ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne
28. decembra 2021, 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. Prebral je obvezna ravnanja vseh udeležencev na seji,
zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od skupno
21 članic in članov občinskega sveta. Odsotna sta bila Nina KOROŠAK in Maksimiljan VAJS. Seji
se je pri 3. točki pridružil Miran DOKL.
V nadaljevanju seje je tako bilo navzočih 19 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, Valentin KOVIČ,
Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR,
Anton ROŽMAN, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dominika FRAS, Nuša HOZJAN, Danilo
VLAJ, Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, Janja OSOJNIK, Simona PELCL;
− Igor MARTINŠEK, predstavnik podjetja TerraGIS 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. 4: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta (objavljeni vsi odgovori 28. 12. 2021),
− k tč. 6: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (druga obravnava):
o popravek Načrta razvojnih programov pri projektu OB029-20-0023 in OB029-18-0026,
o Amandma predlagatelja na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2022 (druga obravnava), z dne 28. 12. 2021.
− 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 10. redne seje občinskega sveta z dne 26. 11. 2021

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne 26. 11. 2021 ter povabil
navzoče k razpravi.
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Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 143
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 26. 11. 2021 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 11. 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. Gradivo in dodatno gradivo
k točkama 6 in 9 je bilo objavljeno 20. 12. 2021. Naštel je dodatno gradivo, ki je bilo objavljeno 28.
12. 2021 in dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o celotnem predlogu
dnevnega reda.
Razprave ni bilo. Župan je zaključil razpravo in v nadaljevanju 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 10. redne seje občinskega sveta z dne 26. 11. 2021
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic
in članov občinskega sveta
5. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (druga obravnava)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
8. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2022
9. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
10. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Prisotnost na seji se je povečala na 19 prisotnih članic in članov občinskega sveta, saj se je seji, ob
14.17 uri, pridružil Miran DOKL, član občinskega sveta.
K tč. 4:

Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta

Župan je seznanil, da so na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 10.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in so bili v pisni obliki objavljeni na dan seje,
28. 12. 2021 na spletni strani občine, in sicer:
➢ odgovori na pobudo in dve vprašanji članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
➢ odgovor na pobudo člana občinskega sveta Stanislava KLUBANA;
➢ odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA;
➢ odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Antona ROŽMANA;
➢ odgovor na pobudo člana občinskega sveta Štefana PUCKA;
➢ odgovor na pobudo člana občinskega sveta Branka KOCBEKA;
➢ odgovora na pobudo člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA.
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Tako da so bili podani čisto vsi odgovori na postavljena vprašanja in podane pobude članic in
članov občinskega sveta.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Valentin KOVIČ, član občinskega sveta, je vprašal, kaj je z njegovim odgovorom glede pobude za
nabavo rekuperatorjev za šole in vrtce, na kar mu je bilo odgovorjeno, da je bila ta njegova pobuda
dana pri 10. točki dnevnega reda 10. redne seje občinskega sveta, v razpravi ob prvi obravnavi
predloga Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (ta je fonetično zapisana v
obrazložitvi proračuna za leto 2022 – druga obravnava) in ne pri točki »Odgovori na vprašanja in
pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta«.
Pobuda je (ponovno) zapisana in evidentirana kot pobuda, podana v okviru 4. točke dnevnega reda
(te) 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – »Odgovori na vprašanja in pobude
postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta«.
Pobuda:
»Proračun je razvojno naravnan, investiramo v marsikaj, upamo tudi, da še kakšna sredstva dobimo
nazaj, ampak, zdaj so malo drugačni časi nastopili s šolstvom. O tem pa nič kaj dosti ne govorimo.
Potrebno bi bilo tudi kaj investirati v naše šole in vrtce v naši občini. Dajem pobudo za novo
postavko, in sicer za nakup ali pomoč pri nakupu rekuperatorjev. To je naprava, ki izmenjuje zrak v
prostoru. Naša šola je pridobila že tri take zadeve. Mogoče ste videli po televiziji kako so si šole to
nabavljale. Eni so si dali napeljati velike rore po razredih, kar je malo smešna zadeva. Ta
rekuperator pa je manjša zadeva, stane okrog 2.000 EUR, ampak izredno dobro izmenjuje zrak. To
pomeni, da v učilnici ni potrebno odpirati oken, sploh zdaj v tem mrzlem času. Sedaj so otroci
namreč usmerjeni v razred, so v mehurčkih, ne smejo se gibati po šoli razen na WC in ko gredo k
športni vzgoji. Ti rekuperatorji bi zelo pripomogli k izboljšanju zraka v učilnicah. Sedaj moraš kar
dobro prezračiti, v skladu z odloki, učilnica pa se s tem zelo ohladi in so otroci praktično
izpostavljeni mrazu, lahko pa se hkrati tudi prehladijo, staknejo kakšno bolezen in potem smo spet v
začaranem krogu. Trenutno je na naši šoli odsotnih 200 učencev od vseh 510 učencev na šoli.
Mislim, da bi lahko s tem prezračevanjem tudi omilili neke zadeve, sploh kar se tiče tega novega
Corona virusa, zato bi prosil, da malo prisluhnite, naredite kakšen strateški načrt za nabavo teh
zadev, povprašate po šolah po potrebah in se nekako to enakomerno porazdeli in vključi ter plačuje.
Otroci so le otroci, na njih včasih malo pozabimo. Saj je res…imamo skate park pa to, ampak koliko
otrok jih uporablja? Peščica. Ti rekuperatorji pa so namenjeni vsem v razredu, imajo enake
možnosti in potem tudi boljši zrak v učilnicah. Baje to funkcionira zelo dobro in se tudi, ko ga
zaženejo, prečrpa 100 m3 na uro in je zrak isti, čist, svež in nobenega mraza v učilnici. Toliko se
pogovarjamo o zeleni energiji in te zadeve…bolj se učilnice zračijo bolj mora šola kuriti, kurjavo pa
plača občina. Mogoče bi s tem dolgoročno tudi zmanjšali stroške ogrevanja šole in tudi seveda bolj
prijetno bivanje bi bilo za naše otroke v vrtcih in v šolah.«
Darja ZLATNIK, članica občinskega sveta, je postavila dve VPRAŠANJI:
1. »Veliko let iz tega mesta poslušamo opozorila, da naše okno v svet (od centra mesta proti
mejnemu prehodu) premore precej črnih točk. Nekatere izmed njih smo že velikokrat
obravnavali, nekatere pa so očitno nastale na novo. Najbolj obravnavani sta zgradbi bivšega
