ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
17. septembra 2020, 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 19 od
trenutno skupno 20 članic in članov občinskega sveta do potrditve mandata nadomestnemu članu.
Opravičeno je bil odsoten član občinskega sveta Valentin KOVIČ. S potrditvijo mandata
nadomestnemu članu občinskega sveta Vincencu FRASU pri točki 4, se je navzočnost povečala
na 20 od skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
V nadaljevanju seje je tako bilo navzočih 20 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ ARCET, Miran DOKL, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Vincenc FRAS,
Ingeborg IVANEK, Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ,
Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR,
Anton ROŽMAN, Maksimiljan VAJS, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Danilo VLAJ, Valerija FRANGEŽ;
− 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 novi točki: Obvezna razlaga dela besedila tretjega odstavka 127. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (predlog z obrazložitvijo),
− k novi točki: Obvezna razlaga dela besedila prvega odstavka 10. člena Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR
53 (predlog z obrazložitvijo)
ter mnenja in predlogi delovnih teles 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.
K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 18. 6. 2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 6. redne seje občinskega sveta z dne 18. 6. 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št.: 84
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 18. 6. 2020 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 7. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, javno
dostopno pa je v celoti na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno
gradivo, ki je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda z
dvema novima točkama: »Obvezna razlaga dela besedila tretjega odstavka 127. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona« (postane nova točka 10) in »Obvezna
razlaga dela besedila prvega odstavka 10. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53« (postane nova točka 11).
Prejšnja zadnja točka 10, pa postane točka 12. Gradivo za obe novi točki so članice in člani
občinskega sveta prejeli z dodatnim gradivom.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o celotnem
predlogu dnevnega reda in obeh predlaganih dopolnitvah. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan
zaključil razpravo in predlagal ločeno glasovanje.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Obvezna razlaga dela besedila tretjega odstavka 127. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Gornja Radgona«. Za dodatno točko je od 18 navzočih članic in članov občinskega
sveta glasovalo 18 ZA soglasno. Župan je ugotovil, da je predlog za dopolnitev dnevnega reda
soglasno sprejet in se ta nova točka uvrsti na predlog dnevnega reda in postane nova točka 10.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Obvezna razlaga dela besedila prvega odstavka 10. člena Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«. Za dodatno
točko je od 18 navzočih članic in članov občinskega sveta glasovalo 18 ZA soglasno. Župan je
ugotovil, da predlog za dopolnitev dnevnega reda soglasno sprejet in se ta nova točka uvrsti na
predlog dnevnega reda in postane nova točka 11. Prejšnja zadnja točka 10 je tako postala nova
točka 12.
Župan je nato 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 zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 18. 6. 2020
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek
mandatne dobe ter slovesna prisega člana občinskega sveta
b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Odbor
za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
c) Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski
Soboti
5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020
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7. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 54 navedenih
nepremičnin v lasti občine
8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št.
715/4 k.o. Stavešinci
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2020
10. Obvezna razlaga dela besedila tretjega odstavka 127. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Gornja Radgona
11. Obvezna razlaga dela besedila prvega odstavka 10. člena Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53
12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

K tč. 4: Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za
preostanek mandatne dobe ter slovesna prisega člana 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 85
Za preostanek mandatne dobe se potrdi mandat članu Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, Vincencu FRASU, roj. ********, stanujoč ***************, 9245 Spodnji
Ivanjci.
Župan je povedal, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v 9. členu določa, da
člani občinskega sveta, ki niso bili potrjeni na konstitutivni seji, slovesno prisežejo na seji sveta,
na kateri so bili potrjeni. Nato je pozval novega člana občinskega sveta, da pride podpisat
slovesno prisego.
Vincenc FRAS je nato podpisal slovesno prisego, ki glasi:
»Slovesno prisegam, da bom dolžnosti člana sveta opravljal vestno in odgovorno, spoštoval
pravni red Republike Slovenije in Občine Gornja Radgona ter z vsemi močmi deloval za čast,
blaginjo in razvoj Občine Gornja Radgona in njenih občank in občanov.«
Župan je čestital novemu članu občinskega sveta in ugotovil, da se je s potrditvijo mandata
povečala navzočnost na seji, tako da je trenutno navzočih 20 od skupno 21 članic in članov
občinskega sveta.
b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
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.
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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.: 86
1.
2.

