ZAPISNIK
25. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek 19.09.2002, 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 15 članic in članov občinskega
sveta. Seje se je v nadaljevanju skupaj udeležilo 18 članic in članov občinskega sveta.
Odsotnost sta opravičila Janko IRGOLIČ in Peter FRIDAU, oba člana občinskega sveta.
Odsotna sta bila tudi Danilo TIRŠ in Janko SLAVIČ, oba člana občinskega sveta.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Dragan KUJUNDŽIČ, Darja REMSKO, Janja
BRUMEN, Marija KAUČIČ, Bernarda HARI;
Ø Olga VERZEL, predsednica Nadzornega odbora Občine 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 mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne

službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za področje družbenih dejavnosti;
Ø k točki 16 – mnenja in predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z

novim predlogom sklepa - Sklep o imenovanju komisije za podelitev koncesije za
izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona;
Ø mnenja in predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predlogom
sklepa – mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja
Radgona;
Ø predlog Odloka o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Stogovci k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače – skrajšani
postopek;
Ø Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta.

Ad. 2:

Obravnava in sprejem zapisa 24. redne in 7. izredne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona

Župan je dal v razpravo zapis 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila 18.07.2002 ter zapis 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila
18.06.2002.
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Ker ni bilo pripomb, je župan dal oba zapisa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta
so soglasno (15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 404:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapis 24. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 18.07.2002 in zapis 7. izredne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 18.06.2002.

Ad. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je prebral predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 25. sejo in ga dal v
obravnavo.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta je predlagal, da se dnevni red razširi z novo točko
»Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja proračunskega
porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja Radgona«.
Violeta DEUTSCH MESARIČ, članica občinskega sveta je v imenu Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlagala dopolnitev dnevnega reda z naslednjo točko
»Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona«.
Župan je povedal, da je pred sejo bilo vsem prisotnim razdeljeno dodatno gradivo, v katerem
sta tudi:
»Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k
javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače – skrajšani postopek« in
»Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta«.
Sledilo je glasovanje o dopolnitvi dnevnega reda, o vsakem predlogu posebej. Župan je nato
predlagal, da se »Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja
proračunskega porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja Radgona«
obravnava kot 17. točka dnevnega reda, »Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr.
Janka Šlebingerja Gornja Radgona« obravnava kot 18. točka, »Odlok o pripojitvi javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojnoizobraževalnemu
zavodu Osnovna šola Apače« kot 19. točka, »Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta« kot 20.
točka ter da se točka »Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega
sveta« obravnava kot 21. točka dnevnega reda.
Nato je dal z dopolnitvami spremenjeni dnevni red na glasovanje, pred tem pa ugotovil, da je
na seji prisotnih 16 članic in članov občinskega sveta, saj se je seji pridružila še Jožica
SEMLER, članica občinskega sveta..
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Članice in člani občinskega sveta so soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisov 24. redne in 7. izredne seje občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002 (prva in druga
obravnava)
6. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o podelitvi občinskih priznanj za leto
2002
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona –
Velclov vrt (druga obravnava)
8. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
9. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov društev ljubiteljske kulturne
dejavnosti (druga obravnava)
10. Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "TRC Zgornje Konjišče" v
obdobju 1999 – 2002
11. Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "Vodovarstveni rezervat
Segovci" v obdobju 1999-2002
12. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona k cenam plakatiranja
13. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o dodatni dimnikarski storitvi
14. Predlog pobota medsebojnih terjatev med Občino Gornja Radgona in g. Rudolfom
Štelcerjem
15. Odprodaja dela nepremičnine, parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona
16. Sklep o imenovanju komisije za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in
izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za
mesto Gornja Radgona
17. Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja proračunskega
porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja Radgona
18. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
19. Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k
javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače (skrajšani postopek)
20. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta
21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

Ad. 4:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Vprašanje se nanaša na Zakon o vračanju prekomernega vlaganja v izgradnjo telefonskih
priključkov. Ta zakon je bil sprejet v Državnem zboru ter lokalnim skupnostim nalaga
določene aktivnosti. Iz medijev je možno razbrati, da so zaradi tega sklicevali po občinah celo
izredne seje občinskih svetov. Ker je tudi v Občini Gornja Radgona bilo v te namene
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vloženega veliko ali prekomerno potrebnega denarja, me zanima, kaj bo Občinska uprava
storila v zvezi s tem.«
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je kot član Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
in gospodarske javne službe podal naslednji PREDLOG:
»Ugotovili smo, da dimnikarsko podjetje neupravičeno zaračunava določene storitve. Pregled
dimovodnih naprav oziroma merjenje izpušnih plinov je zakonsko določeno enkrat letno. Za
to storitev je tudi določena cena in k tej ceni podano občinsko soglasje. Po informacijah, ki jih
imamo, dimnikarsko podjetje ob izvršitvi te storitve zaračuna tudi čiščenje, čeprav čiščenja ne
izvrši. Ugotavljamo, da so tudi pregled posod za hranjenje olja in oljnih lovilcev začeli
izvajati in zaračunavati, preden je s strani občine bilo podano kakršnokoli soglasje k cenam.
Zato predlagam, da občinska uprava, enako kot se razpošiljajo obvestila o izvajanju odloka o
krajevnih cestah, na enak ali podoben način, vsa gospodinjstva v občini obvesti o veljavnih in
sprejetih cenah, da bi občani ob izvajanju te storitve videli ali se ta dimnikarska dejavnost
pravilno zaračunava.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na eni izmed prejšnjih sej občinskega sveta je že bilo postavljeno vprašanje v zvezi z
rondojem (Mariborska, Partizanska in Ljutomerska cesta). Takrat je gospod Dragan
Kujundžič odgovarjal, da je projektiran samo semafor in ni možen rondo. Zdaj so na dan
prišle že druge informacije in bi vljudno prosil za odgovor, kako daleč je z možnostjo
projektiranja, celo dveh rondojev (krožnih križišč) v mestu Gornja Radgona, namesto
semaforiziranih križišč.«

