ZAPISNIK
22. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek 28.03.2002, s
pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

Ad. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Miha VODENIK, župan Občine Gornja Radgona. Otvoril je sejo in pozdravil
vse prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo na začetku prisotnih 17 članic in članov
občinskega sveta. Seje se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 19 članic in članov občinskega
sveta.
Odsotnost sta opravičila Janko IRGOLIČ in Andrej RITLOP, oba člana občinskega sveta.
Odsoten je bil tudi Janko SLAVIČ, član občinskega sveta.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Dragan KUJUNDŽIČ, Darja REMSKO, Andrej
SUBAŠIČ, Janja BRUMEN, Leopoldina Pika VODNIK, Mitja FICKO, Štefanija
CEDULA;
Ø Zlatko ERLIH, predstavnik podjetja SUN d.o.o. Gornja Radgona.
Ø novinarji.

Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bilo pred sejo razdeljeno naslednje gradivo:
Ø k točki 20 – predlog sklepa o imenovanju delovne skupine za izvedbo postopkov za
ustanovitev Podjetniško razvojne agencije za območje treh občin;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve;
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za področje družbenih dejavnosti;
Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
Ø mnenja in predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogom
sklepa – mnenja za imenovanje načelnika Upravne enote Gornja Radgona.

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 20. redne seje Občinskega sveta občine
Gornja Radgona

Župan je dal v razpravo zapis 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila 29.11.2001, nato pa še zapis 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki
je bila 20.12.2001.
Seji se je v tem času pridružil Štefan PUCKO, član občinskega sveta, tako, da je bilo na seji
prisotnih 18 članic in članov občinskega sveta.
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Članice in člani občinskega sveta o zapisu 21. redne seje in zapisu 6. izredne seje niso
razpravljali. Župan je dal oba zapisa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 351:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme zapis 21. redne seje Občinskega sveta
občine Gornja Radgona, z dne 29.11.2001 in zapis 6. izredne seje Občinskega sveta
občine Gornja Radgona, z dne 20.12.2001.

Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je prebral predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 22. sejo in ga dal v
obravnavo.
Drago HORVAT, član občinskega sveta je v imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko: »Mnenje k imenovanju načelnika
Upravne enote Gornja Radgona«.
Predlog za spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda je župan dal v razpravo.
Članice in člani občinskega sveta niso razpravljali o predlogu.
Župan je nato dal na glasovanje predlagani, in z dopolnitvijo korigirani, dnevni red, pred tem
pa predlagal, da se »Mnenje k imenovanju načelnika Upravne enote Gornja Radgona«
obravnava kot 22. točka dnevnega reda, za točko »Odgovori na vprašanja, pobude in
predloge članic in članov občinskega sveta« pa predlagal, da se obravnava kot 23. točka
dnevnega reda.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 21. redne seje občinskega sveta in 6. izredne seje
občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v letu 2001
6. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 (skrajšani
postopek)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja RadgonaVelclov vrt« (prva obravnava)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja RadgonaTrate« (prva obravnava)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda (prva obravnava)
11. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske
javne službe čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (prva obravnava)
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v
občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
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13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
univerza Gornja Radgona (skrajšani postopek)
14. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2002
15. Sklep o soinvestitorstvu Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih
socialnih stanovanj v občini Gornja Radgona
16. Sklep o določitvi ekonomske cene storitve Pomoč družini na domu
17. Sklep o določitvi višine ekonomske cene v VVZ Manko Golar Gornja Radgona
18. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem
zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001
19. Soglasje za izplačilo enkratne nagrade direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom
Gornja Radgona za leto 2001
20. Sklep o soglasju za izvedbo postopkov za ustanovitev Podjetniško razvojne agencije za
območje občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij
21. Koledar prireditev za leto 2002
22. Mnenje k imenovanju načelnika Upravne enote Gornja Radgona
23. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta

Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Violeta DEUTSCH MESARIČ, članica občinskega sveta je podala pobude sveta KS in
postavila eno vprašanje.
POBUDE:
»Prenesla bi pobude, ki jih je Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona sprejel na svoji seji,
dne 04.02.2002 in katere so na sami seji sveta KS Gornja Radgona podprli vsi, na seji prisotni
člani občinskega sveta: Nekrep Milan, Zagorc Dušan, Tropenauer Anton, Horvat Drago in
Violeta Deutsch Mesarič. Pobude so naslednje:
1. Predlagamo, da Občina Gornja Radgona kot soinvestitor zahteva od Direkcije za ceste
dodatno proučitev rešitve križišča pri bivšem Petrolu s krožiščem.
Znano je, da je DDC v letu 2001 naročila izdelavo projektne dokumentacije za priključek
Mariborske ceste na državno cest G-1. Kot nam je znano, je pripravljena projektna rešitev
za postavitev semaforske naprave, kar pa je po našem mnenju neustrezna rešitev, saj
semafor ne umirja prometa na vpadnici v mesto, ampak ga celo pospešuje. Izgradnja
prepotrebnega križišča je predvidena v letu 2003, zato menimo, da je še dovolj časa za
projektno proučitev možnosti izgradnje krožišča, saj cela Evropa rešuje promet na ta
najvarnejši način. Investicija pa prav gotovo ne bi bila dražja od semaforja, pa še
vzdrževanje bi bilo cenejše.
2. Županu in občinski upravi predlagamo, da takoj proučijo možnost uporabe hodnika za
pešce na Ljutomerski cesti ob glavni državni cesti G-1 za pešce in kolesarje in da
istočasno začno postopek za izgradnjo kolesarske steze od naselja Mele do Arconta.
Predpisi o urejanju cest in cestnega prometa na njih določajo, da režim prometa na
hodnikih za pešce urejajo občine s svojimi predpisi. Izgrajen hodnik za pešce od vhoda v
podjetje Arcont do mesta je dovolj širok, da ga lahko uporabljajo pešci in kolesarji. To pa
dopušča tudi spremenjena zakonodaja. Izvesti je potrebno le znižanje nekaterih robnikov
in postaviti ustrezno prometno signalizacijo po predhodnem soglasju upravljalca cest. Za
zagotovitev popolnejše varnosti pešcev in kolesarjev prav tako predlagamo izgradnjo
manjkajoče kolesarske steze od naselja Mele do Arconta, po možnosti kot soinvestitorski
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projekt z DDC, kar bo bistveno povečalo tudi varnost kolesarjev – naših otrok, ki v
poletnem času uporabljajo kopališče v Radencih, ogrožajo pa jih tovornjaki.
3. V imenu ljubiteljev narave, sprehajalcev in kolesarjev predlagamo, da se Občini Gornja
Radgona in Radenci dogovorita o povezavi poti ob reki Muri, od Melov do novih mostov
v Radencih.
Mnenja smo, da bi povezava in tako vzdrževana sprehajalna pot, kot je trenutno na našem
območju prispevala veliko za varnost kolesarjev, predvsem za čas, dokler kolesarska steza
od Melov do Gornje Radgone ni izgrajena. Istočasno bi tako urejena pot omogočala tudi
gostom hotela Radin, da si kot sprehajalci ali kolesarji ogledajo Radgono, kar bi
prispevalo k razvoju turizma v našem mestu.
4. Zaradi prometne gneče na Partizanski cesti v Gornji Radgoni, del Prešernove in v
nadaljevanju Delavske poti prevzemata vlogo mestne obvozne ceste. Promet se dnevno
povečuje, na njih pa so vse bolj ogroženi pešci.
Zato županu in občinski upravi predlagamo, da proučijo naše predloge:
§
da se nadaljuje z izgradnjo pločnika na Prešernovi in Delavski poti, morda tudi v
okviru gradnje kanalizacije in vodovoda – kot del rešitve vodovoda za Police;
§
da se prouči ustreznejša vključitev Prešernove na Partizansko – saj sedanji
priključek pri pošti predstavlja ozko grlo in dnevno nevarnost za vse, ki se tu
vključujejo v promet.
5. Županu Občine Gornja Radgona predlagamo, da prevzame iniciativo za večje
povezovanje in usklajene aktivnosti županov občin, po katerih teče glavna cesta Počehova
– Dolga vas v zvezi s sprejemanjem rebalansa programa izgradnje avtocest v RS.
Vse bolj verjetno postaja, da bo tranzitni promet do leta 2010 in morda še dalje potekal
skozi Lenart in Gornjo Radgono, Radenci in novi avtocestni most proti Lendavi.
Rešitev za našo občino je izgradnja avtoceste ali vsaj hitre ceste od Vučje vasi do
Maribora, zato na odmike od zastavljenega cilja leta 2004, ali 2005 ne bi smeli dovoliti.
Skupna aktivnost vseh županov, poslancev in civilnih iniciativ mora določiti prioriteto, ki
je bila določena, vsebovati pa jo mora tudi rebalans avtocestnega programa.«

