ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
18. junija 2020, s pričetkom ob 14.00 uri, v mali telovadnici Osnovne šole Gornja
Radgona.
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 predlagal, da se z eno minuto molka pokloni pokojnemu Milanu KRIŽANU,
preminulemu članu občinskega sveta Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Nadalje je župan ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18
od trenutno skupno 20 članic in članov občinskega sveta. Opravičila sta se Konrad NIDERL in
Miran DOKL, ki se je z opravičeno zamudo pridružil pri 5. točki dnevnega reda.
V nadaljevanju seje je bilo navzočih 19 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,
Urška MAUKO TUŠ, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR, Anton ROŽMAN,
Maksimiljan VAJS, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− uslužbenci občinske uprave: Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS, Danilo VLAJ, Marjeta
ERDELA, Simona PELCL;
− Blaž MALENŠEK, predstavnik podjetja Terragis;
− 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. 8: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) (popravljen naziv točke
dnevnega reda, amandma predlagatelja na 10. člen predloga odloka z obrazložitvijo)
− k predlagani novi točki: »Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena, za nepremičnini parc. št. 1366, k.o. Spodnja Ščavnica in parc. št. 640/1 in 640/2,
k.o. Očeslavci« (predlog sklepa z obrazložitvijo)
ter Mnenja in predlogi delovnega telesa občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe,
− Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
− Odbor za finance in premoženjska vprašanja.
Dodatno gradivo vključuje tudi sledeče obvestilo o umiku točke: S strani predlagatelja
Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona je iz predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta Občine Gornja umaknjena 10. točka: »Končno poročilo o izvedbi nadzora
poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za leto 2018«.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
2.a) Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 19. 12. 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne 19. 12. 2019 ter povabil
navzoče k razpravi.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 71
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 19. 12. 2019 v predloženi vsebini.

2.b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 26. 3.
2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 26. 3. 2020 ter
povabil navzoče k razpravi.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 72
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, zaključene 26. 3. 2020 v predloženi vsebini.

2.c) Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 4. 5. 2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 4. 5. 2020 ter
povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala je Urška MAUKO TUŠ.
Po razpravi je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in člani občinskega
sveta so nato z večino glasov (18 navzočih, od tega 10 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 73
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, zaključene 4. 5. 2020 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 6. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, javno
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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.
Nadalje je prebral določilo 5. odstavka 30. člena Poslovnika, ki določa, da predlagatelj točke
dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem
umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda, vključno s korekcijo naziva 8. točke in
umaknjeno 10. točko. Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 13. točko: »Sklep o
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št. 1366, k.o.
Spodnja Ščavnica in parc. št. 640/1 in 640/2, k.o. Očeslavci« s preštevilčenjem točk ter povabil
prisotne k razpravi.
Razpravljal je Dušan ZAGORC in podal predlog za spremembo naziva 5. točke dnevnega reda,
tako da glasi: »5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na 5. redni seji ter 2. in 3. dopisni
seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta«.
Župan je dal podan predlog v razpravo.
Razprave o predlogu pobude ni bilo, zato je župan dal predlog spremembe naziva5. točke
dnevnega reda na glasovanje. Sprememba naziva 5. točke dnevnega reda »5. Odgovori na
vprašanja in pobude postavljene na 5. redni seji ter 2. in 3. dopisni seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta« je bila soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeta.
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 soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli
naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:
a) Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 19. 12. 2019
b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 26. 3. 2020
c) Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 4. 5. 2020
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Mandatne in kadrovske zadeve:
a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta
b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nazornega sveta javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o.
5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na 5. redni seji ter 2. in 3. dopisni seji ter nova
vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (druga obravnava)
8. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
9. Seznanitev s vsebino in javno ustno predstavitvijo že sprejetega Odloka o Zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019
10. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2020
11. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi
35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
12. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2020
13. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc.
št. 1366, k.o. Spodnja Ščavnica in parc. št. 640/1 in 640/2, k.o. Očeslavci
14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
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K tč. 4 Mandatne in kadrovske zadeve
4.a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu Občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
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 (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 74
1. Ugotovi se, da je Milanu Križanu, stanujočemu Spodnja Ščavnica 20, 9250 Gornja
Radgona zaradi smrti z dnem 26. 4. 2020 predčasno prenehal mandat člana Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona.
2. Ta ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Gornja Radgona,
da izvede nadaljnji postopek za nadomestitev člana občinskega sveta v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah.
4.b) Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta 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 Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
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 (18 navzočih, od tega 13 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 75
1. Ugotovi se, da je dr. Petru KRALJU na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
1. 6. 2020 prenehalo članstvo v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o..
2. Za nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
se za preostanek mandata kot predstavnik družbenika Občina Gornja Radgona
imenuje:
− Ivan KAJDIČ, stanujoč Črešnjevci 152a, Gornja Radgona.