Ad. 5:

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002
(prva in druga obravnava)

Obrazložitev Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002
(prva in druga obravnava) je podal Milan Nekrep, predsednik Komisije za priznanja, pohvale
in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Opisal je potek izbora ter pravice
izbranega častnega občana. Majda Bicskey – Benko je povezana z Glasbeno šolo Gornja
Radgona in delom na družbenem oziroma kulturnem področju takorekoč že vse življenje.
Ogromen prispevek, ki ga je, v dobro občine Gornja Radgona in tudi širše, dala s svojim
prispevkom na vzgojno-izobraževalnem področju in kulturno-umetniški sferi jo prav gotovo
uvršča med najbolj ugledne in spoštovane prebivalce naše občine. Skozi njeno pedagoško,
koncertantno in korepetitorsko dejavnost je promovirala ne samo mesto Gornja Radgona,
marveč celotno pokrajino oziroma pomursko regijo. Njeni številni samostojni koncertni
nastopi so se namreč prepletali s klavirskimi spremljavami pevskih zborov tudi izven meja
Slovenije in tudi bivše države Jugoslavije. Čeprav jo mnogi videvajo le kot korepetitorko
otroških in mladinskih pevskih zborov, kjer je bila ves ta čas nepogrešljiva, je potrebno
poudariti, da je spremljala številne odrasle pevske zbore in vokalne skupine ob raznih in
različnih priložnostih. Samo v zadnjem letu je potovala na tekmovanja pevskih zborov v
Italijo in na Češko, spremljala otroške pevske zbore na tekmovanju v Zagorju in ne nazadnje
so se vsi ti zbori vrnili domov z odličji (srebrnimi ter bronastimi) tudi po njeni zaslugi.
Velikokrat je spremljala kot pianistka instrumentalne večje in manjše zasedbe, ter priznane
slovenske umetnike. Slišali so zvoke izpod njenih prstov v Nemčiji (Klapfenbach, Chemnitz),
v Avstriji (Egenurg, Bad Radkersburg itd.), z ŽePZ Manko Golar je igrala v Parizu in še bi
lahko naštevali. Mirno lahko rečemo, da je bila pravi ambasador ne samo naše občine, marveč
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Slovenije in njene kulture. Vzgajala in izobraževala je mlade generacije vseh 40 let. Komisija
za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je soglasno
ocenila, da so izpolnjeni vsi kriteriji in pogoji za podelitev naziva častni občan gospe Majdi
Bicskey – Benko, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme in potrdi predlagani Odlok o
podelitvi tega naziva.
Župan je nato odprl razpravo. Ker ni bilo razprave je predlagal občinskemu svetu, da odlok v
predloženi vsebini sprejme.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 405:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o podelitvi naziva častni občan
občine Gornja Radgona v letu 2002, s katerim se naziv častnega občana občine Gornja
Radgona podeljuje Majdi Bicskey-Benko iz Gornje Radgone (prva in druga obravnava).

Ad. 6:

Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o podelitvi občinskih priznanj
za leto 2002

Obrazložitev Sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o podelitvi občinskih priznanj
za leto 2002 je podal Milan Nekrep, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Povedal je, da komisija predlaga, da se Nagrada
akademika dr. Antona Trstenjaka za leto 2002 podeli dr. Ivanu Rihtariču, Zlati grb Občine
Gornja Radgona za leto 2002 podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu iz Gornje Radgone,
Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2002 podeli gospodu Slavku Lončariču, Bronasti
grb Občine Gornja Radgona za leto 2002 podeli podjetju REFLEX d.o.o. ter Listina Občine
Gornja Radgona za leto 2002 podeli Stanislavu Sakoviču. Vse izbore je utemeljil in podrobno
obrazložil.
Župan je nato odprl razpravo.
Vlado ŠIŠKO, član občinskega sveta, je bil mnenja, da je komisija dobro izbrala, ter da bi se
pri vseh izbrancih lahko dodalo še veliko več. Kot predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je dodal, da je gospod Stanislav
Sakovič zelo aktiven pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prej kot policist,
zdaj pa kot upokojeni policist, ki je na tem področju zelo pridno delal in še naprej tudi bo.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da se z večino izbranih strinja. Povedal je,
da je formulacija »ustvarjalno delo pri razvoju gospodarstva« precej za lase privlečena
razlaga. Vsem je znano, da je v tržnem gospodarstvu naloga vsakega podjetnika ustvariti čim
več dobička, s čim manj zaposlenimi, čim manj stroški ter je vse drugo moraliziranje brez
pomena. Poleg tega pa bi morale takšne uspešne firme upoštevati tudi vse občinske odloke in
ureditvene akte. Predlagal je, da se bi predlagateljem predlogov za priznanja, katerih
nominiranci niso bili izbrani, poslalo obvestilo in bi se jim podala obrazložitev, zakaj niso bili
izbrani.
Milan NEKREP je gospodu Kajdiču odgovoril, da odlok ne predvideva tega, da bi se dajale
obrazložitve tistim, ki priznanj ali nagrad niso dobili. Če pa bo občinski svet to sklenil, pa bo
komisija poskrbela, da se to naredi.
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Po razpravi so članice in člani občinskega sveta so v nadaljevanju glasovali o vsakem
predlogu posebej ter z večino glasov sprejeli naslednji
S K L E P št. 406:
§
§
§
§
§