V nadaljevanju je gospa Violeta DEUTSCH MESARIČ postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Na pobudo nekaterih prebivalcev ob Prešernovi cesti in Delavski poti, dodatno k že
podanemu predlogu o ureditvi pločnikov, postavljam naslednje vprašanje:
Ø Kdaj bo ponovno postavljen na tem predelu prometni znak o omejitvi hitrosti prometa na

najnižjo normalno dopustno hitrost?
Takšen znak je pred časom na tem predelu že stal in sicer z omejitvijo 40 km najvišje
dopustne hitrosti in je bil, po neznano kom, odstranjen. Ponovno opozarjam na sedaj še
bistveno večji pretok prometa in to tudi zaradi nič kaj za tekoči promet primerno
urejenega oz. pretočnega križišča cest za mesto Gornja Radgona – Črešnjevci – Mele
(Murska Sobota), oziroma na območju nekdanje bencinske črpalke.
Poudarjam dejstvo, da gre v navedenem primeru tudi za izredno nevarno pot, ki jo mora
del otrok prehoditi tudi, ko morajo v vrtec ali pa v šolo.
Imam določene informacije, da je bil okrog novega leta pripravljen popis potrebnih
znakov, ki jih je potrebno postaviti ali zamenjati, potrebno je torej to le še realizirati.
Vljudno prosim gospoda župana, oz. predstavnika pristojnih služb za odgovor, kdaj bo to
realizirano in dobro bi bilo - to je tudi pobuda, da čimprej.«
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Drago HORVAT, član občinskega sveta je postavil naslednja VPRAŠANJA:
Ø »Ponovno bi želel opozoriti na problem mirujočega prometa v mestu Gornja Radgona.

Občinski svet je na tem področju nekatere stvari že naredil, od takrat je preteklo precej
časa in na področju urejanja te problematike nismo storili kaj veliko. Zato ponovno
predlagam, da vendarle to začeto nalogo - ureditev mirujočega prometa v mestu Gornja
Radgona - spravimo v pogon in uredimo to zadevo, saj stanje postaja nevzdržno. V Gornji
Radgoni dopoldan parkirajo in zasedejo vsa parkirna mesta in vsak, ki pride pozneje v
Gornjo Radgono ima težave s parkiranjem. Pred časom so bile začrtane že modre cone,
na žalost dalje ni bilo storjeno nič. Smo verjetno edino mestece v širšem območju, ki na
tem področju zaostaja.«
Ø »Zadnji mesec smo vsakodnevno priča javnih oznanil vseh medijev o prepovedanem

kurjenju v naravi, vendar ljudje po naših hribih in dolinah kljub temu kurijo. Postavljam
vprašanje inšpekcijskim službam in policiji, kaj so v tej zvezi storile, saj kurjenje ni
prenehalo. Ne gre samo za požarno ogroženost, ampak tudi za druge negativne posledice.«
V nadaljevanju je Drago HORVAT podal naslednjo POBUDO:
Ø Dajem pobudo, da Občinski svet Občine Gornja Radgona, skupaj z županom in občinsko

upravo ponovno opozori Ministrstvo za obrambo na sramoto sredi mesta Gornje Radgone
– na vojašnico. Ta objekt namreč dnevno propada in je v sramoto mestu Gornja Radgona.
Skrajni čas je, da država z vojašnico nekaj naredi (ne, da jo oddaja), drugače se bo podrla.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta je postavil naslednja VPRAŠANJA:
1. Na podlagi 16. člena Poslovnika občinskega sveta, sprašujem župana o vsebini dnevnih
redov sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, katere bodo sklicane v zadnjem
štirimesečnem obdobju leta 2002?
2. Kdaj bodo v letu 2002 še seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona?
Prosim za odgovor že pri zadnji točki današnjega dnevnega reda ali pa pismeno. Vprašanje
sem že postavil na seji Odbora za področje družbenih dejavnosti, verjetno županu ni bilo
posredovano.
Nadalje je Dušan ZAGORC postavil še naslednja VPRAŠANJA:
Ø »Izpostavljam nevarno pot na Prežihovi ulici, kjer je tudi Osnovna šola Gornja Radgona.

Obstajajo možnosti za postavitev ovir za umiritev prometa? Promet na tej cesti je namreč
nevaren, cesta je ozka, znaki so polomljeni.«
Ø »V zvezi z vojašnico v Gornji Radgoni prosim, da to pomlad ali na dan očiščevalne akcije
(6.4.2002) nekaj postorimo, brez vednosti države, ker se bo drugače nekaj zgodilo. Ob, in
za vojašnico, sta dve pritiklinski stavbi, ki sta v nevarnem stanju. Otroci radgonske
osnovne šole se tam tudi zbirajo - osnovna šola ne more vedno paziti na njih in na to, da
se lahko kaj zgodi. Zanima me, če je možno te stavbe odstraniti oziroma podreti?«
Ø »Veliko ljudi, ki hodi na pokopališče v Gornjo Radgono ali v Osnovno šolo Gornja
Radgona, koristi bližnjico od avtobusne postaje, ki pelje mimo vojašnice (vzhodna stran).
Bližnjica je ob deževju tudi blatna, zanima me, če je možno to pešpot sanirati.«
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Ad. 5:

Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v letu 2001

Uvodoma je poročilo obrazložila Darinka BODANEC, tajnik Občine Gornja Radgona.
Povzela je podatke iz zaključka poročila, izpostavila nerealizirane sklepe, pri tem pa seznanila
občinski svet, da je sklep št. 347 v celoti realiziran, ker sta Zrnič Marijan in Ljubica, v času
od priprave gradiva, že plačala najemnino za poslovni prostor. Občinskemu svetu je
predlagala sprejem predloga sklepa.
Župan je prebral mnenja in predloge delovnih teles občinskega sveta, ki so naslednja:
Mnenje Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov občinskega sveta v letu 2001. Poročilo naj vsebuje tudi realizacije pobud svetnikov.«
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se je seznanil s
Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v letu 2001. Na poročilo je odbor dal
pripombo, da ne vsebuje poročila o izvajanju pobud, ki je bila dana že na dveh odborih.«
Mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti:
»Odbor za področje družbenih dejavnosti se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v letu 2001.«
Mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v letu 2001.«
Župan je nato odprl razpravo.
Danilo TIRŠ, član občinskega sveta je uvodoma opomnil na lani sprejeto mnenje in predlog
delovnih teles občinskega sveta, da se v okviru obravnave poročil o realizaciji sklepov
občinskega sveta, pripravljajo tudi poročila o realizaciji vprašanj, pobud in predlogov članic
in članov občinskega sveta. Ker to letos ni bilo upoštevano, so delovna telesa ponovno
sprejela takšno mnenje. Zato je v nadaljevanju predlagal, da postane priprava poročila o
vprašanjih in pobudah v okviru obravnave poročila o sprejetih sklepih, vsakoletna praksa.
Menil je, da so pobude članic in članov občinskega sveta enakovredne sklepom občinskega
sveta in jih je tudi potrebno posebej obravnavati.
Župan je zaključil razpravo in pred glasovanjem ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članic in
članov občinskega sveta, saj se je seji pridružil Anton TROPENAUER, član občinskega sveta.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 352:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov občinskega sveta v letu 2001.
2. Občinska uprava do naslednje seje občinskega sveta pripravi Poročilo o realizaciji
vprašanj, pobud in predlogov članic in članov občinskega sveta v letu 2001.
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Ad. 6:

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001
– skrajšani postopek

Obrazložitev k Odloku o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001
je podala Darinka BODANEC, vodja Oddelka za občo upravo in proračun v občinski upravi.
Uvodoma je spomnila prisotne na potek sprejema proračuna za leto 2001, v nadaljevanju pa
spregovorila o sestavi zaključnega računa in seznanila prisotne o (s proračunom za leto 2001)
predvidenem obsegu prihodkov in odhodkov, predvidenem obsegu finančnih terjatev in
naložb ter obsegu računa financiranja. Obširneje je izpostavila realizacijo prihodkov in
povedala, da so bili realizirani v višini 1,561.495.000 SIT, kar je 11,9 mio SIT manj od
predvidenih. V nadaljevanju je naštela višino realizacije po strukturi prihodkov in opomnila
na grafični prikaz realizacije prihodkov. Pri tem je izpostavila podatek, da je Občina Gornja
Radgona v letu 2001 v celoti dosegla primerno porabo predvsem iz razloga, ker je bila
realizirana prihodkovna stran iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V
nadaljevanju je govorila o realizaciji odhodkov proračuna in povedala, da so bili realizirani v
višini 1,750.462.000 SIT oziroma 83,4 mio SIT (ali 4,5%) manj od načrtovanih. Izpostavila je
razloge, zakaj so bili investicijski odhodki realizirani le v višini 721,7 mio SIT in naštela vse
nedokončane investicije in predvidena neporabljena sredstva, ki se predlagajo za prenos v letu
2002 za iste namene in v skupni višini 50,5 mio SIT. Omenila je še realizacijo investicijskih
transferjev in poudarila, da bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke v višini
1,561.495.000 SIT in odhodke v višini 1,750.462.000 SIT ter proračunski primanjkljaj v
višini 188.967.000 SIT. Pojasnila je, da je navedeni primanjkljaj pokrit iz bilance B in C
(ostanki sredstev iz preteklih let) tako, da so odhodki v celoti pokriti. Ob koncu obrazložitve
je omenila še stanje sredstev na računih proračuna po ZR za leto 2001, nato pa predlagala
članicam in članom občinskega sveta, da sprejmejo Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2001.
V nadaljevanju je župan prebral mnenja in predloge delovnih teles, ki so naslednja:
Mnenje Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve sprejema predlog Odloka o Zaključnem
računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 (skrajšani postopek) in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 (skrajšani
postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti:
Odbor za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Odloka o Zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 (skrajšani postopek) in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.«
Mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo sprejema predlog Odloka o Zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001, z vsemi bilancami. Strinja se tudi s
predlogom 2. točke sklepa, da se neporabljena planirana sredstva, označena v ZR z dvema
zvezdicama, v višini 50,5 mio SIT, vključijo v rebalans proračuna za leto 2002 za iste
namene. Občinskemu svetu predlaga, da Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2001 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.«
Nato je dal župan zaključni račun v razpravo.
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Razprave ni bilo. Sledilo je glasovanje o zaključnem računu. 19 prisotnih članic in članov
občinskega sveta je soglasno sprejelo naslednji
S K L E P št. 353:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o Zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001, z vsemi bilancami.
2. Neporabljena planirana sredstva, označena v ZR z dvema zvezdicama, v višini 50,5
mio SIT, se vključijo v rebalans proračuna za leto 2002 za iste namene.

Ad.7:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek

V uvodni obrazložitvi je Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje
prostora ter komunalno infrastrukturo v občinski upravi povedal, da z obravnavanim odlokom
že drugič spreminjamo Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona. Za
vnos v občinski kataster se sedaj predlaga 136 cest, skupne dolžine 30,8 km in brisanje štirih
cest, ki se več ne uporabljajo za tovrstne namene. Izpostavil je seštevek vseh občinskih cest.
Ta znaša skupno 409 občinskih cest, skupne dolžine 343 km. Podatek je izpostavil iz razloga,
da se zavedamo kakšno število občinskih prometnic imamo, da je potrebno z njimi upravljati
in zanje skrbeti. Poudaril je, da so bili pri pripravi obravnavanega odloka v celoti upoštevani
predlogi vseh krajevnih skupnosti in da je največ sprememb predlagala KS ČrešnjevciZbigovci. Uvodno obrazložitev je zaključil s pojasnilom, da je Direkcija RS za ceste v skladu
z 18. členom Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, dala pozitivno mnenje k
spremembam, tako, da je predlog za spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
celoti utemeljen.
Župan je prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, ki je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja
Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani
vsebini.«
Nato je župan odprl razpravo.
Amalija NOVAK, članica občinskega sveta je vložila amandma k Odloku o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona.
Vsebina amandmaja je naslednja:
AMANDMA ŠT. 1:
»Podpisani člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dajemo amandma št. 1 k 7. točki
dnevnega reda – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Gornja Radgona – 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne
28.03.2002 in sicer:
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Podpisani predlagamo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Gornja Radgona dopolni v 6. členu in se vnese tudi nekategorizirana
cesta na parcelni št. 537/13 v Apačah kot javna pot.
Obrazložitev:
Predlagana cesta leži na parcelni št. 537/13 - v središču Apač, je dolga okrog 60 m. Ob cesti
so štiri hiše naslednjih lastnikov: Korelc Igorja, Klemenčič Alojza, Novak Amalije in Peserl
Ivana, katerega hiša ima tudi poslovni prostor.
Za to cesto je občina že pred leti odmerila zemljišča od parcel navedenih lastnikov in jim
odvzeto zemljišče izplačala. Torej je cesta na občinski zemlji. Lastniki parcel ob cesti so cesto
dali asfaltirati na svoje stroške. Prav tako so že leta 1999 poslali Draganu Kujundžiču – vodji
Oddelka za urejanje in varstvo prostora, prošnjo, da se navedena cesta kot javna pot vnese v
Odlok o kategorizaciji občinskih cest. V letu 2001 pa sem ga še ustno opozorila na to cesto.
Podpisani člani občinskega sveta smatramo, da je vložitev tega amandmaja upravičena, zato
pozivamo župana in občinski svet, da amandma podprejo.«
Amandma je podpisalo osem članov občinskega sveta (Amalija Novak, Milan Nekrep,
Elizabeta Starovasnik, Violeta Deutsch Mesarič, Tone Rovšnik, Kovač Jože, Ivan Kajdič,
Anton Tropenauer), priložili pa so tudi izris parcelne številke.
V nadaljevanju sta razpravljala Drago Horvat in Ivan Kajdič, člana občinskega sveta.