K tč. 5 Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na 5. redni seji dne 19.12.2019 ter na
2. in 3. dopisni 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, katere so dne
19. 12. 2019 podali na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, bili pripravljeni
pisni odgovori, ki so bili objavljeni na spletni strani občine dne 12. 2. 2020, in sicer:
− odgovor na pobudo članice občinskega sveta Ingeborg IVANEK;
− odgovor na pobudo člana občinskega sveta Mirana DOKLA;
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− odgovor na pobudo članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
− odgovora na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta Mitje FICKA.
Ter pisna pojasnila zakaj niso pripravljeni posebni pisni odgovori, in sicer:
− na dve vprašanji člana občinskega sveta Maksimiljana VAJSA;
− na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta Mirana DOKLA;
− na vprašanje članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ.
Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana v času trajanja 3. dopisne seje
občinskega sveta (od 21. 4. do 4. 5. 2020), so bili pripravljeni pisni odgovori, ki so bili v pisni
obliki objavljeni na spletni strani občine dne 18. 5. 2020, in sicer:
– odgovor na pobudo članice občinskega sveta Irene DRESLER.
Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med
dvema sejama, in sicer 23. 4. 2020 in 7. 5. 2020, so bili pripravljeni pisni odgovori, ki so bili v
pisni obliki objavljeni na spletni strani občine dne 2. 6. 2020, in sicer:
– odgovori na tri pobude in eno vprašanje članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Maksimiljan VAJS, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Lista Urške MAUKO TUŠ je na 4. redni seji dne 23.9.2019 je dala pobudo za Svet za
preventivo in varstvo v cestnem prometu in medobčinski inšpektorat. Nanjo ni dobila nobenega
odgovora, zato dajemo to pobudo še enkrat. Pobudo, ki jo bom prebral dajem na urad župana.
Pobuda se glasi: »Pobuda za varno ureditev cestnega odseka državne ceste od naselja Črešnjevci
(domačija Hamler) do križišča v vasi Orehovci. Na omenjenem odseku cesta dobesedno razpada
po levi in desni strani. Tukaj so v promet dnevno vključeni osebni avtomobili, tovorni promet,
kolesarji in pešci. Nemudoma se naj pristopi k sanaciji vozišča, saj bomo samo tako lahko
zagotovili varnost vsem udeležencem v prometu na tej relaciji.«
Darja ZLATNIK, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI:
1. »Dajem pobudo, da se na Panonski ulici v začetku in na koncu ulice postavi prometni znak za
omejitev hitrosti motociklom (motorjev) na 30 km/h, saj sedaj posamezniki nevarno divjajo, z
opozorilom na tiho vožnjo brez »turiranja« motorja in povzročanja dodatnega hrupa. Ulica je
dovolj dolga, da tu zategujejo in tulijo z motorji, navsezadnje je to del mesta s kar precej
stanovanjskimi bloki in hišami ob cesti, ki je sicer regionalna državna cesta.«
2. »Dajem pobudo, da se prebarva fasada bivše carinarnice na severni strani, kjer se nahaja
protislovenski napis (Slovenci so na baterije) ter reklama za marihuano.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je postavila tri VPRAŠANJA in podala dve
POBUDI in:
VPRAŠANJE:
»Ali je že znana končna številka, koliko oseb je bilo vključenih v aktivnosti civilne zaščite v času
epidemije korona virusa in kolikšni so stroški iz naslova nadomestil za vključene? Na podlagi
prejete informacije lahko lažje planiramo finančne izdatke ob morebitnem naslednjem kritičnem
obdobju povezanem s korona virusom.
Na tem mestu je nujno potrebno poudariti, da v uradno številko niso vključeni vsi dobrosrčni
prostovoljci, ki so se v tej krizi resnično izkazali. Ne smemo pozabiti njihove pomoči, saj so
nesebično, brez plačila, pomagali ranljivejšim skupinam naših občanov pri najnujnejših opravilih
tako v mestu kot na podeželju (pomoč pri nakupih življenjskih potrebščin, razkuževanje
večstanovanjskih stavb, dostava toplih obrokov ljudem, ki živijo izven mesta, nakup zdravil za
rizične skupine …).«
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POBUDA:
»Pobuda se nanaša na vitrine občinske stavbe. Te vitrine niso vzorno urejene. Nalepke se luščijo,
iz nalepk ni niti razvidno kaj je njihova vsebina. Zalepljene so na notranje okno in zaradi močne
svetlobe iz njih mimoidoči ne more razbrati kaj naj bi predstavljale.
Vitrine osrednje občinske stavbe so vsekakor naše ogledalo, ki ga nastavljamo mimoidočim. Naj
bodo vzorno urejene in v ponos občanom. Predlagam, da se vitrine napolnijo z vsebino, ki je
povezana z našimi društvi, saj imamo zelo aktivno društveno sfero, ki se bi lahko predstavljala
tudi v občinskih vitrinah. Absolutno s tem ni veliko dela, le ažurno je potrebno pristopiti k
obnavljanju vsebine v vitrinah (menjava promocijskega materiala društev, ki naj se tukaj
predstavljajo).