Ugotovi se, da je preminulemu Milanu Križanu z dnem 26. 4. 2020 prenehalo članstvo v
Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
Za nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenuje:
Vincenc FRAS, član občinskega sveta, kot član odbora.

c) Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v
Murski Soboti
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 (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 87
Občinski svet Občine Gornja Radgona predlaga Okrožnemu sodišču v Murski Soboti
naslednje kandidate za sodnike porotnike:
- Zvone BENKO, **************, Gornja Radgona,
- Ingeborg IVANEK, **************, Gornja Radgona,
- Branko KOS, **************, Gornja Radgona,
- Vesna KOTNIK KAJDIČ, **************, Gornja Radgona,
- Srečko ŽIŽEK, **************, Spodnji Ivanjci,
ter kandidate za sodnike porotnike za senate za mladoletnike:
- Ivanka KALIČ, **************, Gornja Radgona,
- Anica KOTNIK, **************, Gornja Radgona,
- Davorka MAKOVEC, **************, Gornja Radgona.
Vsi navedeni predlagani kandidati so podali pisne izjave in so navedeni po abecednem
vrstnem redu njihovih priimkov.

K tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja
in pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je seznanil, da so na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 6.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in v pisni obliki objavljeni na spletni strani
občine: prvi del 14. 8, drugi del 28. 8. in tretji del 4. 9. 2020, in sicer skupno:
– odgovora na dve pobudi članice občinskega sveta Darje ZLATNIK;
– odgovori na tri vprašanja in dve pobudi članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
– odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
– odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA;
– odgovori na tri pobude člana občinskega sveta Valentina KOVIČA;
– odgovori na pet vprašanj člana občinskega sveta Maksimiljana VAJSA;
– odgovor na pobudo člana občinskega sveta Antona ROŽMANA;
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– odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Miroslava NJIVARJA,
– odgovor na pobudo člana občinskega sveta Branka KLUNA,
– odgovori na tri pobude člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI in postavila dve
VPRAŠANJI:
POBUDA:
»Člana občinskega sveta Urška Mauko Tuš in Maksimiljan Vajs predlagava županu, da še pred
pripravo letošnjega rebalansa proračuna in priprave predloga prvega branja proračuna za leto
2021, nemudoma skupaj z občinskimi službami pričnejo pripravo strategije, kako zagotoviti
predlagana finančna sredstva za začetek aktivacije naslednjih vsebin:
- 300.000 eur za dokapitalizacijo Doma starejših občanov Gornja Radgona;
- 400.000 eur za ureditev zbirnega centra ter prenos upravnih, administrativnih in tehničnih
služb javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. na enotno skupno lokacijo;
- 445.500 eur za sanacijo najbolj kritičnih odsekov komunalne infrastrukture v občini, po
priporočilu, ki naj ga pripravi naše javno podjetje Komunala Radgona d.o.o..
Naj pojasnim, da v tej sestavi občinskega sveta postavljava vprašanja povezana z zbirnim
centrom, DSO Gornja Radgona (kakor tudi v prejšnjem mandatu) in več od birokratskega
odgovora na papirju se ne zgodi nič. Nesmiselno se nama zdi postavljat vedno ista vprašanja, ko
pa v realnosti, na terenu ne pride do realizacije. Številke, ki jih predlagava niso padle z neba,
ampak smo jih kot take že imeli zapisane v preteklih proračunih, torej v občinskih dokumentih,
tako za zbirni center kot za dokapitalizacijo DSO Gornja Radgona. Vsoto za sanacijo najbolj
kritičnih odsekov komunalne infrastrukture po občini pa sva oblikovala na podlagi seštevka
naslednjih postavk iz veljavnega proračuna za leto 2020: vzdrževanje mestnih ulic in prometne
signalizacije, vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije ter vzdrževanje javnih poti,
nekategoriziranih cest in prometne signalizacije. To ne pomeni, da predlagava prenos sredstev na
omenjenih postavkah za sanacijo najbolj kritičnih odsekov komunalne infrastrukture. Predlagava
dodatna sredstva, v višini 445.000 eur, omenjene postavke pa ostajajo sestavni del proračuna za
leto 2021. Pričakujeva pisne odgovore.«
VPRAŠANJI:
1. »Domačini naju sprašujejo in povedo: »Kaj bo s cesto v Policah?« Omenjena cesta je bila
obnovljena v spodnjem delu, zdaj pa se ne zgodi nič več. Zanima jih, ali je vključena za
sanacijo in obnovo v tem letu? Dejstvo je, da je na to cesto vezano veliko ljudi, ki se vozijo v
službe, otroci v šolo. Nadaljuje se praksa prejšnjega mandata, ko gre vse v središče, obrobje
pa dobi drobtinice in višje položnice.«
2. »Kateri projekti so v planu za Krajevno skupnost Spodnja Ščavnica in kakšna je časovnica?«
POBUDA:
»Predlagava, da se na TŠC Trate postavi svetilka oziroma luč na relaciji asfaltirano parkirišče in
ploščad pred vhodom v slačilnice (objekt Stadion). Tukaj mnogi otroci, starši in ostali
obiskovalci vstopajo in odhajajo na naš športni center in ob večerih, mraku in deževnem vremenu
bi svetilka ali dve poskrbeli za varnost in vidljivost.«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Tema pregledi po bolnicah, zdravstvenih domovih: Ljudi, ki stojijo pred vrati po bolnicah,
zdravstvenih domovih, marsikdaj pošljejo domov, ker niso naročeni pri osebnem zdravniku, ker
nimajo napotnice in tako dalje. Naročeni niso zato, ker je zdravnico ali zdravnika pogosto
nemogoče dobiti po telefonu. Je pa nujno. Če pa te že pod nujno sprejmejo, moraš celoten
postopek – od merjenja temperature, soglasja zdravnika, da te sploh sprejme, čakati zunaj pred
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zdravstvenim domom ali bolnico stoje. Bog ne daj, da bi kazal samo približne znake okužbe,
potem ni vstopa. O nadaljnji obravnavi takega bolnika, raje ne bi.