Putnika in Breznikova vila, bivša Policijska postaja Gornja Radgona. Kupec je vilo izpraznil,
zgradba je odprta, brez oken že dve leti in se z njo ne dogaja čisto nič. To je še posebej
problematično, ker je lepa zgradba pod spomeniškim varstvom, zato bi morala biti skrb vseh
nas, da to zgradbo ohranimo, saj takih zgradb nimamo veliko. Kljub temu, da je to v privatni
lasti, bi morali vedeti, kaj se z njo dogaja, saj je na drugi strani Aleja velikih, ki je kulturno –
zgodovinski spomenik. Vprašanje torej je, kaj se dogaja s to zgradbo.«
2. »V uradnem občinskem glasilu, ki je izšlo marca tega leta je bilo objavljeno, da se namerava
urediti tudi krožišče pri trgovskem centru Maximus, načrtuje se postavitev skulpture v tem
krožišču. Mnenje občanov o tej nameri je, da bi se denar za to raje namenil za ureditev na tem
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območju. Skulpture v krožišču so lahko lepe, vendar lahko vplivajo na prometno varnost, na
preglednost v krožišču. Če je sredina krožišča sicer urejena, potem tam niso potrebne nobene
tovrstne skulpture. Vprašanje pri tem je, kaj je namen urejanja omenjenega krožišča.«
»Ko sem pisala ti vprašanji oziroma pobudi sem ugotovila, da sem o tem in še čem spraševala že na
25. redni seji občinskega sveta v prejšnjem sestavu, 21. 6. 2018, pa se nič od tistega, kar sem takrat
vprašala, predlagala, ni spremenilo. Stvari se samo slabšajo, stavbe še bolj propadajo, stopnice na
Simoničev breg so pa še bolj uničene.«
Vprašanji je ga. Zlatnik podala tudi pisno.
Valentin KOVIČ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Za trgovino Mercator pri občini, pri dovozu oz. izhodu iz zadnje strani, je en jašek. Zelo je
poškodovan (obglodan). Nekdo od pristojne službe naj si to pogleda, saj je ta jašek kot ena past,
asfalt se na tem mestu vedno bolj drobi in zdaj že železje ven gleda. Tudi otroci hodijo tam mimo, je
dokaj nevarno, naj se uredi, da se ne bi zgodila kakšna poškodba.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO, pred tem pa se je
zahvalila občinski upravi za podajo vseh odgovorov na njena številna vprašanja.
Pobuda:
»Luč na koncu tunela se je pojavila za stanovalce v naselju Trate. V imenu stotih podpisnikov
civilne iniciative za selitev betonarne iz mesta se zahvaljujem županu za njegov aktiven pristop k
reševanju tega problema. Na pobudo župana je bil sklican sestanek in dogovorjeno je bilo, da se v
prvi polovici januarja 2022 pristopi k aktivnemu reševanju preselitve betonarne, v soglasju z
lastnico. Vsi se zavedamo, da do tega ne bo prišlo skozi noč, najbolj pomembno pa je to, da so se
aktivnosti resnično začele. In sedaj pobuda. Glede na povedano, si župan zasluži aplavz. Zato
predlagam, da se mi pri tem tudi pridružite. (aplavz) Hvala župan, to je trenutek, ki so ga stanovalci
čakali vsaj 20 let in do sedaj so vsi prejšnji župani samo obljubljali, vi pa ste prvi, ki ste naredili
konkreten korak.«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO:
»Glede na to, da so pridobljena sredstva za Vodovod 2. faza – krak C, jaz sem že sredi leta 2019
opozoril na divja odlagališča, se pravi na vodne vire, ki jih imamo v Segovcih oz. v Podgradu. Da so
ti vodni viri lahko v veliki nevarnosti zaradi divjih odlagališč, ki jih je v preteklosti tam imela
radgonska industrija. Dajem pobudo, da se takoj po novem letu, še pred izgradnjo drugega dela C
kraka, usedete skupaj vsi župani, kateri tangirate na to območje, ki napaja kar velik del prebivalstva,
da se ta divja odlagališča locirajo in sanirajo. To je bilo takrat povedano, ampak do danes se v tej
zvezi nič ni zgodilo, denar za vodovod nič ne pomaga, če v vodovod pride kontaminirana voda,
takrat je lep čas vodovod brez koristi, preden se sprazni in razkuži. Gre za Apaško polje, tam je en
kup gramoznic, nekaj jih je bilo zasipanih s tem odpadnim materialom in stari ljudje to vedo, tudi na
Občini Apače. Zato pozivam, da se to nemudoma sanira.«
Srečko ŽIŽEK, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na Facebook profilu in tudi v drugih občilih se je pojavil podatek, da je Zveza prijateljev mladine
Gornja Radgona podarila 500 slikanic vsem otrokom od 1. do 5. razreda v Občini Gornja Radgona.
Sprašujem, kateri so otroci, ki obiskujejo šolo na Kapeli oziroma nekaj tudi v Benediktu. Mar ti
otroci (od prvega do petega razreda) niso otroci občine Gornja Radgona? Vedno so nekako