Nagrada akademika dr.Antona Trstenjaka za leto 2002 se podeli dr. Ivanu Rihtariču
Zlati grb občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli Prostovoljnemu gasilskemu
društvu iz Gornje Radgone
Srebrni grb občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli gospodu Slavku
Lončariču
Bronasti grb občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli podjetju REFLEX d.o.o.
Listina občine Gornja Radgona za leto 2002 se podeli Stanislavu Sakoviču

Ad.7:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Gornja Radgona – Velclov vrt (druga obravnava)

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja
Radgona – Velclov vrt (druga obravnava) je podal Dragan KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za
varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo v občinski upravi. Povedal je,
da se je odlok obravnaval in sprejel v prvi obravnavi 28.02.2002. Na seji odbora je Odbor za
varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe predlagal spremembo 5. člena
odloka tako, da bi se besedilo »pred pričetkom gradnje poslovnih objektov« nadomestilo z
besedilom »pred izdajo dovoljenja za gradnjo«. V času obravnave Občinska uprava ni prejela
nobenih pripomb na predlog odloka. Vsled navedenega je predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt« za drugo
obravnavo enake vsebine, kot za prvo obravnavo, razen besedila 5. člena, kjer je upoštevana
pripomba Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe 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 – Velclov
vrt (druga obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
odlok sprejme in dal predlog na glasovanje.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 17 članov občinskega sveta, saj se je
pridružil še Drago HORVAT.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 407:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–Velclov vrt - druga
obravnava.
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Ad.8:

Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v
občini Gornja Radgona

Obrazložitev Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja
Radgona je podala Janja Brumen, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti in
gospodarstvo v občinski upravi. Naštela in opisala je razloge za sprejem pravilnika, opisala
postopke, merila za sofinanciranje vsebin, merila za sofinanciranje razvojnih in strokovnih
nalog in merila za razvrščanje. Opisala je tudi točkovni sistem ter občinskemu svetu
predlagala, da pravilnik v predloženi vsebini sprejme.
Mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti je naslednje:
»Odbor za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Pravilnika o merilih za
sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
pravilnik v predloženi vsebini sprejme.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 408:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o merilih za sofinanciranje
letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

Ad. 9:

Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov društev
ljubiteljske kulturne dejavnosti

Obrazložitev Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov društev ljubiteljske
kulturne dejavnosti je podala Darja Remsko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo v občinski upravi. Povedala je, da so v tem pravilniku določeni drugi kriteriji,
postopki, pogoji in merila, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, kot
so veljali do sedaj. Povedala je da se program društev in skupin sofinancira po namenih, ki jih
je v nadaljevanju tudi opisala. Povedala je, da se s podeljevanjem točk, želi vzpodbuditi
društva k še bolj aktivnemu delovanju. Na koncu je dodala, da je to že korigirana verzija
predloga za prvo obravnavo. Vsled navedenega je občinskemu svetu predlagala, da pravilnik
v predloženi vsebini sprejme.
Mnenje Odbora za področje družbenih dejavnosti je naslednje:
»Odbor za področje družbenih dejavnosti sprejema predlog Pravilnika o merilih in kriterijih
za sofinanciranje programov društev ljubiteljske kulturne dejavnosti in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
pravilnik v predloženi vsebini sprejme.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 409:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o merilih in kriterijih za
sofinanciranje programov društev ljubiteljske kulturne dejavnosti.
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Sledil je 25-minutni odmor, ki ga je ob 15.00 odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 15.25 uri.
Župan je preveril prisotnost članov in članic občinskega sveta in ugotovil, da je na seji
trenutno prisotnih 18 članic in članov občinskega sveta in se je prisotnost povečala, saj se je
na novo pridružil še Anton Tropenauer, član občinskega sveta.

Ad. 10:

Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta
"TRC Zgornje Konjišče" v obdobju 1999 – 2002

Obrazložitev Zaključnega poročila projektne skupine o realizaciji projekta "TRC Zgornje
Konjišče" v obdobju 1999 – 2002 je podala Darja Remsko, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Opisala je naloge projektnega tima in realizacijo
načrtovanih aktivnosti. Vsa dela projektnega tima je na kratko naštela in opisala ter na koncu
opisala še pregled porabljenih sredstev za TRC Konjišče ter naštela dela, ki jih še bo potrebno
izvesti. Vsled navedenega je občinskemu svetu predlagala, da poročilo v predloženi vsebini
sprejme.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema Zaključno
poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "TRC Zgornje Konjišče" v obdobju 1999 –
2002 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini, s pripombo, da se do
naslednje seje pripravi odgovor o lastništvu zemljišča na katerem stoji Ribiški dom in kdo je
lastnik le – tega.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
poročilo v predloženi vsebini sprejme.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 410:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Zaključno poročilo projektne skupine
o realizaciji projekta "TRC Zgornje Konjišče" v obdobju 1999 – 2002.