Draga HORVATA je zanimala usoda pasov, širokih 4 do 5 metrov, ki so bili prej cesta, sedaj
pa več ne služijo temu namenu. Vprašal je ali jih bo občina ponudila lastnikom sosednjih
parcel v odkup, ali pa se predvideva kakšna druga rešitev.
Ivan KAJDIČ je predlagal, da se pri rebalansu proračuna za leto 2002 pri delitvi sredstev za
krajevne skupnosti (ključ delitve je tudi dolžina cest), upošteva nova kategorizacija cest.
Župan je g. Kajdiču odgovoril, da bo novi odlok vsekakor podlaga za novi ključ delitve
sredstev za krajevne skupnosti, vendar v proračunu in ne pri rebalansu proračuna. Z
rebalansom proračuna se bodo vršile le določene prerazporeditve v okviru finančnih
možnosti.
Župan je nato zaključil razpravo in prosil g. Kujundžiča, da poda mnenje o vloženem
amandmaju.
Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno
infrastrukturo v občinski upravi je pojasnil, da je cesta, ki jo predlagatelji amandmaja
predlagajo za vnos v obravnavani odlok, občinsko premoženje, je dovozna oziroma javna pot
in vodi do štirih hiš v mestu Apače. Dejal je, da se cesta lahko vnese v Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona in ocenil
amandma kot sprejemljiv.
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Tudi župan je ocenil amandma kot sprejemljiv, povedal je, da ga kot predlagatelj odloka
sprejema.
Nato je predlagal članicam in članom občinskega sveta, da Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona sprejmejo in dal
predlog na glasovanje. 19 prisotnih članic in članov občinskega sveta je soglasno sprejelo
naslednji
S K L E P št. 354:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona - skrajšani
postopek.

Ad.8:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
»Gornja Radgona-Velclov vrt« - prva obravnava

Krajšo uvodno obrazložitev je podal Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja
in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v občinski upravi. Navedel je potek
sprejema zazidalnega načrta Gornja Radgona-Velclov vrt in sprejemanja sprememb
navedenega zazidalnega načrta. Povedal je, da je pobudnik tokratnih sprememb in dopolnitev
podjetje Elsa d.o.o. Gornja Radgona, zato je v nadaljevanju opisal nastalo stanje. Dejal je, da
je obširno obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka pripravil izdelovalec – ZEU Murska
Sobota in je sestavni del obravnavanega odloka. Ob koncu je g. Kujundžič poudaril, da 5.
člen odloka zavezuje investitorja (Elso), da mora obstoječi tranzitni cevovod magistralnega
vodovodnega omrežja, ki poteka po parc. št. 539 k.o. Gornja Radgona, prestaviti na svoje
stroške.
Župan je nato prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe, ki je v zvezi z odlokom sprejel naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona –
Velclov vrt« (prva obravnava) in predlaga naslednjo spremembo:
- v 5. členu odloka bi se besedilo »pred pričetkom gradnje poslovnih objektov« nadomestilo z
besedilom »pred izdajo dovoljenja«. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok s
predlagano spremembo vsebine.«
Nato je odprl razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je v nadaljevanju ocenil pripombo odbora kot umestno, zato se je strinjal, da se pri
pripravi odloka za drugo obravnavo njihova pripomba vnese v vsebino odloka.
Nato je dal župan na glasovanje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu »Gornja Radgona-Velclov vrt« - prva obravnava z dopolnitvijo in
predlogom Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
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Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 355:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu ¨Gornja Radgona – Velclov vrt¨- prva
obravnava s predlagano spremembo Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki je naslednja:
»V 5. členu odloka se besedilo »pred pričetkom gradnje poslovnih objektov« nadomesti
z besedilom »pred izdajo dovoljenja«.
Obravnava o predlogu odloka traja do 30.05.2002.

Ad. 9:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
»Gornja Radgona-Trate« - prva obravnava

Uvodoma je Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter
komunalno infrastrukturo v občinski upravi povedal, da je bil Odlok o zazidalnem načrtu
Gornja Radgona – Trate sprejet leta 2000 in spomnil, da se je takrat območje zazidalnega
načrta razdelilo na pet enot, deljenih glede na obstoječo pretežno rabo prostora. Obravnavani
odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – Trate pa predstavlja osnovo za
pristop k vsem potrebnim aktivnostim za načrtovanje in gradnjo doma starejših občanov, zato
je v nadaljevanju seznanil prisotne o predvidenem objektu. Tako je povedal, da je predvidenih
150 ležišč z možnostjo povečanja, tretjina ležišč je namenjena samostojnim oskrbovancem,
površina objekta bi znašala 2.400 m2, pripravljeni sta dve varianti, predviden je tudi park,
parkirišče in dovozna cesta. Glede na prostorske pogoje se ocenjuje predlagana lokacija kot
ustrezna, zato je predlagal članicam in članom občinskega sveta, da odlok sprejmejo.
Župan je prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, ki je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Sledila je razprava.
Milan NEKREP, član občinskega sveta je seznanil prisotne, da upokojenci z veseljem
podpirajo spremembe zazidalnega načrta Gornja Radgona – Trate, saj se zavedajo, da le-te
predstavljajo začetno fazo, ki bo privedla do izdelave načrta, in ob pomoči občinskih in
državnih sredstev tudi do začetka gradnje doma. Prosil je članice in člane občinskega sveta,
da obravnavani odlok sprejmejo.
Violeta DEUTSCH MESARIČ, članica občinskega sveta je podprla sprejem odloka,
pripravljalca odloka pa je opomnila, da h gradivu ni priložil grafičnih prilog.
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Župan je zaključil razpravo in predlagal članicam in članom občinskega sveta, da predlog
odloka sprejmejo. 19 prisotnih članic in članov občinskega sveta je soglasno sprejelo
naslednji
S K L E P št. 356:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate – prva obravnava.
Obravnava o predlogu odloka traja do 30.05.2002.

Sledil je 30-minutni odmor, ki ga je ob 15.30 odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 15.50 uri.
Župan je preveril prisotnost članov in članic občinskega sveta in ugotovil, da je na seji
trenutno prisotnih 15 članic in članov občinskega sveta.