Prav tako naj omenim še oglasne table, ki jih je potrebno prilagoditi občanu in turistu, da se na
enostaven način lahko informira kje se nahajajo pomembnejše turistične točke v naši občini.«
VPRAŠANJA:
1. »Ponovno postavljam vprašanje županu v povezavi z zbirnim centrom. Zakaj se zeleni odrez
kopiči še naprej v neposredni bližini, izza ograje zbirnega centra? Kdaj se predvideva ureditev
zbirnega centra na Meleh, ki bo ustrezal veljavni zakonodaji? Župan, pričakujem vaš pisni
odgovor, ker na ustni odgovor, ki ste mi ga dali na decembrski seji, ni nobenega odziva. Naj
pojasnim, da 19. člen Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov natančno določa ureditev zbirnega centra in ker naš primer zbirnega
centra ni v skladu z veljavno zakonodajo, smo v nezakonitem stanju že od lanskega poletja.«
2. »Vprašanje županu. V mesecu aprilu je potekal razpis za direktorja v podjetju KORA. S strani
enega od kandidatov smo vodje svetniških skupin prejeli informacije o poteku razpisa. Prav
tako smo bili obveščeni o odstopu predsednika nadzornega sveta javnega podjetja Komunala
Radgona. Torej, če povzamem, gre za zelo viharno časovno obdobje. Kot članica občinskega
sveta, ki ves čas od nastopa te funkcije delujem v skladu z etičnimi in moralnimi načeli, je
moja dolžnost, da se na morebitne nepravilnosti v javnem podjetju odzovem. Zavedam se, da
ni moja pristojnost kdo je in kdo ni primeren za direktorja, vsekakor pa sem se dolžna odzvati
na morebitne nepravilnosti v postopku izbire, saj sem na svojo elektronsko pošto prejela kot
rečeno zajeten kup informacij na to tematiko. Zato sprašujem župana ali je morebiti res, da je
imenovanje dotičnega kandidata za direktorja podjetja KORA bila vaša želja?«
POBUDA:
»Kužna znamenja v naši občini. Dajem pobudo, da javni zavod Kultprotur opravi ogled kužnih
znamenj v naši občini. Predlagam, da ogled opravi skupaj s strokovnjakom, ki bo pomagal oceniti
fizično stanje teh objektov. Nadalje predlagam, da se znotraj finančnega plana zavoda najdejo
rezerve za obnovitvena, popravljalna dela in čiščenje na teh kužnih znamenjih, ki so naša
dediščina. Žalostno je, da se dovoljuje njihovo propadanje. Menim, da so tudi ti objekti, kljub
svoji majhnosti, naša kultura, promocija in turizem! Za primer sem vam pripravila dve sliki. Ena
prikazuje prikazuje kužno znamenje v središču naše občine, ob semaforiziranem križišču. Menim,
da četudi je pod spomeniškim varstvom, je dolžnost naše občine, oziroma pristojnih organov, da
poskrbijo, da se vsaj obreže drevo, ki je že nekaj let v takšnem klavrnem stanju – je suho in torej
nima nobene funkcije. Tudi čiščenje bi bilo potrebno, saj mislim, da je to na tako pomembni
točki, da bi to lahko naredili. Imam še sliko enega kužnega znamenja. Vsi tisti, ki prihajate iz
podeželja – imamo kar nekaj teh kužnih znamenj. Eno je v Zbigovcih, ki resnično kaže svojo
žalostno podobo. Mislim, da je naša dolžnost, da našo dediščino bolje varujemo za naše zanamce.
V občini imamo kar dva gradova, ki sta nam lahko v ponos. Dajmo tudi te manjše spomenike
dostojno urediti.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
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»Kdaj se bo pričel graditi Center Komunale Radgona d.o.o. v Industrijski coni G. Radgona –
Mele? Imate sploh kakršen koli namen celostno urediti problematiko komunalne dejavnosti v naši
občini, ali pa boste nekaj zastavili, potem pa se bo pri tem tudi končalo?
Obrazložitev:
Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. domuje na različnih koncih, delno tudi uporablja
nelegalno zgrajene objekte. Del zemljišča je občina celo prodala, drugi deli pa so v fazi prodaje.
Nove lokacije kamor bi se preselila pa nikjer. Še zemljišče ni urejeno. Ni noben čudež, da pod
temi pogoji ne delujejo kot bi se pričakovalo.