Ad. 11: Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta
"Vodovarstveni rezervat Segovci" v obdobju 1999-2002
Obrazložitev Zaključnega poročila projektne skupine o realizaciji projekta "Vodovarstveni
rezervat Segovci" v obdobju 1999-2002 je podala Darja Remsko, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Opisala je naloge projektnega tima, realizacijo
načrtovanih aktivnosti, odkupe zemljišč, program vzdrževanja površin in rezultate analiz
vode. Vsa dela projektnega tima je na kratko naštela in opisala ter na koncu opisala še pregled
porabljenih sredstev za vodovarstveni rezervat Segovci po letih ter naštela dela, ki jih še bo
potrebno izvesti. Vsled navedenega je občinskemu svetu predlagala, da poročilo v predloženi
vsebini sprejme.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema zaključno
poročilo projektne skupine o realizaciji projekta »Vodovarstveni rezervat Segovci« v obdobju
1999 - 2002 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini s pripombo,
da se do naslednje seje pripravi obrazložitev zakaj ni bil realiziran sprejet sklep na 21. redni
seji občinskega sveta z dne 29.11.2001 s katerim je bilo odločeno, da se nadaljnje aktivnosti v
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zvezi z odkupom zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS izvedejo šele po
predhodnem dokončanju vrtine A3 z vsemi preizkusi.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
poročilo v predloženi vsebini sprejme.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 411:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Zaključno poročilo projektne skupine
o realizaciji projekta "Vodovarstveni rezervat Segovci" v obdobju 1999-2002.

Ad. 12: Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona k cenam plakatiranja
Obrazložitev k cenam plakatiranja je podala Janja Brumen, strokovna sodelavka na Oddelku
za družbene dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Povedala je da je podjetje Urejanje
okolja IVAN VRBNJAK s.p., Lomanoše 12a, Gornja Radgona, kot izvajalec odloka o
plakatiranju v občini G. Radgona, v skladu s 14. členom Odloka o plakatiranju in koncesiji za
plakatiranje v občini Gornja Radgona posredovalo predlog cen za plakatiranje v občini Gornja
Radgona za storitve: lepljenje plakatov, najem in postavitev prenosnih panojev, oglaševanja
na drogovnih panojih, lepljenja reklamnih sporočil na jumbo panoje, nameščanja
transparentov in ostalih visečih reklam po dogovoru s stranko. Upravni organ je pregledal
navedeni predlog cen storitev in jih primerjal z dosegljivimi cenami storitev nekaterih
izvajalcev v Pomurju. Glede na primerjavo je ugotavljeno, da so predlagane cene nižje, zato je
predlagala, da občinski svet da soglasje k ceniku plakatiranja. Odgovorila je tudi na vprašanje,
ki je bilo postavljeno na seji Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, kakšne cene so bile uporabljene na prejšnjih državnozborskih volitvah in povedala, da
so se uporabljale cene najema in postavitve prenosnih panojev (cena takrat 4.000,00 SIT sedaj
pa 3.000,00 SIT) in postavitev prenosnega panoja do 1m2 z vsemi opravili, da ta pano 7 dni
stoji (cena takrat 500,00 SIT sedaj pa 1.000,00 SIT).
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
sklepa k cenam plakatiranja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
sprejme sklep v predloženi vsebini.
Članice in člani občinskega sveta so nato z večino (17 prisotnih – 16 ZA) sprejeli naslednji

S K L E P št. 412:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k cenam plakatiranja, ki jih je
predlagalo Urejanje okolja IVAN VRBNJAK s.p., Lomanoše 12a, 9250 Gornja
Radgona, dne 29.8.2002.
2. Cene se uporabljajo od dneva podaje soglasja Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona.
9

