominika FRAS, računovodja v
občinski upravi.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018
– skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi bilancami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o
Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 – skrajšani postopek, z vsemi
prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z
vsemi bilancami.«
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o Zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
bilancami.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 – skrajšani postopek, z vsemi
prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z
vsemi bilancami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli
S K L E P, št.: 24
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek), z vsemi bilancami.

K tč.11: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Po uvodni obrazložitvi župana je obrazložitev k tej točki podala Dominika FRAS, računovodja v
občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2019 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 – prva obravnava,
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z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, z vsemi prilogami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
ODMOR
Ob 16.03 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.23 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 17 članic in članov občinskega
sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Maksimiljan VAJS, Srečko ŽIŽEK, Urška MAUKO TUŠ, Mitja FICKO, David
ROŠKAR, dr. Peter KRALJ in župan.
V nadaljevanju 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
S K L E P, št.: 25
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2019 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna
razprava, ki traja 15 dni.

K tč. 12: Predlog uskladitve poteka meje Občine Gornja Radgona z mejami parcel
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli z dodatnim gradivom in zajema:
− Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Benedikt (s prilogo)
− Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Sv. Jurij ob Ščavnici
(s prilogo)
− Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Radenci (s prilogo)
Obrazložitev k tej točki je podala Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog uskladitve poteka meje Občine Gornja Radgona z mejami parcel, ki zajema
predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Benedikt ter
predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Sv. Jurij ob
Ščavnici, in predlaga občinskemu svetu, da pripravljen predlog obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št.: 26
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona, na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18), sprejme
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Benedikt, s
prilogo »Spremembe občinske meje, št. 29_148-1«.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona, na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (uradni list RS, št. 7/18), sprejme
Sklep spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Sv. Jurij ob
Ščavnici, s prilogo »Spremembe občinske meje, št. 29_116-1«.
3. Občinski svet Občine Gornja Radgona, na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18), sprejme
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Gornja Radgona in Občino Radenci, s
prilogo »Spremembe občinske meje, št. 29_100-1«.

K tč. 13: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 v
Občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Boštjan FLEGAR, vodja oddelka v občinski upravi.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 v Občini Gornja Radgona in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 27
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 v Občini 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:
- aktivnostih na temo industrijske cone Gornja Radgona (Mele),
- aktivnostih glede večnamenske športne dvorane Gornja Radgona,
- aktivnostih glede vodovoda,
- knjižnici in obisku ministrstva za kulturo,
- otvoritvi Expano v Murski Soboti,
- sejmih v Gornji Radgoni od 12. do 14. 4. 2019: LOV Mednarodni sejem lovstva, RIBOLOV
Mednarodni sejem ribištva, NATURO Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja,
- izgradnji železniške infrastrukture v Gornji Radgoni,
- udeležbi na občnih zborih številnih društev v občini.
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S tem je župan ugotovil, da je ta točka dnevnega reda zaključena in s tem ob 17.30 uri dnevni red
javnega dela 2. redne seje občinskega sveta izčrpan. Zahvalil se je za navzočnost in sodelovanje
vsem prisotnim.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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