V bolnicah in zdravstvenih domovih so čakalnice prazne, skoraj prazne, ker po protokolu morajo
biti. Ljudje, ki rabijo zdravniško pomoč, pa zunaj pred vrati. Noro. Niso bolnišnice in zdravstveni
domovi namenjeni ravno temu, da sprejmejo bolne ljudi, stavbe v katerih se nahajajo pa zgrajene
prav za njih s tem razlogom?
In vse to zaradi nevidnega virusa, ki ga v dvajsetih sekundah umijemo z milom in vodo; virusa, ki
je tako pameten, da najrajši pobija starejše; virusa, ki leti samo dva metra; virusa, ki je nevaren v
parku, na sprehodu, ne pa v trgovinah, tovarnah, črpalkah; virusa, ki ni nevaren na verskih
obredih, je pa na športnih prireditvah, ni pa nevaren, če v lokalu sediš s kolegi ali znanci, piješ
pijačo ali ješ, oni, ki pa hodijo mimo tebe morajo imeti maske, ker je nevaren, da se slučajno ne
okužijo?
Bo pozimi isto? Bodo ljudje, ki zdravstveno zavarovanje (osnovno in dodatno) plačujejo že celo
življenje, pozimi stali zunaj, zmrzovali in si pridelali zaradi tega še kakšno bolezen? Jim bomo
dajali koce in čaj kot smo premraženim beguncem in plinom ogrevali zunanji zrak, čakalnice v
zdravstvenih domovih in bolnišnicah pa ogrevane in bodo prazne?
Župan, pozivam te, oziroma dajem pobudo, da se nemudoma vstopi k zagotovitvi toplih in
zaprtih prostorov za vse ljudi, ki zdravstveno zavarovanje (osnovno in dodatno) plačujejo že celo
življenje, da ne bodo pozimi stali zunaj, zmrzovali in si pridelali zaradi tega še kakšno dodatno
bolezen, in ki potrebujejo zdravljene zaradi te ali one bolezni, saj si predstavnik vseh nas,
pozivam pa tudi vse ostale prisotne, da nehamo glavo tiščati v pesek in se zavzamemo za naše
volivce in soljudi, predvsem pa za naše pravice.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJI:
1. »V kateri fazi je izgradnja 2. faze pomurskega vodovoda, krak – C? Je projekt odobren s
strani pristojnih državnih institucij, oziroma katera dovoljenja še potrebujemo in ali so
finančna sredstva odobrena?«
Obrazložitev: Kolikor mi je poznano se Elaborat 2019/2017 o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo, za katerega
je občinski svet podal pozitivno mnenje, potrdil pa Svet ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., ki ga
sestavljate izključno župani vseh osmih občin ustanoviteljic, tudi vi g. Rojko, ne izvaja.«
2. »Zakaj v primeru odvoza smeti ni KORA uredila vgradnjo čipov v zabojnike in tehtanja pri
odvozu mešanih komunalnih odpadkov?«
Obrazložitev: KORA je občane obvestila, da bodo zaračunavali strošek odvoza in
predelovanja mešanih komunalnih odpadkov glede na količino predanih odpadkov pri
CEROP Puconci. Tako je tudi prav. Sprašujem pa se, zakaj tako KORA, kot Občina in ne
nazadnje tudi mi – članice in člani občinskega sveta, nismo korektni do svojih občanov. Je
prav, da tisti občani, ki korektno sortirajo in posledično plačujejo za tiste, ki tega ne počnejo.
Ali smo res moralni in korektni do občanov? Tudi mi, ki sedaj sedimo v tej dvorani?«
POBUDA:
»Dajem pobudo, da se v proračunu za naslednje leto zagotovi sredstva za restavracijo spomenika
na Grajski cesti.«
Obrazložitev: Spomenik smrtno ponesrečeni grajski dami na Grajski cesti v Gornji Radgoni je že
dodobra načel zob časa. Svoje pa je dodal tudi vandalizem. Ker je po Grajski cesti veliko
sprehajalcev, tudi turistov, ki dopustujejo v sosednji avstrijski Radgoni in se jih veliko ustavi tudi
pred spomenikom. Nekateri se nekoliko začudijo v kakšnem stanju je spomenik in s tem tudi naš
odnos do preteklosti, kar nam vsekakor ni v čast. Ko se iz Avstrije peljejo čez mejo proti nam,
najprej zagledajo »Putnik«, če gredo pa peš, za zanemarjen in demoliran spomenik. Tudi to je
slika nas samih in našega odnosa.«
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Srečko ŽIŽEK, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»V proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 oziroma 2021 imamo tudi sofinanciranje
obnove voznega parka občinskega gasilskega centra. Nabava nove avtolestve. In v obrazložitvi
piše takole: »Gasilska avtolestev, ki jo je pred desetimi leti nabavilo Prostovoljno gasilsko
društvo Gornja Radgona, je od leta 2018 zaradi okvare na elektroniki, katere ni več mogoče
popraviti, operativno neuporabna.« To poudarjam, ker po drugi strani slišimo govorice, da bomo
to avtolestev podarili našemu pobratenemu mestu Mladenovac, ki pa je petkrat večje mesto od
Gornje Radgone. Torej, mi bomo iz občinskega proračuna namenili vsaj 350.000 evrov za novo
avtolestev, staro oziroma rabljeno, ki jo imamo zdaj, pa brezplačno podarili mestu, ki je petkrat
večje od Gornje Radgone. To se pravi, kaj bodo oni z njo delali? Če je za nas neuporabna, potem
je verjetno neuporabna za vse. Avto kot taki pa ni brez neke vrednosti. Poraja se mi naslednje
vprašanje, ker mi kot Občina Gornja Radgona iz proračuna damo več kot 50 %, smo nekako tudi
lastnik ali solastnik te avtolestve. Kolikšen je znesek oz. vrednost nečesa v občinski lasti, ki ga
župan lahko podari? Ali sploh imamo možnosti podariti to ali ne?
Po drugi strani iz proračuna ne moremo dobiti za sofinanciranje avta za prevoz moštva za PGD
Stavešinci, ki je v moji krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci. Imamo naslednje leto 100-letnico in v
občinskem proračunu ni niti tisočaka oziroma niti deset, dvajset tisočakov za sofinanciranje avta
za prevoz moštva, katerega še PGD Stavešinci sploh niso imeli. In ob 100-letnici smo bili v planu
vsaj deset let, da dobimo ob 100-letnici sofinanciran ta del, v zadnjem letu pa je to izpadlo iz
občinskega proračuna zaradi tega, ker kot center potrebujejo avtolestev, ker potrebujejo novo
komandno vozilo, ker potrebujejo pokritje strehe, ki bo sicer seveda sofinancirano. Ampak
vseeno, za ena društva nimamo niti deset tisočakov za sofinanciranje, po drugi stran pa avtolestev
podarjamo v Srbijo.«