Ad. 13: Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o dodatni dimnikarski storitvi
Obrazložitev k cenam plakatiranja je podala Janja Brumen, strokovna sodelavka na Oddelku
za družbene dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi. Povedala je Čisto okolje KDN
Dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o. Lackova 11/a, Gornja Radgona je 10.5.2002
posredovalo vlogo za odobritev cene za dodatno dimnikarsko storitev. Glede na navedeno
prosijo, da se jim odobri osnovna cena za navedeno storitev pod postavko pregled naprav za
shranjevanja goriv v višini 1.600,00 SIT. Z Odredbo o oskrbi malih kurilnih naprav pri
opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih
in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka, je v 24. členu določeno, da se pregled naprav
za shranjevanje goriva in dovod opravi najmanj enkrat na leto in sicer ob letnem strokovnem
pregledu, ki se opravi vizualno. Upravni organ je v nadaljevanju želel primerjati cene storitve
v občini Murska Sobota, Ljutomer, Radenci in Benedikt in pri tem ugotovil, da dimnikarska
podjetja, ki izvajajo storitve v teh občinah sploh niso posredovala vlog za odobritev cene za
storitev in da se navedena storitev opravlja v okviru rednega letnega pregleda za ceno,
določeno za letni strokovni pregled. Ugotovitve se zapišejo v zapisnik o rednem letnem
strokovnem pregledu. Nadalje je bilo ugotovljeno, da Gospodarska zbornica Slovenije v
mesecu septembru 2002 pripravlja sprejem enotnih meril za določanje cen dimnikarskih
storitev, zaradi velikih razlik v cenah dimnikarskih storitev v občinah. Glede na navedeno
zato predlaga, da se soglasje ne poda saj se storitev do izdelave enotnih meril lahko opravlja
na enak način, kot to opravljajo druga dimnikarska podjetja.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je naslednje:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
sklepa o dodatni dimnikarski storitvi in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je odprl razpravo.
Amalija NOVAK, članica občinskega sveta, je postavila vprašanje, ker je dimnikarsko
podjetje že opravilo pregled posod za shranjevanje kurilnega olja in so za to storitev ljudje
dimnikarskemu podjetju že plačali, zato ljudje sprašujejo kaj bo zdaj s tem denarjem, ali
morajo sami zahtevati denar nazaj ali pa dimnikarsko podjetje mora samo vrniti ta denar.
Kako bo s tem denarjem, ker je v Apačah ta pregled bil v celoti opravljen in so ljudje vsi
plačali.
Župan je nato zaključil razpravo in gospe Novak povedal, da bo dobila ustrezno pismeno
pojasnilo.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 413:
Občinski svet Občine Gornja Radgona ne daje soglasja za ceno storitve Pregled naprav
za shranjevanje goriv v višini 1.600,00 SIT, ki jo je predlagalo Čisto okolje KDN
Dimnikarske storitve Gornja Radgona d.o.o. Lackova 11/a, Gornja Radgona.
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Ad. 14: Predlog pobota medsebojnih terjatev med Občino Gornja Radgona
in g. Rudolfom Štelcerjem
Predlog pobota medsebojnih terjatev med Občino Gornja Radgona in g. Rudolfom Štelcerjem
je obrazložila gospa Marija Kaučič, strokovna sodelavka na Oddelku obče uprave in
proračuna v občinski upravi. Na podlagi delne odločbe Ministrstva za kulturo št. 464-231/99
z dne 05.11.2001 je bilo denacionalizacijski upravičenki Jožefi Štelcer, katere zakoniti dedič
je Štelcer Rudolf, vrnjena nepremičnina na Kerenčičevi 5 v Gornji Radgoni. Na podlagi
dopolnilne odločbe, z dne 05.11.2001 je bilo odločeno, da je Štelcer Rudolf dolžan Občini
Gornja Radgona, kot zavezanki za vrnitev sedmih stanovanj in dveh poslovnih prostorov,
plačati odškodnino iz naslova večvrednosti vrnjene nepremičnine, nastale zaradi investicijskih
vlaganj zavezanca, v višini 405.107.68 DEM in sicer v 10 letih oz. 120 mesecih po
3.375,8973 DEM. Razlika med obračunano najemnino ter stroški upravljanja in vzdrževanja
znaša 11.181.040,36 SIT oz. 352.012,78 DEM (najemnina in stroški za posamezno leto so
preračunani v DEM po srednjem tečaju DEM za tisto leto). Rudolf Štelcer je Občino Gornja
Radgona zaprosil za poračun obračunane najemnine z odškodnino iz naslova večvrednosti
vrnjene nepremičnine. Predlagamo, da se z Štelcer Rudolfom sklene pobot medsebojnih
terjatev, to je odškodnine iz naslova večvrednosti vrnjene nepremičnine, nastale zaradi
investicijskih vlaganj ter najemnine, stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj in
poslovnih prostorov in se z tem izognemo vložitvi tožbe. Na podlagi izračuna je Rudolf
Štelcer Občini Gornja Radgona dolžan 53.094,90 DEM oz. 27.147,00 EUR. Ker pa je Rudolf
Šrelcer na podlagi dopolnilne odločbe Ministrstva za kulturo Občini Gornja Radgona že
poravnal del obveznosti v višini 3.108.671,00 SIT oz. 13.808,56 EUR (od meseca januarja do
avgusta 2002), znaša njegov preostanek dolga 13.338,44 EUR, ki ga bo poravnal v 10 letih
oz. 120 mesecih, kar znaša mesečno 111,15 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije. Vsled navedenega je občinskemu svetu predlagala, da predlog sklepa
obravnava in sprejme.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
pobota medsebojnih terjatev med Občino Gornja Radgona in g. Rudolfom Štelcerjem in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal občinskemu svetu, da
sprejme sklep v predloženi vsebini.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 414:
1. Rudolf Štelcer, Polička cesta 2, Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona skleneta
pobot medsebojnih terjatev, to je odškodnine iz naslova večvrednosti vrnjene
nepremičnine, ter najemnine, stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj in
poslovnih prostorov.
2. Rudolf Štelcer je Občini Gornja Radgona dolžan plačati razliko med odškodnino iz
naslova večvrednosti vrnjene nepremičnine, nastale zaradi investicijskih vlaganj
(405.107.68 DEM) in obračunano najemnino za stanovanja in poslovne prostore na
Kerenčičevi 5 v Gornji Radgoni (421.395,08 DEM), zmanjšano za stroške
upravljanja in vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov (69.382,30 DEM) v
višini 53.094,90 DEM oz. 27.147,00 EUR v 10 letih oz. 120 mesecih.
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Ad. 15: Odprodaja dela nepremičnine, parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona
Andrej SUBAŠIČ, strokovni sodelavec na Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora ter
komunalno infrastrukturo v občinski upravi, je obrazložil razloge za odkup delov
nepremičnin. Povedal je, da je Občina Gornja Radgona lastnica dela nepremičnin parc. št.
369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona, ki je v naravi travnik. Za odkup dela teh dveh parcel v
izmeri 355 m2, ki se nahaja v neposredni bližini poslovnega objekta BORAK, je
zainteresirano podjetje BORAK, d.o.o. Gornja Radgona. Cenitev nepremičnine je opravila
Majda Frangež, ing. gr., stalni sodni izvedenec in cenilec za gradbeništvo in cenilec za
kmetijska zemljišča. Iz cenilnega zapisnika z dne 01.09.2002 je razvidno, da je cenilec ocenil
omenjeno nepremičnino v višini 1.927.760,50 SIT, s katero se kupec strinja. Občinskemu
svetu je predlagal, da odobri odprodajo nepremičnine.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe sprejema predlog
sklepa o odprodaji dela nepremičnine, parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Ker razprave ni bilo je župan zaključil to točko. Članice in člani občinskega sveta so soglasno
(17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 415:
1. Odproda se del nepremičnin parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona v izmeri
355 m2, kupcu BORAK d.o.o., Panonska 1, Gornja Radgona, za znesek 1.927.760,50
SIT.
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.