Ad. 10: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda – prva obravnava
Tudi k tej točki je podal uvodno obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo
okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v občinski upravi. Občinski svet je
seznanil, da obravnavani odlok predvideva dopolnitev obstoječega odloka z novim 6.a
členom, ki govori, da se lahko javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, ali samo del te službe zagotavlja v javnem podjetju. Povedal je še, da je
sprememba odloka v tesni navezavi z Odlokom za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne
naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda, katerega bodo obravnavali pri naslednji točki dnevnega reda.
Župan je v nadaljevanju prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda (prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predlagani vsebini.«
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 357:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
– prva obravnava.
Obravnava o predlogu odloka traja do 30.05.2002.
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Ad. 11: Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje
gospodarske javne službe čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda - prva obravnava
Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno
infrastrukturo v občinski upravi je uvodoma izpostavil pomembnost obravnavanega akta, zato
ga je v nadaljevanju podrobneje obrazložil. Tako je povedal, da je obravnavani odlok
koncesijski akt, skladen z Zakonom o gospodarskih javnih službah, in bo omogočal podelitev
koncesije za izgradnjo čistilne naprave za mesto Gornja Radgona in okolico, v povezavi s
tem, pa še izvajanje gospodarske javne službe »čiščenje, komunalnih odpadnih in padavinskih
voda«. Dejal je, da bo sprejem odloka doprinesel k razvoju industrije v mestu Gornja
Radgona in okolici, v nadaljevanju pa je podrobneje opisal dela pri sanaciji kanalizacije mesta
Gornja Radgona v letih 1995-2000. Povedal je, da so dela potekala v štirih fazah, ki so
podrobneje opisane v obrazložitvi odloka in da je bilo skupaj za ta namen porabljeno
493,469.235 SIT. Občina je v tem času sprejela tudi številne odloke, ki urejajo to področje,
izvedla odkupe zemljišč in pridobila zemljišča, potrebna za izgradnjo investicij. Poudaril je,
da je bilo nujno izvesti vse navedene aktivnosti še pred pričetkom izgradnje skupne čistilne
naprave, ki je nujno potrebna za dolgoročen razvoj mesta, skupaj z okolico. Sedaj se namreč
komunalne odpadne in padavinske vode izlivajo direktno v reko Muro, brez ustreznega
čiščenja, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki pri gradnji večjih objektov predvideva
urejeno in predpisano odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V nadaljevanju je prebral
obrazložitev iz gradiva, pri tem izpostavil lokacijo čistilne naprave, predvideno izvedbo
investicije s predlaganimi rešitvami in predvideno vrednost investicije, ki jo predvideva
pripravljalni dokument, izdelan s strani Ekonomskega inštituta Maribor. V navedenem
dokumentu je prikazana tudi cena čiščenja odpadne voda na čistilni napravi velikosti 15.200
PE, ki bi znašala 2,44 DEM, na čistilni napravi velikosti 8,500 PE pa 1,73 DEM.
Obrazložitev je gospod Kujundžič končal s pojasnilom, da je v obravnavanem odloku
opredeljen način podelitve koncesije, da odlok vsebuje merila za podelitev koncesije, nadzor
nad izvajanjem gospodarske javne službe in način izbire koncesionarja, in kot tak vsebuje vse
elemente koncesijskega akta.
Župan je v nadaljevanju prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki je naslednje: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe sprejema predlog Odloka za podelitev koncesije za izgradnjo
čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda (prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predlagani vsebini.«
Članice in člani občinskega sveta niso razpravljali. Soglasno (19 prisotnih) so sprejeli
naslednji
S K L E P št. 358:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka za podelitev koncesije
za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda – prva obravnava.
Obravnava o predlogu odloka traja do 30.05.2002.
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Ad. 12: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na
domu v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek
Uvodoma je odlok obrazložila Janja BRUMEN, strokovna sodelavka v občinski upravi.
Povedala je, da je Občinski svet Občine Gornja Radgona v letu 1999 sprejel Odlok o javni
službi pomoč družini na domu in da 12. člen navedenega odloka določa, da se javna služba
izvaja s tremi izvajalkami (za obseg najmanj 15 upravičencev), in se do leta 2005 poveča na
štiri izvajalke (za obseg najmanj 20 upravičencev). Pojasnila, da je bila v novembru 2001 že
dosežena realizacija navedenega člena, zato se s predlaganim odlokom želi doseči možnost,
da se, v primeru povečanja števila upravičencev, omogoči tudi dodatna zaposlitev izvajalk,
seveda ob pogoju, da bodo v proračunu zagotovljena finančna sredstva. Zagotovila je, da
predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu
trenutno ne posega v proračun, niti ne zahteva dodatnih finančnih sredstev. V imenu
predlagatelja odloka je predlagala članicam in članom občinskega sveta, da odlok sprejmejo
po skrajšanem postopku.
Odlok je obravnaval Odbor za področje družbenih dejavnosti, ki je v zvezi z odlokom sprejel
naslednje mnenje: »Odbor za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja
Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani
vsebini.«
Župan je dal predlog odloka v razpravo. Razprave ni bilo. Nato je dal župan predlog odloka
na glasovanje. 17 prisotnih članic in članov občinskega sveta je soglasno sprejelo naslednji
S K L E P št. 359:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o javni službi Pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona – skrajšani
postopek.

Ad. 13: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Gornja Radgona – skrajšani postopek
Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Gornja Radgona je podala Darja REMSKO, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Uvodoma je dejala, da so Odlok o ustanovitvi
zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona sprejele občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti
Jurij ob Ščavnici in da so v 3. členu tega odloka navedene dejavnosti zavoda. V zvezi s tem je
seznanila občinski svet, da je Ljudska univerza konec leta 2001 vložila vlogo za verificiranje
določenih programov, na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Vlogo je ministrstvo
zavrnilo, ker programi, ki jih je želela Ljudska univerza verificirati, niso navedeni v odloku o
ustanovitvi. Tako je svet zavoda v mesecu februarju 2002 obravnaval situacijo in predlagal
spremembo odloka vsem trem ustanoviteljicam zavoda in sicer v 3. členu, kjer se tri
dejavnosti povečajo na sedemnajst dejavnosti, kar bo omogočalo nemoteno delovanje zavoda
ter verifikacijo načrtovanih programov. Poudarila je, da nove dejavnosti ustanoviteljicam
zavoda ne povzročajo nobenih finančnih obveznosti in seznanila, kdaj so spremembo odloka
sprejeli občinski sveti ostalih dveh občin. Ob koncu obrazložitve je predlagala članicam in
članom občinskega sveta, da sprejmejo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona – po skrajšanem postopku.
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Župan je prebral mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti, ki je naslednje:
»Odbor za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
(skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Župan je nato odprl razpravo. Razprave ni bilo. Župan je dal predlog odloka na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 360:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona – skrajšani
postopek.