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.
Župan je v nadaljevanju podal naslednje ustne ODGOVORE, in sicer:
− na pobudo Mitje FICKA (glede čakanja pred vrati bolnic in zdravstvenih domov – pobuda je
na mestu, tudi minister za zdravje je že pisal županom vseh občin, da naj skušajo po svojih
močeh pomagati pri tem; na to temo je že tekel pogovor z direktorjem zdravstvenega doma,
saj je potrebno najti pot, da ljudje, zlasti bolni, ne bodo čakali v vrsti zunaj pred
zdravstvenimi objekti; pobuda bo posredovana naprej);
− na vprašanje dr. Petra KRALJA (v kateri fazi je vodovod sistem C 2. faza – pridobitev
odločbe za sofinanciranje tega vodovodnega sistema za občine Apače, Gornja Radgona in
Sveti Jurij ob Ščavnici je v zaključni fazi, aktivnosti za ta projekt se vodijo dnevno);
− na vprašanje Srečka ŽIŽEKA (koliko lahko župan podari občinskega denarja – 0,00 evra; če
pa ima župan v proračunu postavko, pa proračun izvršuje v skladu s predpisi; sklep o donaciji
stare avtolestve v lasti PGD Gornja Radgona pa je bil sprejet v društvu, občinski svet pa je bil
o tem že informiran).