zapostavljeni. Predsednik Zveze prijateljev mladine Gornja Radgona in bivši ravnatelj bi se lahko
pozanimal oziroma bi lahko vedel, da naši otroci obiskujejo tudi druge šole (izven občine). Že od
veke vekov je tako, tudi sedaj, ko so se ustanovile nove občine, ni nič drugače. Že 21 slikanico so
podarili otrokom občine Gornja Radgona, tem, ki obiskujejo šolo na Kapeli, pa še niti ene.
Sprašujem, ali ti otroci niso otroci Občine Gornja Radgona?«
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Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI in postavil eno VPRAŠANJE:
Pobudi:
1. »Hvala za zelo dober odgovor na moje vprašanje v zvezi s krožiščem in hvala občinski upravi,
da je izdala obvestilo občankam in občanom o izvedbi projekta Kolesarska pot v mestu Gornja
Radgona. Sam veliko hodim po tej cesti in fotografiram. Celotna trasa Ceste na stadion in
pločniki do pošte so bili asfaltirani z grobim asfaltom. Fina asfaltna prevleka pa bo bolj
spomladi, kar je prav, ker bo to vozišče obvoznica. Do danes pa ni asfaltiran še del pločnikov,
zato občani hodimo po gramozu in tudi po cestišču. Dajem pobudo, da se tudi ti pločniki v
doglednem času oziroma čimprej asfaltirajo.«
2. »V tem prostoru (dvorana gasilskega doma) za nami gori ogenj, pred nami pa levo vihra
slovenska, desno pa občinska zastava. Tako bi želel, da tudi v mestu Gornja Radgona in po celi
občini ob državnih praznikih vihrajo slovenske zastave. Na Dan samostojnosti in enotnosti je
namreč letos vihralo zelo malo slovenskih zastav po mestu in občini. Čeprav je dovolj prostora
na kandelabrih, zastave niso bile številno izobešene. Že ob Dnevu državnosti sem opozarjal, da
bi morali nabaviti več zastav, tudi zaradi dotrajanosti. Dajem pobudo, da se čimprej pristopi k
nabavi zastav za kandelabre.«
Vprašanje:
»Danes je eno leto od potresa v Petrinji na Hrvaškem. Takrat smo zbirali sredstva, tudi sam sem se
odpovedal sejnini za nakup kontejnerja. Sprašujem, kakšna je usoda tega kontejnerja za eno družino
v Petrinji?«
Župan je v nadaljevanju podal naslednje ustne ODGOVORE, in sicer:
- na vprašanja Darje ZLATNIK
o glede stavb, ki so potrebne obnove – takšnih stavb, ki so v privatni lasti in stavb, ki so v
občinski lasti – kar je naša obveza in strošek, je veliko. Več sestankov je bilo v tej zvezi
že opravljenih, ZVKD z lahkoto z odločbo naloži obveze sanacije; glede namembnosti
prostora Putnik prav tako potekajo dogovori. V takih primerih, ko je stavba v privatni
lasti ima občina v rokah več moči, če objekt ogroža okolico, drugače žal ne;
o glede krožišča pri Maximusu – investicija je sestavni del proračuna za leto 2022. Gre za
vsebine, ki bi naj zadovoljile tudi te kriterije, ki so v vprašanju navedene. Tako bi
obiskovalce iz Avstrije nagovarjale, da prihajajo v Slovenske gorice. Vsi izračuni kažejo,
da je postavka za vse predvideno premajhna, čeprav jo sofinancira LAS Prlekija, bo
potrebna uskladitev, da bo po finančni plati vzdržno;
- na pobudo Urške MAUKO TUŠ za aplavz – hvala, da tudi kdaj prepoznate, to vloženo energijo,
ki je sicer prisotna pri številnih aktivnostih; že od leta 2015, ko je bil sprejet odlok za
industrijsko cono, je vloženega ogromno dela v tem primeru, počasi se premika in upa, da bodo
zadeve stekle hitreje;
- na vprašanje Dušana ZAGORCA glede kontejnerja za Petrinjo – znesek pobran za Petrinjo, je
bil premajhen, da bi lahko nakupili kontejner, zato je bil nakazan Rdečemu križu za namen
potres Petrinja. Podatkov o prejemnikih ni, bi jih bilo potrebno preveriti. Bila je izjemna velika
gesta dobre volje, kolikor pa mu je znano je EU Hrvaški nakazala cca 6 mio eur za namen
potresa, vendar je Hrvaška izkoristila le dober milijon evrov, kar ga žalosti;
- na vprašanje Srečka ŽIŽEKA glede obdarovanja otrok – verjetno bo potrebno na novo prevetriti
to vprašanje, dosedanja praksa je namreč bila, da tudi ostale občine razdelijo darila vsem
učencem, ne glede na to iz katere občine otroci prihajajo, je pa način razdelitve daril v izvirni
pristojnosti društev in zvez, ki to delajo. Nihče od otrok, ki prihaja iz naše občine in hodi v
druge šole, ni bil ob izteku leta neobdarjen, če pa je kako drugače, je to potrebno popraviti;
- na vsa ostala postavljena vprašanja in podane pobude bodo podani pisni odgovori.
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K tč. 5:

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin 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 Nuša HOZJAN, 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 načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 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. V
nadaljevanju je župan 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.: 144
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona druga obravnava.

K tč. 6:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 – druga obravnava

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli naknadno, dne 20. 12. 2021, pred
pričetkom seje pa je bilo članicam in članom občinskega sveta k točki predloženo še dodatno
gradivo, in sicer popravek Načrta razvojnih programov pri projektu OB029-20-0023 in OB029-180026 in Amandma predlagatelja na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2022 (druga obravnava), z dne 28. 12. 2022.
Krajšo uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Obširno podrobnejšo obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna
računovodkinja v občinski upravi. Izpostavila je predvsem predloge, prispele v času javne
obravnave proračuna, kateri so bili vgrajeni v predlog za drugo obravnavo proračuna in vse druge
spremembe, ki so bile vključene.
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 2022 – 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 2022 – druga obravnava 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 2022 – druga obravnava 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 2022 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Župan je nato prebral Amandma predlagatelja na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2022 (druga obravnava), z dne 28. 12. 2021, ki so ga člani in članice občinskega
sveta prejeli pred pričetkom seje na mize v dodatnem gradivu.
Nato je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Srečko ŽIŽEK (o modernizaciji cest v KS Spodnji Ivanjci, investicijah v mestu
Gornja.Radgona), Urška MAUKO TUŠ (o pravilni časovnici sprejemanja proračuna za lažje delo in
prioritetah), David ROŠKAR (o pravilni časovnici in pomembnosti sprejema proračuna), Suzana
ARCET BRAČIČ (podpora dokapitalizacije doma, pohvala pripravljalcu proračuna in seznanitev o
glasovanju ZA sprejem proračun).
Župan je podal odgovore na izpostavljeno v razpravi, in sicer o težavnosti iskanja uravnoteženosti
proračuna in o raznolikosti občinskih značilnosti.
Sledilo je glasovanje o Amandmaju predlagatelja na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2022 (druga obravnava), z dne 28. 12. 2021. Razprave o amandmaju ni bilo, zato je
župan dal amandma na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (19
navzočih, od tega 18 ZA – 0 PROTI) sprejeli amandma predlagatelja.
Župan je ugotovil, da je amandma predlagatelja sprejet in je s tem postal sestavni del predloga
odloka o proračunu.
V nadaljevanju je sledilo glasovanje o celotnem predlogu odloka o proračunu. Župan je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (19 navzočih, od tega 17 ZA – 0 PROTI)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 145
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2022 – druga obravnava, vključno z vsemi bilancami in obveznimi prilogami.
ODMOR
Ob 15.55 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.15 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji
navzočih 19 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 7:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Krajšo uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan. Obširno obrazložitev k tej točki je podal Igor
MARTINŠEK, predstavnik podjetja TerraGIS d.o.o..
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 nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek 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
spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja

7

Radgona – skrajšani postopek 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 z večino glasov (19 navzočih, od
tega 17 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 146
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona – skrajšani
postopek.

K tč. 8:

Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2022

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski
upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v občini
Gornja Radgona za leto 2022 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.: 147
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2022.
K tč. 9:

Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje, dodatno gradivo za
20. 12. 2021.
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, 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 Sklepa o podaji soglasja k predlogu
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju 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
podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna
oskrba na območju Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
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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.: 148
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podaji soglasja k predlogu
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine
Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Pomurje (z dne 9. 12. 2021).

K tč. 10: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najpomembnejša dogajanja, ki so se odvijala med prejšnjo
in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in sicer o:
➢ podeljenih priznanjih župana za prostovoljstvo;
➢ dobrodelnem koncertu v okviru letošnjega 6. pravljičnega mesta Gornja Radgona;
➢ zaključni konferenci o dobrih praksah čezmejnega sodelovanja in čezmejnem sporazumu v
okviru projekta »Co_Operation« in o sami vsebini izvedenega projekta;
➢ osnutku pisma o nameri (Betonarna Tivadar) in o aktivnostih v zvezi s selitvijo industrije izven
mesta;
➢ trenutno še visoko puščenih jaških na Cesti na stadion, ki so povišani zaradi lažjega izvajanja
zimske službe;
➢ plačilu kupnine za objekt Elsa v stečaju;
➢ sestanku pri državnem sekretarju ministrstva za gospodarstvo glede obravnave naše vloge za
sofinanciranje – industrijska cona;
➢ javnih nastopih župana na številnih medijih;
➢ podpisu gradbenih pogodb vodovodnega omrežja – sistema C – 2. faza;
➢ prevzemu širokopasovnih priključkov v Negovi in okolici;
➢ sestanku z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (objekti vojašnica, Admont);
➢ sestanku z izvajalci investicij na cestni infrastrukturi;
➢ o novem sistemu ravnanja z dokumentarnim gradivom (ODOS) v občinski upravi;
➢ presoji vplivov na okolje za IC Mele GR23;
➢ usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo glede zemljišč v Negovi in IC.
Zahvalil se je vsem za sodelovanje v letu 2021 in izrekel voščilo ob prihajajočih praznikih.
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 17.17 uri
zaključil 11. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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