Svetniki Občinskega sveta Občine Gornja Radgona smo bili iz vaše strani že večkrat obveščeni,
da je vse že pripravljeno za gradnjo na novi lokaciji, da so pogodbe za zemljišče že podpisane, in
da se z gradnjo prične praktično takoj. Za ta namen smo svetniki v prejšnji proračunih potrdili
postavko v višini 500.000 EUR, ki pa ni bila nikoli porabljena v ta namen niti v višini enega
centa. Sedaj pa je ta postavka enostavno izpuhtela. Bojim se, da bo na koncu moralo zaradi
koristi nekaterih tudi to podjetje »izpuhteti.«
POBUDA:
»Predlagam, da pričnete izvajati Elaborat 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo. V nasprotnem primeru lahko
ogrozite 2. fazo izgradnje Pomurskega vodovoda, C krak. Obrazložitev: C-krak Pomurskega
vodovoda je gradilo z EU sredstvi osem občin desnega brega reke Mure, med njimi tudi Občina
Gornja Radgona, in je lahko velik prispevek k vodo oskrbi tega področja. Zaradi okoliščin je dela
bilo potrebno zmanjšati pod 50 milijonov EUR in je zato izpadel precejšen del projekta, ki naj bi
ga sedaj izgradili. V primeru, da ne bo izkazana korektnost izgradnje prve faze in uveljavljena
enotna cena, obstaja možnost, da druga faza ne bo uresničena. Naj opozorim, da k Elaboratu
Občinski svet daje zgolj soglasje, potrjuje pa ga Svet ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., ki ga
sestavljate izključno župani vseh osmih občin ustanoviteljic, tudi vi g. Rojko. Zgoraj omenjeni
Elaborat ima vzdržno in korektno finančno konstrukcijo. Sestavljena je iz dveh delov: Javne
gospodarske službe in posebnih storitev. Posebne storitve so predvidene za (načrtovane) presežke
vode iz črpališč za industrijsko rabo. To so podjetja, kot je Radenska za polnjenje nekaterih
produktov pijač, Sava turizem za uporabo vode v bazenih, Panvita v (predvsem) klavnih
postopkih, da ne navajam vseh ostalih uporabnikov. In za namene posebnih storitev je namenjena
tudi omrežnina v višini 477.000 EUR, ki pa se po mojem vedenju ne zaračunava v celoti.
Omrežnina je namenjena skoraj izključno za zavarovanje infrastrukture in v največji meri za
plačilo najemnine občinam lastnicam, tudi Občini Gornja Radgona, najemnina pa naj bi bila
namenjena izključno za investicijska vzdrževanja vodovodnega sistema in njegovo obnovo. Ker
se omrežnina do 1.2.2020 ni zaračunavala, ker ni bilo potrjene enotne cene, so najnujnejše stroške
pokrivale občine iz proračuna. Zato vodovodni sistem ni bil v dovoljšnji meri vzdrževan. Prav
tako se niso urejale reklamacije po izgradnji, kot bi to moralo biti. Kot primer naj navedem
bazene za vodo v vodarni Podgrad – Segovci, kjer se izlužuje tako obloga bazena, kot tudi sam
cement iz katerega je zgrajen. Omenili bi še tako imenovane »infiltracijske vodnjake« na isti
vodarni, ki so prav tako bili strokovno pomanjkljivo zgrajeni in jih je JP Prlekija d.o.o. v
prejšnjem mesecu sanirala. Obstaja še dosti drugih neurejenih stvari. V kolikor ima katera izmed
svetnic in svetnikov željo po poglobljeni razpravi, sem vam na razpolago. Ker so garancijski roki
že potekli, bodo vsi ti stroški na koncu preneseni na občane. Sprašujem se, zakaj se želi finančno
obremenjevati občane? In to ne samo pri položnicah za vodo. Naj na koncu citiram voditeljico
Tarče, ki je citirala neznanega avtorja: »So stvari, ki jih ne moremo kupiti za noben denar:
manire, morala in zdrava pamet.«
Srečko ŽIŽEK, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Rad bi nadaljeval tam, kjer je kolega VAJS končal. V imenu Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci
in tudi v svojem imenu sprašujem: »Kdaj, če kdaj se bo dokončno pričela graditi državna cesta
Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci – Grabonoš povezava z avtocesto? Zakaj govorim to. Na
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odseku pred Očeslavci (vsi veste kje je to) je most kjer je vozišče široko komaj 4,45 m. Na tem
odseku je že bila smrtna nesreča. Na tem odseku se dogajajo nesreče, ne bom rekel iz dneva v
dan, ampak vsaj mesečno. Štiri metre in 45 cm je široko vozišče na tem mostu - to je širina za
eno državno cesto, kar je dejansko nedopustno. Naj se da pobuda, če še to v prihodnjih letih ne bo
realizirano, oziroma ne bo prišlo do izgradnje prosim, da se da pobuda, da se razširi vsaj ta most,