Ad. 14: Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za
leto 2002

Andrej SUBAŠIČ, strokovni sodelavec občinske uprave je v uvodni obrazložitvi povedal, da
predloženi sklep določa povprečno gradbeno ceno, povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednost stavbnih zemljišč na območju občine Gornja Radgona za leto
2002. Izpostavil je 2. člen predlaganega sklepa, ki določa povprečno gradbeno ceno za m2
uporabne stanovanjske površine na območju občine Gornja Radgona za leto 2002 oziroma na
dan 31.12.2001, v višini 137.000 SIT. Nadalje je povedal, da se, posledično temu, povprečni
stroški komunalnega urejanja in cena stavbnih zemljišč določajo v odstotkih od prej
navedene povprečne gradbene cene. Pojasnil je, da je povprečna gradbena cena tudi ena
izmed osnov za izračun komunalnega prispevka, predstavlja pa tudi izhodišče pri cenitvah
raznih nepremičnin, kot so nezazidana in zazidana stavbna zemljišča ter stavbni objekti.
Navedel je še primerjavo s povprečno gradbeno ceno za leto 2001 in tako seznanil občinski
svet, da je predlagana cena za letošnje leto višja za cca 1,5%. Nato je predlagal članicam in
članom občinskega sveta, da sprejmejo predlagani sklep.
Župan je v nadaljevanju prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki je naslednje: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe sprejema predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini
Gornja Radgona za leto 2002 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani
vsebini.«
Razprave ni bilo. Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa. Prisotnih je bilo 17 članic in članov
občinskega sveta, ki so soglasno sprejeli naslednji
S K L E P št. 361:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni,
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih
zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2002.
2. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
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Ad. 15: Sklep o soinvestitorstvu Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju
neprofitnih socialnih stanovanj v občini Gornja Radgona
Uvodoma je Darinka BODANEC, vodja Oddelka obče uprave in proračuna v občinski upravi
povedala, da je bil članom občinskega sveta, že pri obravnavi Odloka za proračun za leto
2002, predložen dokument Stanovanjskega sklada RS o soinvestitorstvu oziroma nakupu 21
socialnih stanovanj in 34 neprofitnih stanovanj v stanovanjskem kompleksu Trate, v višini
227,544.000,00 SIT. Takrat se o sprejemu ponudbe ni posebej sklepalo, zato se sedaj predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlog sklepa, ki je potreben zaradi podpisa pogodbe o
soinvestitorstvu.
Župan je v nadaljevanju prebral mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, ki je naslednje: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe sprejema predlog Sklepa o soinvestitorstvu Stanovanjskega sklada
RS pri nakupu neprofitnih socialnih stanovanj v občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Župan je nato odprl razpravo. Razprave ni bilo. Sledilo je glasovanje. 18 prisotnih članic in
članov občinskega sveta je soglasno sprejelo naslednji
S K L E P št. 362:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ponudbo Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije o soinvestitorstvu pri zagotavljanju neprofitnih in socialnih
stanovanj v občini Gornja Radgona, v višini 227.544.000,00 SIT ter pooblašča župana za
sklenitev ustreznih pogodb.

Ad. 16: Sklep o določitvi ekonomske cene storitve Pomoč družini na domu
Uvodno obrazložitev je podala Janja BRUMEN, strokovna sodelavka v občinski upravi.
Povedala je, da je Center za socialno delo posredoval predlog o višini ekonomske cene za
izvajanje storitve Pomoč družini na domu, s katerim predlaga povišanje za 10% oziroma v
višini 1.694,00 SIT za eno uro storitve. Dejala je, da je upravni organ pri pregledu zahtevka
ugotovil, da je predlog posredovan v skladu z izhodišči, in glede na to, da predlagano
povišanje ne zahteva dodatnih sredstev v proračunu, upravni organ predlaga občinskemu
svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan je nato prebral mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti, ki je naslednje:
»Odbor za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Sklepa o določitvi ekonomske
cene storitve Pomoč družini na domu in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predlagani vsebini.«
Razprave ni bilo. Župan je še enkrat prebral predlog sklepa ter ga dal na glasovanje.
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Soglasno (17 prisotnih) so članice in člani občinskega sveta sprejeli naslednji
S K L E P št. 363:
1. Ekonomska cena storitve Pomoč družini na domu se določi v višini 1.694,00 SIT na
uro.
2. Ekonomska cena velja od dneva sprejetja na občinskem svetu in se uporablja od
01.04.2002.

Ad. 17: Sklep o določitvi višine ekonomske cene v VVZ Manko Golar Gornja Radgona
Uvodno obrazložitev je podala Janja BRUMEN, strokovna sodelavka v občinski upravi.
Povedala je, da je upravni organ pregledal zahtevek VVZ Manko Golar Gornja Radgona za
soglasje k dvigu cen programov, v katerem predlagajo dvig cen s 1.4.2002. V nadaljevanju je
naštela ugotovitve upravnega organa, pri tem pa poudarila, kaj vse je v predlogu izračuna
ekonomske cene upoštevano. Na podlagi pregleda, je upravni organ, v skladu s 30. členom
Zakona o vrtcih, pripravil predlog, da se cene za dnevni program dvignejo na 68.767 SIT
(oziroma se povečajo za 28,4 %), cene za 5-urni program na 60.148 SIT (oziroma
60,4-odstotno povečanje), ter cene za 6-urni program na 63.469 SIT (oziroma 48,1-odstotno
povečanje). Navedla je podatek, da so povprečna plačila, pred uveljavitvijo te ekonomske
cene, znašala 13.328 SIT, s sprejemom predloga pa bodo znašala 17.728 SIT. Poudarila je, da
se z navedenim predlogom posega tudi v dodatno obremenitev proračuna za leto 2002, saj
realizacija sklepa pomeni dodatno zagotovitev sredstev v proračunu (v višini 11,218.794 SIT)
za dejavnost otroškega varstva VVZ Manko Golar, saj skupni obseg predvidenih sredstev za
ta namen znaša 147,218.794 SIT. V nadaljevanju je govorila o razmerju plačil med občinskim
proračunom in starši, in tako seznanila občinski svet, da je občinski proračun kril 71,3 % cene
programa, starši pa 28,7 %. Obrazložitev je končala s predlogom občinskemu svetu, da potrdi
predlagane cene in s tem zagotovi normalno poslovanje in izvajanje programov v vrtcu.
Župan je v nadaljevanju prebral mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti, ki je
naslednje: »Večina članov Odbora za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Sklepa
o določitvi višine ekonomske cene v VVZ Manko Golar Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Nato je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. 17 prisotnih članic in članov
občinskega sveta je soglasno sprejelo naslednji
S K L E P št. 364:
1. V VVZ Manko Golar se določijo ekonomske cene programov v naslednji višini:
§ 68.767,00 SIT za dnevni program;
§ 60.148,00 SIT za 5 urni program;
§ 63.469,00 SIT za 6 urni program.
2. Ekonomske cene veljajo od dneva sprejetja na občinskem svetu in se uporabljajo od
01.04.2002 dalje.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ad. 18: Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem
zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001
Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu
Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001 je obrazložila Janja BRUMEN, strokovna
sodelavka občinske uprave. Poudarila je, da so za podajo soglasja izpolnjeni pogoji iz določil
Odloka o enotnih izhodiščih za pridobivanje soglasja k povečani uspešnosti v javnih zavodih.
Izpolnjene pogoje je v nadaljevanju naštela, nato pa predlagala članicam in članom
občinskega sveta, da sprejmejo predlagani sklep.
Župan je prebral mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti, ki je naslednje: »Odbor za
področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Soglasja za izplačilo sredstev za povečano
delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001
in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
Razprave ni bilo.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa. Prisotnih je bilo 14 članic in članov občinskega sveta,
ki so soglasno sprejeli naslednji
S K L E P št. 365:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izplačilo sredstev za
povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja
Radgona za leto 2002, do višine 10 %.
2. Izplačila za delovno uspešnost se izplačujejo akontativno in po ugotovitvi rezultatov
poslovanja za leto 2002 ne smejo povzročati izgube.