K tč. 6: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30.
6. 2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave. Naštel in na
kratko predstavil je tudi aktualne projekte v občini.
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Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora je podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti,
ki glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020 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 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6.
2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 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 Poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ (predlog), Branko KOCBEK (vprašanje), Urška MAUKO
TUŠ (replika), dr. Peter KRALJ in župan (odgovori).
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
soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 88
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 01.01.2020 do 30.06.2020.

K tč. 7: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 54
navedenih nepremičnin v lasti občine
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.
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
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 54 navedenih nepremičnin v
lasti občine in so v naravi kategorizirane občinske ceste ter 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 (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 89
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega
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dobra lokalnega pomena 54 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in
predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste.

K tč. 8: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnino parc. št. 715/4 k.o. Stavešinci
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.
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
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. štev. 715/4
k.o. Stavešinci 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 (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 90
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 nepremičnino parc. št. 715/4 k.o. Stavešinci.

K tč. 9: Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2020
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 (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 91
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto
2020, kot sledi:
− Zlati grb občine Gornja Radgona se podeli Marjeti Erdela,
− Srebrni grb občine Gornja Radgona se podeli Tamari Vogrin,
− Bronasti grb občine Gornja Radgona se podeli Ivanu Ivaneku,
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Zlatarstvo Kapun s.p.,
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Majda frizerski salon
d.o.o.,
− Listina občine Gornja Radgona se podeli Kulturno umetniškemu društvu Bunker.
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K tč. 10: Obvezna razlaga dela besedila tretjega odstavka 127. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
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.: 92
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Obvezne razlage dela besedila
tretjega odstavka 127. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja
Radgona.
K tč. 11: Obvezna razlaga dela besedila prvega odstavka 10. člena Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja
prostora GR 53
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta dr. Peter KRALJ (vprašanje) in župan (odgovor).
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
soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 93
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Obvezne razlage dela besedila
prvega odstavka 10. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53.

K tč. 12: 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:
− množici aktivnosti na aktualnih projektih, ki jih je na tej seji pri točki 6 že naštel in predstavil
direktor občinske uprave (največji ključni projekti v izvajanju – izgradnja večnamenske
športne dvorane, širitev industrijske cone Mele, izgradnja centra za krepitev zdravja, obnova
vrtca v Negovi, modernizacija devetih občinskih cest v letu 2020, nadgradnja vodovodnega
sistema C 2. faza);
− času spoznavanja z novim vodstvom Komunale Radgona, spremembi koordinatorja za
komunalne dejavnosti;
− izvedenih večjih dogodkih v poletnem času kljub koronavirus omejitvam (CestArt Festival
Gornja Radgona od 3. do 9. 7. 2020 na različnih prizoriščih v mestu Gornja Radgona, Festival
ljubezni od 4. do 6. 9. 2020 in Penina Fejst na Gradu Negova);
− pripravi osnutka predloga proračuna za leto 2021;
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− poginu rib v Lisjakovi strugi konec meseca julija in morebitnih rešitvah za varovanje čistosti
potoka Hercegovščak,
− pripravljenem novem občinskem glasilu, ki ga bodo meseca septembra prejela brezplačno vsa
gospodinjstva v občini in v katerem bodo na kratko predstavljeni nekateri projekti zadnjega
leta,
− prihajajočem 25. občinskem prazniku in malo drugačnem letošnjem praznovanju zaradi
koronavirus omejitev.
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
16.17 uri zaključil 7. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVIL:
Boštjan FLEGAR

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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