ki je na omenjeni trasi. Kot sem že omenil je bila že smrtna nesreča na njej. Ne čakajmo, da jih
bo v prihodnje še več in bomo šele takrat urgirali.«
Valentin KOVIČ, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Pridružil bi se pobudi gospoda ŽIŽEKA. Prav tako pa bi dal pobudo, da bi se mogoče
razširil most v Očeslavcih. Zahvalil bi se, da ste postavili table za prednost oziroma kdo ima
prednost preko tega vozišča. Zgleda, da imamo ogromno nepismenih ljudi, ki ne znajo brati
prometnih znakov. To se sliši vsak dan po škripanju zavor in gum, in zato se bojim, da bo še
tudi tu še nekoč prišlo do kakšne zadeve. Jaz križa na svoji parceli ne bi rad imel, to je
dejstvo. Sedaj se osebno oglašam s pobudo za pse. Sem velik ljubitelj psov, nisem pa ljubitelj
psov, ki tekajo okrog brez nadzora. Prav bi bilo, da bi občina izdala obvestilo, ker ljudje
pozabijo na te zadeve. Naj se izda obvestilo o kurjenju v naravi in o psih, ki morajo biti pod
nadzorom. Mogoče se naj v to vključi medobčinsko redarstvo in to pregleda. Psi, ki se
gibljejo okrog nas niso nevarni, nevarni pa so za promet, ogrožajo ljudi in premoženje na tak
način, ko tekajo po gozdovih. Govorimo o steklini, ker psi veliko tekajo po gozdovih. Ne vem
kakšen je problem v središču Radgone. Bilo bi prav, da se izda eno obvestilo, preden gremo v
mandatne kazni, da ljudi malo vsaj osvestimo, da so te stvari neprimerne in da mora vsak
imeti svoje zadeve pod nadzorom in kontrolo.«
2. »Zanima me, kot je že kolegica povedala glede kulturnih spomenikov (v šoli si gremo večkrat
pogledat razne spomenike). Zanima me »gornji gris« v Radgoni, ki je v slabem stanju in je že
nacionalna sramota za Radgono. Potrebno bi bilo to obnoviti. Ne vem kdo je lastnik teh
objektov, verjetno je tudi občina lastnik kakšnega objekta. Potrebno bi bilo spodbuditi ljudi,
ki so lastniki teh objektov, da malo to uredijo, ker videz teh objektov kazi vso lepoto Gornje
Radgone. Dajem pobudo, da se to prevetri in enkrat pristopimo k temu. Če pogledamo
sosednji Bad Radkersburg so fasade lepo obnovili. Ne vem kako imajo oni to urejeno.
Vsekakor bi bilo prav vzpodbuditi ljudi, ki imajo te objekte, da poskrbijo zanje, saj razpadajo
in nekateri so že v nevarnosti, da se porušijo. Zelo žalostno je iti z otroki tam mimo in reči –
to je zanemarjeno.
Maksimiljan VAJS, član občinskega sveta, je postavil štiri VPRAŠANJA:
1. »Kdo upravlja z vodo v naši občini – je to Javno podjetje Prlekija ali je to naše podjetje
Komunala Radgona? Ali držijo govorice, da je prišlo do zamenjave ključavnic v vodarni v
Segovcih in Podgradu?«
2. »Imam vprašanje za gospoda župana glede Doma starejših občanov Gornja Radgona. Kdaj se
načrtuje odkup deleža v DSO z namenom, da postane občina večinski lastnik? Zakaj nimamo
v proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen. Naj spomnim, da smo 6. 11. 2014 z
nastopom župana gospoda Rojka na prvi redni seji, sprejeli sklep o nakupu poslovnega deleža
v družbi Dom starejših občanov. Citiram: »Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča
župana Občine Gornja Radgona gospoda Stanislava Rojka, da vodi vse aktivnosti iz prve
točke tega sklepa. Predlagam gospodu županu, da do naslednje seje občinskega sveta pripravi
poročilo o njegovih izvedenih aktivnostih v zvezi s prizadevanjem o nakupu 49 % poslovnega
deleža v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. «
3. »Naslednje vprašanje – »ciglenška jama« - Kakšna je lastniška struktura teh zemljišč?«
4. »Industrijska cona Mele - Koliko pogodb za nakup zemljišč Industrijske cone Mele je občina
že sklenila in koliko znaša skupna vrednost vseh pogodb?«
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Anton ROŽMAN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Kot veste vas je pred dvema letoma Komunala Radgona povabila na ogled vodarne v Podgrad.
Če bi to ponovil 19. 5. 2020, to ne bi bilo izvedljivo kajti, ko sem prišel do vodarne kot
odgovorna oseba, nisem mogel več do nje. Javno podjetje Prlekija je samovoljno zamenjala
ključavnice za vhod v objekte vodarne tako v Podgradu in Segovcih. Glede na to, da je občina
Gornja Radgona 23 % lastnik teh objektov in celotne infrastrukture, je to nedopustno dejanje.