Ad. 16: Sklep o imenovanju komisije za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne
naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona
Violeta DEUTSCH MESARIČ, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na kratko obrazložila predlog sklepa in povedala, da je Komisija za mandatna
vprašanja dne 16.09.2002 obravnavala predlog za imenovanje članov imenovanju komisije za
podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona in sprejela
sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da potrdi komisijo v sestavi, kot izhaja iz samega
sklepa.
Ker razprave ni bilo je župan zaključil to točko. Članice in člani občinskega sveta so soglasno
(17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 416:
1. Ustanovi se komisija za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje
gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za mesto
Gornja Radgona v sestavi:

• Danilo TIRŠ, predsednik odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe, namestnik predsednika;
• Dušan ZAGORC, predsednik statutarno pravne komisije, član;
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• Tone ROVŠNIK, predsednik odbora za področje družbene dejavnosti, član;
• Tone TROPENAUER, predsednik odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve,
član;
• Peter FRIDAU; predsednik odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, član;
• Branko KOCBEK, član občinskega sveta, član;
• zunanji član, ekspert, ki ga na predlog občinske uprave imenuje sama komisija za
podelitev koncesije, član;
• Jožica KOVAČ ŠTEFUR, občinska uprava, član;
• Dragan KUJUNDŽIČ, predsednik komisije.
2. Komisija iz 1. točke tega sklepa ima naslednje pristojnosti:

• opravi odpiranje ponudb, ki so prispele na javni razpis za podelitev koncesije;
• imenuje eksperta - zunanjega člana komisije, ki bo zadolžen, da oceni ustreznost in
skladnost idejne zasnove čistilne naprave z zahtevami iz razpisa;
• pregleda in oceni ponudbe po merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika;
• predlaga izbiro najugodnejšega ponudnika ali sprejme sklep o ponovnem razpisu;
• preveri eventuelno možnost predčasnega odkupa koncesije.
• opravlja druge naloge, ki so potrebne za izbiro najbolj primernega ponudnika, kot tudi
druge naloge, ki se v postopku ugotovijo, da jih je potrebno rešiti;