Ad. 19: Soglasje za izplačilo enkratne nagrade direktorici javnega zavoda Zdravstveni
dom Gornja Radgona za leto 2002
Tudi k tej točki je uvodno obrazložitev podala Janja BRUMEN, strokovna sodelavka občinske
uprave. Povedala je le, da morajo, v skladu z 2. točko Sklepa o merilih za priznanje enkratne
letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov, biti izpolnjeni določeni
pogoji za izplačilo enkratne letne nagrade direktorici za uspešno poslovanje, v višini ene
mesečne plače direktorice. Že v obrazložitvi k predlogu sklepa je to podrobno navedeno, sama
pa je še enkrat poudarila, da so vsi pogoji izpolnjeni, zato je predlagala članicam in članom
občinskega sveta, da podajo soglasje k izplačilu enkratne letne nagrade direktorici javnega
zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001, v višini ene mesečne plače
direktorice.
Župan je prebral mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti, ki je naslednje: »Odbor za
področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Soglasja za izplačilo enkratne nagrade
direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001 in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani vsebini.«
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Brez razprave, so članice in člani občinskega sveta soglasno (14 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 366:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izplačilo enkratne letne nagrade
direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001, v višini ene
mesečne plače direktorice.

Ad. 20: Sklep o soglasju za izvedbo postopkov za ustanovitev Podjetniško razvojne
agencije za območje občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij
Uvodoma je Janja BRUMEN, strokovna sodelavka v občinski upravi, povedala, da so občine
Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij v letu 2001 financirale program javnega dela Postopni
zagon lokalnega podjetniškega centra Gornja Radgona, katerega izvajalec je bila Območna
obrtna zbornica Gornja Radgona, mentor pa Zlatko Erlih. Izpostavila je cilje navedenega
programa in povedala, da se le-ta izvaja na območju Upravne enote Gornja Radgona. Na
podlagi ugotovitev v zvezi z izvajanjem programa, je bil izdelan poslovni načrt, ki so ga
članice in člani občinskega sveta prejeli kot prilogo k predlogu sklepa. Upravni organ je pri
pregledu poslovnega načrta pripravil predlog dveh možnih variant, do katerih se mora
občinski svet danes opredeliti. Prebrala je obe predlagani varianti in predlagala, da se do njiju
opredelijo.
Župan je prebral mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki je naslednje:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo sprejema 1. varianto predloga Sklepa o soglasju
za izvedbo postopkov za ustanovitev Podjetniško razvojne agencije za območje občine
Gornja Radgona, in sicer:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izvedbo postopkov za ustanovitev
Podjetniško razvojne agencije za območje občin Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij,
kot družbe z omejeno odgovornostjo.
2. Imenuje se delovna skupina v sestavi:
§ Erlih Zlatko predsednik
§ Vlado Šiško - član
§ Branko Križan - član,
ki do 30.06.2002 pripravi predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.«
Župan je v nadaljevanju povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, v skladu s statutom, pripravila predlog sklepa o imenovanju komisije, katerega so
članice in člani občinskega sveta prejeli kot dodatno gradivo pred pričetkom seje občinskega
sveta.
Župan je nato dal predlog sklepa v razpravo, vendar ni nihče razpravljal.
Nato je župan predlagal članicam in članom občinskega sveta, da potrdijo sklep, ki ga je
predlagal Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo.
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Za predlog sklepa so glasovali vsi člani in članice občinskega sveta (16 prisotnih), tako, da je
bil soglasno sprejet naslednji
S K L E P št. 367:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izvedbo postopkov za
ustanovitev Podjetniško razvojne agencije za območje občin Gornja Radgona,
Radenci in Sveti Jurij kot družbe z omejeno odgovornostjo.
2. Imenuje se delovna skupina za izvedbo postopkov za ustanovitev Podjetniško
razvojne agencije za območje občin Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij kot
družbe z omejeno odgovornostjo, v sestavi:
§
Erlih Zlatko – predsednik
§
Šiško Vlado – član
§
Križan Branko – član
ki do 30.06.2002 pripravi predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

Ad. 21: Koledar prireditev za leto 2002
Koledar prireditev v letu 2002 Občine Gornja Radgona je podrobneje predstavil Dušan
ZAGORC, predsednik Komisije za prireditve. Povedal je, da je Komisija za prireditve
pripravljala koledar v sodelovanju z Zavodom za turizem oziroma Turističnim informativnim
centrom v Gornji Radgoni. V nadaljevanju se je zahvalil vsem, ki so posredovali predloge, na
podlagi česar je komisija (januarja 2002) pripravila predlog koledarja prireditev. Pri pripravi
predloga je komisija upoštevala in vnesla določene državne praznike, občinski praznik,
tradicionalne prireditve lokalnega in mednarodnega značaja ter prireditve ob jubilejih raznih
društev. Dejal je, da so zapisana tudi vsa srečanja, tekmovanja in številne akcije,
sofinanciranje prireditev pa je občinski svet sprejel dne 29.11.2001, v okviru sprejemanja
Odloka o proračunu za leto 2002. V imenu komisije je predlagal, da se organizatorji držijo
predvidenega programa in pozval vse, da se udeležijo čim več prireditev. Opozoril je na
popravek datuma Velikonočne procesije v Apačah, ki bo 31.3.2002 in ne 15.04.2002, kot je v
koledarju zapisano. Dodal je, da vse prireditve niso zajete in da je koledar fleksibilen.
Prosil je gospoda župana, da dopolni program z informacijo o številnih otvoritvah v letu 2002
(OŠ Apače, stanovanjski blok Trate in razne ceste) in da seznani članice in člane občinskega
sveta o prireditvi Meja na reki.
Ob koncu obrazložitve je predlagal članicam in članom občinskega sveta, da sprejmejo
Koledar prireditev za leto 2002, oziroma, da ga vzamejo na znanje. Nadalje je tudi predlagal,
da občinska uprava seznani vse predlagatelje, oziroma organizatorje prireditev, z vsebino
koledarja in da Turistično informativna pisarna, v skladu s finančnimi možnostmi, pripravi
zloženko Prireditve v letu 2002.
Župan je omenil, da so delovna telesa občinskega sveta sprejela identična mnenja, saj vsa
sprejemajo Koledar prireditev za leto 2002 na znanje.
Mnenja in predlogi delovnih teles so tako naslednja:
Mnenje Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s Koledarjem prireditev za
leto 2002.«
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Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se je seznanil s
Koledarjem prireditev za leto 2002.«
Mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti:
»Odbor za področje družbenih dejavnosti se je seznanil s Koledarjem prireditev za leto 2002.

V koledarju se naj datum Velikonočne procesije (Cerkev Apače) popravi iz 15.04.2002 na
31.03.2002.«
Mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se je seznanil s Koledarjem prireditev za leto
2002.«
Župan je odgovoril g. Zagorcu, da bodo o datumih otvoritev, pa tudi o možnem sodelovanju
občine na prireditvi Meja na reki, obveščeni pravočasno in na ustrezen način – preko javnih
občil. Nato je vprašal člane občinskega sveta, če želijo o koledarju prireditev razpravljati, in
ker se nihče ni prijavil k razpravi, je župan zaključil 21. točko dnevnega reda.