Zato predlagam županu, da na Svetu ustanoviteljic to zadevo reši.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Tik pred sejo sem dobil klic našega občana, z zelo čudno zadevo. Vprašal me je, če vem
odgovoriti, da je dobil s strani policije, da mora odstraniti Slovensko zastavo. On ima to zastavo
že več let in je ne odstranjuje. Ko je stara jo zamenja. Jaz sem mu dal odgovor, da ne vem. Rekel
mi je, da naj vprašam to na občinskem svetu. Če ve kdo odgovor (on bo spremljal to sejo) bo
zadovoljen, če pa ne se naj nekdo pozanima, če je dovoljeno skozi vso leto imeti izobešeno
državno zastavo. Njega je to presenetilo in je bil razočaran nad policijo.
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in eno POHVALO:
POBUDA:
»Stanovalci ulice Simoničev breg prosijo občino, da se zaradi enormno povečanega prometa na
Simoničevem bregu proti vrhu, skuša urediti umiritev prometa s talnimi ovirami (ležeči policaj)
in uvedbo cone 30 km/h. Argumenti za ta ukrep so sledeči: ulica je ozka in nima pločnikov, tu
prebiva mnogo majhnih otrok in starejših občanov, ki so na tem področju še posebej ranljivi,
uporabniki naše ceste velikokrat ne upoštevajo omejitev hitrosti, včasih je to pravo dirkanje. Iz
navedenega vas prosimo, da storite vse kar je v vaši moči, da uredimo ta problem, preden bo
prišlo do kakšne hujše nesreče, v kateri bi bilo ogroženo človeško življenje.«
POHVALA:
»Danes je bil velik dogodek ko smo položili temeljni kamen za večnamensko športno dvorano.
Jaz bi se v imenu vseh športnikov občine Gornja Radgona in občanov zahvalil županu, ki je v tem
drugem mandatu naredil ogromno za to, da smo danes lahko doživeli ta veliko dogodek.
Istočasno bi se zahvalil Vladimirju Mauku, direktorju občinske uprave, ki je dnevno deloval na
tem. Ob tem bi se zahvalil računovodkinji in celotni ekipi, ki je sodelovala pri pripravi tega
programa. Vsem še enkrat hvala in predvsem pa tudi vam svetnice in svetniki, ki ste pripomogli
k temu, da bomo prišli do te večnamenske športne dvorane.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal tri POBUDE:
1. »Danes je velik praznik. Tudi sam sem bil danes prisoten na polaganju temeljnega kamna za
večnamensko športno dvorano v Gornji Radgoni in tudi veliko vas iz dvorane. Hvala Brane,
da si ti povedal, kar sem tudi sam hotel. Danes smo zopet na seji občinskega sveta v mali
dvorani v prostorih osnovne šole. Če spomnim, smo imeli sejo v jedilnici šole in ravno
Prlekija in te zadeve so bile na seji. Na osnovi 19. člena Poslovnika občinskega sveta imam
pobude. Danes je šest mesecev, kar smo se zadnjič sestali na 5. redni seji. Vmes je bil 29.
februar, da je en dan zraven. Pobude sem imel že za februarsko sejo, vendar seje ni bilo.
Dajem pobudo, da v aleji velikih v Gornji Radgoni postavimo enajsti doprsni kip Martinu
Gabercu. Dajem obrazložitev: V radgonskem župnišču je je bil 6. aprila 1941 zjutraj, ustreljen
takratni radgonski župnik Martin Gaberc. Šlo je za prvo žrtev druge svetovne vojne na
radgonskem območju oz. širšem slovenskem prostoru. Martin Gaberc, ki je bil rojen 29.