Ad. 17: Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja
proračunskega porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja
Radgona
Obrazložitev Končnega poročila Nadzornega odbora o nadzoru finančnega poslovanja
proračunskega porabnika Območnega odbora združenja borcev NOB Gornja Radgona podala
gospa Olga VERZEL, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona. Povedala je,
da je nadzorni odbor na pobudo Nadzornega odbora Združenja borcev NOB pregledal
finančno poslovanje območnega združenja za leto 1995, 1999 in 2000. Za zakonito
poslovanje tega združenja je bil odgovoren predsednik območnega združenja gospod Tone
Brus. Pri opravljenem nadzoru so bile ugotovljene nezakonitosti in nepravilnosti. Vse
dejavnosti je opisala in vedno znova izpostavljala odgovornost gospoda Toneta Brusa.
Posebej je omenila namenske dotacije v proračunu občine za leto 1999, za vzdrževanje
grobov, katerega občinska proračunska sredstva niso bila porabljena namensko za
vzdrževanje grobov, ampak za vse druge stroške združenja, kar se je ponovilo tudi v letu
2000. V zaključku je poudarila, da združenje s sredstvi gospodari nenamensko, nesmotrno in
negospodarno ter neracionalno.
Župan je odprl razpravo.
Milan NEKREP, član občinskega sveta je povedal, da ta zadeva ni nič novega, ker se to
dogaja tudi v ostalih dveh občinah, ker gre za območno združenje. Povedal je da je razočaran,
ker občinska uprava in župan niso sproti spremljali, kako so se trošila ta sredstva, ker so ta
sredstva bila namenjena za vzdrževanje grobov in obeležij osvobodilne vojne. Vidno pa je, da
so nekatera obeležja po občini izredno zanemarjena in bi se sredstva morala uporabljati za ta
namen, ne pa za malice in druge izdatke, kar je nedopustno. Povedal je, da je globoko
razočaran nad gospodom Brusom, ker ga pozna že skoraj 40 let in so ga vsi imeli za izredno
poštenega finančnega strokovnjaka, načelnika za finance, ki je bil izredno strog in natančen,
on pa se je po tolikih letih izkazal kot velik strokovnjak, ki je znal ustvarjati črni fond in delati
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stvari napačno, kot jih ne bi smel. Čudi ga tudi, da je zadevo skušal prevaliti na pokojnega
gospoda Žagarja, kateri je bil izredno pošten človek.
Darinka BODANEC, tajnik občine, je povedala, da zakon obvezuje občino, da skrbi za
spominska obeležja, kar je občina tudi v vsakoletnem proračunu zagotavljala. Občinska
uprava in župan, pa nista dolžna kontrolirati, kako se ta sredstva trošijo, ker je za to pristojen
Nadzorni odbor in nadzorni svet, znotraj njihove organizacije.
Ker ni bilo več pripomb je župan zaključil to točko. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 417:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora o
nadzoru finančnega poslovanja proračunskega porabnika Območnega odbora
združenja borcev NOB Gornja Radgona.

Ad. 18: Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja
Radgona
Violeta DEUTSCH MESARIČ, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je povedala naslednje. Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona je dne
05.09.2002 zaprosila Občinski svet Občine Gornja Radgona, da poda mnenje k imenovanju
Branka Kluna za ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji dne 16.09.2002 obravnavala
navedeno zaprosilo Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona in ugotovila, da se je
na razpis prijavil dosedanji ravnatelj Branko Klun, ki izpolnjuje vse formanopravne razpisne
pogoje. V imenu komisije je občinskemu svetu predlagala, da se dosedanjemu ravnatelju
Branku Klunu poda pozitivno mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka
Šlebingerja Gornja Radgona.
Ker razprave ni bilo je župan zaključil to točko. Članice in člani občinskega sveta so soglasno
(15 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 418:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Branka
Kluna za ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.

Ad. 19: Odlok o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Stogovci k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače
(skrajšani postopek)
Obrazložitev Odloka o pripojitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Stogovci k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače (skrajšani
postopek), je podala gospa Marija Kaučič, strokovna sodelavka na Oddelku obče uprave in
proračuna v občinski upravi. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače (Uradni list RS, št. 101/01) je
Osnovna šola Stogovci postala podružnična šola Osnovne šole Apače. Navedeni odlok ne
določa konkretne statusne spremembe, zato se mora v tem okviru sprejeti Odlok o pripojitvi
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javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače, zaradi vpisa te statusne spremembe v sodni
register. Opisala je tudi prevzem in druge aktivnosti ter vsled navedenega občinskemu svetu
predlagala, da odlok v predloženi vsebini in obliki sprejme po skrajšanem postopku.
Ker razprave ni bilo je župan zaključil to točko. Članice in člani občinskega sveta so soglasno
(16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 419:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o pripojitvi javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače (skrajšani postopek).

Ad. 20:

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Obrazložitev k Pravilom za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, je podala gospa Marija Kaučič,
strokovna sodelavka na Oddelku obče uprave in proračuna v občinski upravi. Ta pravila je
Statutarno pravna komisija obravnavala na svoji seji, dne 18.09.2002. Na podlagi 40. člena
Zakona o državnem svetu lahko vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega
predstavnika ne glede na število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih
pet tisoč prebivalcev, torej se lahko v Občini Gornja Radgona izvoli v volilno telo tri
predstavnike oz. elektorje. S pravili je podrobno določen postopek izvolitve elektorjev in
določitev kandidata za člana državnega sveta. Statutarno pravna komisija je ugotovila, da so
predlagana pravila v skladu z Zakonom o državnem svetu, zato Občinskemu svetu predlaga,
da predlog pravil obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Ker razprave ni bilo je župan zaključil to točko. Članice in člani občinskega sveta so soglasno
(16 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 420:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravila za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta.

Ad. 21: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Na
vprašanja gospoda KOCBEKA in gospoda ZAGORCA je odgovarjal Dragan
KUJUNDŽIČ, vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalno
infrastrukturo v občinski upravi. Povedal je naslednje:
Ø Vračanje prekomernega vlaganja v izgradnjo telefonskih priključkov:

Zakon o vračanju prekomernega vlaganja v izgradnjo telefonskih priključkov je bil sprejet
v Državnem zboru RS in objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/2002 z dne 04.07.2002. Gre
za kratek zakon, ki določa upravičence, zavezanca, višino, način in pogoje vračanja
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Po 2. členu zakona so upravičenci do vračila
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vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, fizične osebe in lokalne skupnosti ali njihovi
pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka vlagali v to
omrežje od leta 1974 do 01.01.1995. Če je lokalna skupnost upravičenec po tem zakonu,
kar mora dokazati s pogodbo, ki jo je sklenila s takratno organizacijo, ki je upravljala to
omrežje, mora sprejeti v roku dveh mesecev odlok s katerim podrobneje določi način,
sestavo, seznam, ugotovljene sorazmerne deleže ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
Po podatkih, ki jih občinska uprava zaenkrat ima, Občina Gornja Radgona v teh letih ni
sklepala direktnih pogodb, je pa možno, da je takšno pogodbo sklenila katera od krajevnih
skupnosti, od katerih pa občina še ni dobila ustrezne pobude, predloga ali zahteve v tej
zadevi. Odlok se pa lahko sprejme po pogojih predpisanih v 6. členu zakona.
Ø Dva krožna križišča v mestu Gornja Radgona:

Glede križišča na glavni cesti G1-3, odsek 0366 Gornja Radgona - Radenci – Črešnjevci,
je povedal, da je že leta 1999 bil izdelan idejni projekt, ki je dobil potrditev s strani
ustrezne revizijske hiše, s katerim je takrat bilo odobreno, na podlagi takratnih študij in
strokovnih podlag, da se na tem delu izgradi semaforizirano križišče. Na podlagi tako
sprejete študije in odobrenih sredstev v proračunu Republike Slovenije v letu 2004, se je
nadaljevalo s postopkom izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI, za
semaforizirano križišče, ki je še v teku. S tem to semaforizirano križišče ne bi posegalo v
pravice in pravne koristi, nobenih fizičnih in pravnih oseb in ne bil potreben nobeden
odkup zemljišč, ampak bi se posegalo samo na zemljišča, ki so sedaj v lasti Republike
Slovenije oziroma občine. Predlog oz. pobuda, ki se že nekaj časa poraja pri posameznih
organizacijah, odborih in društvih je, da se to križišče uredi kot krožno križišče oz. rondo.
Občinska uprava bo predlagala Direkciji RS za ceste, kot pristojni organizaciji znotraj
Ministrstva za promet, da prouči to zadevo. Na prejšnji seji občinskega sveta je že podal
razlago, zakaj je bila izbrana varianta semaforiziranega križišča, ker je druga varianta bila
nesemaforizirano križišče. Tudi na podana vprašanja s strani Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, je dne 05.09.2002 občinska uprava prejela, s strani Ministrstva
za promet, Direkcije RS za ceste, Sektor za investicije, dopis, ki glasi: »Izdeluje se projekt
PGD, PZI semaforiziranega križišča (Ljutomerska in Mariborska cesta), kjer je študija na
nivoju idejnih rešitev potrdila izbor najugodneje variante križišča, tj. semaforiziranega.
Krožno križišče ni možno uvrstiti v razpoložljivi prostor, brez rušenj stanovanjskih
objektov. Ni navedeno katerih objektov. To je gradivo s katerim občinska uprava
razpolaga in s katerim je tudi seznanila ta odbor in tudi okroglo mizo, ki je bila 16.09. v
Glasbeni šoli Gornja Radgona. Vprašanje se lahko postavi in zahteva odgovor iz strani
Direkcije RS za ceste, da pristopi k temu. Iz številnih izkušenj pa vemo, kako potekajo
aktivnosti, ko pride do nekatere spremembe ali pa, če se začne z nekimi novimi
aktivnostmi, kako poteka ta postopek, še posebej, ko je lahko sporno lastništvo in bo treba
odvzeti zemljišča nekaterim ljudem ali pa porušiti nekatere hiše. Vprašanje je tudi, kako
bo takrat potekal sestanek s temi ljudmi in kaj bo vse potrebno narediti, da bi se sploh
lahko pristopilo k izgradnji krožišča. Sama izgradnja in graditev tega krožnega križišča,
pa bi se tako lahko zavlekla tudi za nekaj let, zavedujoč se problema ljudi, ki se iz strani
Črešnjevec hočejo skozi to križišče peljati v smer Radenci ali center Gornje Radgone in
morajo čakati zelo dolgo časa. Vprašanje se lahko postavi, odgovori pa bodo prišli.
Za ureditev krožnega križišča v centru mesta Gornja Radgona na glavni cesti G1-3 z
glavno cesto G2-110 (sedaj semaforizirano križišče), je povedal, da velja podobno s tem,
da je treba upoštevati ureditvene načrte za mesto Gornja Radgona, ki bi jih bilo takrat
potrebno ustrezno spremeniti.
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Na podani predlog gospoda Ivana KAJDIČA, glede obvestil o cenah dimnikarskih
dimnikarskih storitev, je Janja BRUMEN, strokovna sodelavka na Oddelku za družbene
dejavnosti in gospodarstvo v občinski upravi, povedala naslednje:
Ø Predlog, da bi občinska uprava posredovala v vsa gospodinjstva veljavne cenike

dimnikarskih podjetij, ki opravljajo dimnikarske storitve v občini Gornja Radgona, je
sprejemljiv. Navedena pobuda se lahko realizira na enak način, kot je sedaj že običaj, ko
obveščamo gospodinjstva in se bo ta predlog na enak način realiziral tako, da bodo le ti
obveščeni o veljavnih cenah, ki veljajo v zvezi z opravljanjem dimnikarskih storitev.

Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in članom
občinskega sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 16.30 uri zaključil 25. redno sejo
občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR, l.r.

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