Ad. 22: Mnenje k imenovanju načelnika Upravne enote Gornja Radgona
Drago HORVAT, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na
kratko obrazložil predlog sklepa, povedal, da je Ministrstvo za notranje zadeve dne 14.3.2002
zaprosilo občinski svet za podajo mnenje k imenovanju Marjana Potiska za načelnika
Upravne enote Gornja Radgona in da je komisija prošnjo ministrstva obravnavala ter soglaša s
predlaganim kandidatom. Komisija je pripravila predlog sklepa, ki so ga članice in člani
občinskega sveta prejeli pred pričetkom seje. V imenu komisije je g. Horvat predlagal
članicam in članom občinskega sveta sprejem predlaganega sklepa.
Brez razprave je bil soglasno (16 prisotnih) sprejet naslednji
S K L E P št. 368:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Marjana
Potiska za načelnika Upravne enote Gornja Radgona.

Ad. 23: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je najprej odgovoril g. Zagorcu na vprašanje o predvidenih sejah občinskega sveta v
letu 2002. Povedal je, da bodo seje občinskega sveta predvidoma v mesecu maju, v mesecu
juliju (poročilo župana o realizaciji proračuna v I. polletju), v mesecu septembru (zaradi
občinskega praznika) in po potrebi v mesecu oktobru ali novembru (da se v čim večji meri
realizirajo naloge, sprejete v letošnjem proračunu in čim več podlag za leto 2003 in 2004, za
lažje in nemoteno delo novega župana in novega občinskega sveta).
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Na ostala vprašanja in pobude je odgovarjal Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo
okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v občinski upravi. Povedal je
naslednje:
Ø Križišče pri bivšem Petrolu v Gornji Radgoni:

Direkcija RS za ceste je v okviru reševanja prometa, ki poteka v križišču glavne ceste
G1/3 Maribor - Lendava in lokalne ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci, naročila in
financirala izdelavo projektne dokumentacije za omenjeno križišče. Dokumentacijo je
izdelalo podjetje Lunar iz Kranja, ki je za projekt pridobilo vsa soglasja, predvsem
soglasodajalcev za vodovod in kanalizacijo. Izmed dveh variant je bila izbrana varianta za
ureditev križišča s semaforji. Navedena projektna dokumentacija je verjetno tudi
revidirana. Na osnovi te dokumentacije je investicija vključena v proračun Republike
Slovenije za leto 2003. Do sedaj ni bilo pobude, da bi se navedeno križišče uredilo s
krožiščem, lahko pa se vprašanje posreduje tudi na Direkcijo RS za ceste.
Ø Hodnik za pešce v Ljutomerski ulici:

Hodnik za pešce oziroma pločnik ob glavni cesti G1/3 že dalj časa uporabljajo kolesarji,
in lani so bili zaradi varnosti kolesarjev odstranjeni nevarni robniki. Takrat pa še upravni
organ ni proučeval skladnosti stanja z novim pravilnikom o prometnih znakih. Skupaj z
ustreznimi strokovnimi službami Cestnega podjetja Murska Sobota bo občinska uprava
proučila možnost postavitve ustreznih prometnih znakov.
Ø Povezava poti ob reki Muri od Melov do novih mostov v Radencih:

Večina omenjene poti poteka po območju občine Radenci, zato bo občinska uprava
posredovala pobudo v proučitev Občini Radenci.
Ø Izgradnja pločnika na Prešernovi in Delavski poti v Gornji Radgoni v okviru gradnje

kanalizacije in vodovoda in proučitev ustreznejše vključitve Prešernove ulice na
Partizansko ulico v Gornji Radgoni:
Izgradnja pločnika na Prešernovi in Delavski poti ni zajeta med investicijami v letu 2002,
niti niso narejeni projekti za ta namen, in tudi gradnja vodovoda za Police ni predvidena v
letu 2002, zato izgradnja tega pločnika v letu 2002 ni možna.
Do sedaj s strani pooblaščenega upravljalca glavne ceste G1/3 (Direkcije RS za ceste), niti
od koga drugega, ni bilo nobene pobude o spremembi ureditve križišča (Prešernova –
Partizanska), zato predlagam, da se ta pobuda posreduje Direkciji RS za ceste, da poda
ustrezno mnenje.
Ø Postavitev prometnega znaka o omejitvi hitrosti prometa ob Prešernovi cesti in Delavski

poti:
Občinska uprava je prejela številne pobude s strani krajevnih skupnosti za postavitev
prometnih znakov, v skladu z novim pravilnikom o prometni signalizaciji, ki je bil sprejet
pred dvema letoma. Gre za številne prometne znake in v okviru možnih finančnih sredstev
iz postavke vzdrževanje in varstvo lokalnih cest in prometne signalizacije, pripravlja
Cestno podjetje Murska Sobota predlog postavitve, v sodelovanju z nadzornim organom
in strokovnimi sodelavci občinske uprave in sicer na območju celotne občine Gornja
Radgona. Ker je v občini 343 km javnih poti in javnih cest, je za realizacijo celotne naloge
potrebno daljše obdobje, najprej pa bodo seveda postavljeni prometni znaki na mestih, ki
predstavljajo večjo nevarnost v prometu. O tem je tudi seznanjen Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
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Ø Ureditev mirujočega prometa v mestu Gornja Radgona:

Občinski svet je predlani sprejel Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Gornja
Radgona, lani so bila zagotovljena sredstva za izvajanje tega odloka, vendar so bila
sredstva prerazporejena v sklopu proslave ob 10. obletnici vojne, sredstva v letošnjem
proračunu pa prav tako niso zagotovljena, zato letos ni možno izvesti nobene aktivnosti v
zvezi z ureditvijo mirujočega prometa (postavitev parkomatov in ostalo).
Ø Kurjenje v naravi:

Vprašanje se nanaša na pristojne inšpekcijske službe, ki v skladu z uredbo države vršijo
nadzor nad izvajanjem uredbe, zato bo vprašanje posredovano na ustrezne naslove
inšpektorjev.
Ø Stanje vojašnice v mestu Gornja Radgona:

Pred 15 dnevi je občinska uprava posredovala Ministrstvu za obrambo dopis (skupaj z
barvnimi fotografijami), v katerem je opozorila na stanje spremljajočih objektov ob
vojašnici, ki sta v takem stanju zelo nevarna. Zahtevala je čimprejšnjo ukrepanje, vendar
do zdaj še ni povratnega odgovora.
Ø Nevarna pot na Prežihovi ulici pri osnovni šoli (postavitev talnih ovir) – Zakon o javnih

cestah sicer govori o takšnih ovirah, vendar bomo zadevo dodatno proučili.
Ø Glede vojašnice in dveh nevarnih objektov je že podal odgovor, zadolženi za čistilno

akcijo v aprilu pa lahko tudi poskrbijo, da se okolica objektov malo počisti.
Ø Ureditev poti ob vojašnici (bližnjica) – iniciativo vodi Krajevna skupnost Gornja

Radgona, ker pa je zemljišče, po kateri pot poteka, last Ministrstva za obrambo, nobeni
posegi na takšnem zemljišču niso možni brez soglasja lastnikov.

Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in članom
občinskega sveta zahvalil za prisotnost, in ob 17. uri zaključil 22. sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona Budja, l.r.

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA:
Miha VODENIK, l.r.
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