septembra 1883 v kraju Pretrež v župniji Črešnjevec pri Slovenski Bistrici, je bil v Gornji
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Radgoni župnik od 2. oktobra 1927, do svoje prezgodnje smrti. Prav na dan smrti Martina
Gaberca je postal v Mariboru duhovnik Gabercev naslednik v radgonski župniji, Franc
Puncer, monsinjor, ki je bil tudi naš častni občan. Po zapisu kronista je bil Martin Gaberc
vsestransko dejaven duhovnik. V njegovem času je bilo veliko postorjenega na področju
pastorale in obnovi takratnih objektov v radgonski župniji. Zelo aktiven pa je bil tudi v raznih
civilnih organizacijah. Po njegovi zaslugi se je v Gornji Radgoni zvrstilo kar 43 različnih
kulturno-vzgojnih in zabavnih iger. Na območju Radgonske župnije se je v tem času širila
tudi bralna kultura v slovenščini. Obvladal je tudi stenografijo, bil je nadarjen muzik in tako
je vodil v Gornji Radgoni tamburaški zbor. Bil pa je tudi dober pevec in pevovodja. Obvladal
je nemščino in latinščino. Po njegovi zaslugi, kar je mene najbolj prepričalo je to, da je bil
urejen prostor okoli cerkve. Tik pred drugo svetovno vojno je bil tu po njegovi zaslugi
postavljen tudi spomenik – svetilnik Maistrovim borcem. Tega so nemški vojaki takoj po
zavzetju Gornje Radgone 6. aprila 1941 tudi porušili – uničili. Ta spomenik smo ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 – 1. maja v celoti obnovili. Predlagam, da doprsni kip
postavimo in odkrijemo 6. aprila 2021, ko bo 80 letnica njegove smrti. Sredstva za doprsni
kip se zagotovijo v proračunu in upam, da bo tudi župnija kaj dodala. Predlagam, da župan
imenuje posebni odbor v katerem sem pripravljen tudi sam aktivno sodelovati, saj sem bil
prisoten pri vseh dosedanjih desetih doprsnih kipih v aleji velikih. Predlagam, da se v ta
odbor imenuje tudi akademskega kiparja Mirka Bratuša iz Negove, ki je sodeloval pri vseh
dosedanjih kipih, in gospoda Franca Hozjana, župnika v župniji svetega Petra. V odbor
predlagam tudi posamezne delavke in delavce občinske uprave. Ob koncu zahvala župniku
Francu Hozjanu in Franciju Klemenčiču, kronistu župnije svetega Petra, ki sta me na to
opozorila.«
2. »Dajem pobudo, da izvedemo prireditev na državnem nivoju ob 30. obletnici odhoda vojakov
tankovske enote polkovnika Popova iz Gornje Radgone, in sicer: 3. julija 2021. Hkrati bomo
takrat štiri veteranska združenja izvedla 20. spominski pohod ob meji (devetnajstega
pripravljamo letos 3. julija), to smo Veterani vojne za Slovenijo, Sever, Zveza slovenskih
častnikov in Združenje NOB. Obrazložitev: Vsakih 5 let do sedaj smo na tem prizorišču v
Gornji Radgoni na Maistrovem trgu pri obeležju »Nikoli več« in aleji velikih izvedli zelo lepe
proslave. Sam sem ponovno pripravljen voditi posebni odbor, v katerega imenuje župan še
ostale člane, ki so pripravljeni sodelovati pri pripravi in izvedbi te prireditve. Sredstva za
izvedbo se za izvedbo te prireditve zagotovijo v proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2021. Hkrati pa štartamo tudi na posebna sredstva v okviru države, ki bodo vsekakor
namenjena za praznovanje 30-obletnice vojne za Slovenijo tudi v Gornji Radgoni.«
3. »Smatram, da bo kmalu odprt center zdravja pri Zdravstvenem domu Gornja Radgona in
predlagam, da se opozori pristojne službe (to je Simona Pelcl, strokovnjak za to področje), da
se ob zgradbi centra zdravja pravilno izobesijo zastave (naša zastava ni pravilno izobešena).
Poleg državne in radgonske se izobesijo tudi zastave preostalih občin, ker je zdravstveni dom
v lasti štirih občin. Izobešanje zastav določa jasen pravilnik (na pamet ga ne znam imenovati).
Slovenske zastave stalno visijo tam, kjer je predpisano, med njimi so tudi šole, zdravstveni
domovi, sodišča in še nekatere ustanove. Na svojo željo lahko imaš izobešeno slovensko
zastavo tudi izven praznika (to je malo zgrešena zadeva). Jaz imam na mojem bregu stalno
izobešeno občinsko zastavo.«
Valentin KOVIČ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Ne bi rad oporekal gospodu Zagorcu. Baje v Uradnem listu RS nikjer ni omenjeno, ali lahko
subjekti kot smo mi, imamo izobešano zastavo 24 ur vse dni v letu. Tudi sam imam stalno
izobešeno občinsko zastavo, ker sem zaveden Slovenec. En zanimiv odgovor sem prebral na
telefonu in ga želim prebrati: »Obesi zastavo, če pa pridejo uradne osebe jim jo vrzi v obraz, da
se ne sramuješ zato, da si ponosen Slovenec.« Premalo se obešamo na nacionalne simbole. Je pa
ena stvar, ki me moti. Aleja velikih sama ne, ampak spomenik generala Rudolfa Maistra. Ste si ga
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ogledali verjetno vsi od blizu? Zelo od blizu je ugotoviti, da je naš general MAISTER
»okrancljan s Hello kitti«. Mislim, da je skrajni čas, da pride nekdo, da popravi to in naredi kot
mora biti. General Maister v tistem času za »Hello kitti« takrat še slišal ni, da pa nekdo na tak
pavšalen način »odrajta« občino naredi kip, ki ga je plačala občina, mora to napako popraviti.«
Drugih vprašanj ali pobud ni bilo.
Pri tej točki se je ob 14.56 uri seji priključil Miran DOKL, član občinskega sveta.

K tč. 6: Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti 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 podal Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar 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 pokopališki in pogrebni dejavnosti 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 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 soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 76
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v občini Gornja Radgona (druga obravnava).

K tč. 7: Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2020 (druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja
v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora je podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti,
ki glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2020 – druga obravnava 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 2020 – druga obravnava
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.«
Srečko ŽIŽEK je kot namestnik predsednika 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 2020 – druga obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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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 2020 – druga obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: David ROŠKAR, Urška MAUKO TUŠ, župan, Maksimiljan VAJS, Valentin
KOVIČ, župan, Dominika FRAS, župan.
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 soglasno (19
navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 77
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2020 – druga obravnava, vključno z vsemi bilancami in obveznimi
prilogami.

ODMOR
Ob 16.15 je župan odredil 25-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.45 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 19 članic in članov občinskega
sveta.

K tč. 8: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in v dodatnem
gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Blaž MALENŠEK, predstavnik podjetja Terragis, pripravljavec
elaborata.
Župan kot predlagatelj je povedal, da je na ta predlog odloka bil dan AMANDMA predlagatelja,
ki so ga prejeli v dodatnem gradivu in pojasnil, da župan v skladu z 62. členom Poslovnika lahko
poda amandma, ko je sam predlagatelj odloka. S tem postane amandma sestavni del predloga
odloka, o čemer se ne glasuje.
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 podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s spremembo vsebine 10. člen odloka, da se v
preglednici 1 10. člena spremeni faktor namembnosti objekta (Fn) – prva alineja za
enostanovanjske stavbe iz 1,0 na 0,85.«
Srečko ŽIŽEK je kot namestnik predsednika odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval
predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, s pripombo, da se zniža faktor namembnosti za
enostanovanjske stavbe iz 1,00 na 0,85 in za druge nestanovanjske stavbe iz 0,70 na 0,50.«
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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
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ, Valentin KOVIČ, David ROŠKAR (replika), dr. Peter
KRALJ in župan.
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 (19 navzočih, od
tega 11 ZA – 6 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 78
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Gornja
Radgona – skrajšani postopek.

K tč. 9: Seznanitev z vsebino in javno ustno predstavitvijo že sprejetega Odloka o
Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem 3. dopisne seje
občinskega sveta.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja
v občinski upravi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (17 navzočih, od tega 16 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 79
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z vsebino in javno ustno predstavitvijo
Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019, ki je bil
sprejet na 3. dopisni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 4. 5. 2020.

K tč. 10: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Simona PELCL, uslužbenka 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 Letnega programa športa v občini
Gornja Radgona za leto 2020 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 Letnega
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programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Anton ROŽMAN.
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 soglasno (17
navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 80
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2020.

K tč. 11: Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel
na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi aktov o sprejetih
začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja
Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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 Sklepa o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan
sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Srečko ŽIŽEK je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Sklepa o
potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena
Statuta Občine Gornja Radgona 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 Sklepa o
potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena
Statuta Občine 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 in 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.: 81
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrdi naslednje akte o sprejetih začasnih nujnih
ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona, in
sicer:
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1. SKLEP št. 49/2020 z dne 30. 4. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U109).
K tč. 12: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2020
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.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta Dušan ZAGORC in župan.
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 soglasno (17
navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 82
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske
uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2020.

K tč. 13: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnini parc. št. 1366, k.o. Spodnja Ščavnica in parc. št. 640/1 in 640/2, k.o.
Očeslavci
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dragan KUJUNDŽIČ, sekretar v
občinski upravi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 83
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št. 1366, k.o. Spodnja
Ščavnica in parc. št. 640/1 in 640/2, k.o. Očeslavci.
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 redno in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne
informacije, in sicer o:
− dogodkih, težavah in ukrepih za premagovanje epidemije korona virusa COVID-19,
− dogajanjih in težavah okrog vodovoda sistema C,
− zaključeni gradnji nadvišanja betonskega protipoplavnega zidu ob reki Muri v okviru projekta
goMURra,
− nakupu zemljišč za potrebe industrijske cone
− težavah vinogradnikov zaradi krize korona virusa COVID-19,
− dogovarjanjih o Pomurskih lekarnah in glede različnih mnenj o nadaljnjem obstoju le-teh,
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− planiranih izvajanjih investicij v letu 2020 in iskanju dodatnih sredstev za velike kakor tudi za
manjše projekte,
− zaključevanju izgradnje Centra za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Gornja Radgona,
− pričetku gradnje večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli v Gornja Radgona za katero
temeljni kamen je bil položen danes,
− imenovanju novega koordinatorja (Roberta Žinkoviča) za mednarodne odnose med Občino
Gornja Radgona in Bad Radkersburgom (A).
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
18.23 uri zaključil 6. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

16

