ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 11.
maja 2017, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v
Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 14 od
trenutno skupno 20 članic in članov občinskega sveta. Seji sta se pri 2. točki pridružila Peter
ŽNIDARIČ in Ivan KAJDIČ, pri 3. točki Dušan ZAGORC, pri 4. točki Franek RADOLIČ, pri 5.
točki Alenka ROJKO in Miran DOKL. Novi članici občinskega sveta Darji ZLATNIK, je bil
potrjen mandat pri 4.a točki dnevnega reda in se od takrat naprej šteje tudi njena prisotnost.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih vseh 21 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg IVANEK,
Ivan KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ,
Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Marija RESNIK, Alenka ROJKO,
David ROŠKAR, Karolina STAROVASNIK, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK, Robert
ŽINKOVIČ in Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
− v.d. direktorja Občinske uprave – Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS,
Marija KAUČIČ, Andrej SUBAŠIČ, Janja OSOJNIK, Marjeta ERDELA;
− podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, Marija FLEGAR;
− predstavnica ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Alenka ŠUMAK;
− predsednica Mladinskega sveta Gornja Radgona, Ines ZOREC;
− novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani. Posnetek te javne seje
je javno dostopen preko spletne strani občine.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
− mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
− mnenje in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
− mnenje in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
− mnenje in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.

K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 23. 3. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 23. 3. 2017 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
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V tem času, ob 14.06 uri, sta se seji priključila Peter ŽNIDARIČ in Ivan KAJDIČ, člana
občinskega sveta, tako se je prisotnost povečala na 16 članic in članov občinskega sveta.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 17. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega
16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 184
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 23. 3. 2017 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 18. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda,
dostopno pa je v celoti na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno
gradivo, katero je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Župan je nato je prebral predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu
dnevnega reda.
V tem času, ob 14.08 uri, se je seji priključil Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na 17 članic in članov občinskega sveta.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje predloga dnevnega
reda. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 23. 3. 2017
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve
c) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v svet
javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
d) Sklep o podaji obrazloženega mnenja h kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Gornja
Radgona
5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
6. Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 (skrajšani
postopek)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega
zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani postopek)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (skrajšani postopek)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega
zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (skrajšani postopek)
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja
Radgona (skrajšani postopek)
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12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)
13. Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega porabnika PORA, razvojna agencija
Gornja Radgona za leto 2015
14. Sklep o sprejemu Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona
15. Strategija za mlade v občini Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2021
16. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih
brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp.
Ščavnica
17. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št.
375/3 k. o. Orehovski Vrh
18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

K tč. 4: Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej
točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 185
Za preostanek mandatne dobe se potrdi mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, Darji ZLATNIK, s stalnim prebivališčem ********************, 9250 Gornja
Radgona.
S potrditvijo mandata nadomestni članici občinskega sveta, se je prisotnost na seji povečala na 18
članic in članov občinskega sveta. Župan je novi članici izrekel čestitke.
b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega
člana v Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej
točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
V tem času, ob 14.14 uri, se je seji priključil Franek RADOLIČ, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na 19 članic in članov občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 186
1.

2.

Ugotovi se, da je Tamari ŠMELC na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
24. 2. 2017 prenehalo članstvo v Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve
pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
Za nadomestno članico Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se
imenuje Darja ZLATNIK, članica občinskega sveta.
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c) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanja nadomestnega
člana v svet javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej
točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 187
1. Ugotovi se, da je Tamari ŠMELC na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem
24. 2. 2017 prenehalo članstvo v Svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona.
2. Kot predstavnik občine ustanoviteljice se za nadomestnega člana Sveta javnega zavoda
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona imenuje
- Vitomir DUNDEK, član občinskega sveta.
d) Sklep o podaji obrazloženega mnenja h kandidaturi za ravnatelja Osnovne
šole Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev k tej
točki je podal Robert Žinkovič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 188
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k vsem prijavljenim
kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona za mandatno obdobje 2017 –
2022, in sicer:
− Vera GRANFOL,
− Dejan KOKOL,
− Evgenija PETERNEL,
− Slavica TRSTENJAK.
K tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je seznanil, da so bili v pisni obliki 13. 4. in 26. 4. 2017 na spletni strani Občine Gornja
Radgona objavljeni vsi odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta,
podana na 17. redni seji občinskega sveta.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
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Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
»Član občinskega sveta Občine Gornja Radgona Miroslav Njivam sprašujem, zakaj občinski svet
do danes ni bil seznanjen z vsebino poročila revizijske hiše v Javnem zavodu Knjižnica Gornja
Radgona. Mar nismo občinski svetniki zahtevali, da dobimo na vpogled navedeno revizijsko
poročilo?
Upam, da občinska uprava ne želi na takšen način prikriti nepravilnosti v predmetnem javnem
zavodu pred nami občinskimi svetniki. Morebiti iz tega razloga ne želi, da bi se seznanili z
revizijskim poročilom, saj bi to vendarle pomenilo, da je naš Nadzorni odbor ves čas opozarjal na
nepravilnosti v tem zavodu ter je potem svoje delo opravil strokovno in korektno.«
POBUDA:
»Nadzorni odbor je v svojem poročilu zelo korektno opozoril na neracionalno trošenje
proračunskih sredstev, kar pa občinska uprava ni upoštevala! Kot gradivo je občinska uprava
priložila dopis PORE, za katerega je NO ocenil, da ne sme biti obravnavano pri točki »Poročilo o
izvedbi nadzora posrednega proračunskega porabnika PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
za leto 2015«. Tako je občinska uprava grobo kršila Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona, saj je pri tej točki dnevnega reda priložila gradivo, ki ga ni posredoval NO,
ampak nadzorovana stranka.
Kljub vsemu, da so opozorila o trošenju proračunskih sredstev v PORI tako očitna, da jih ni
mogoče spregledati, občinska uprava Občine Gornja Radgona torej podpira in celo zagovarja
neracionalno trošenje proračunskih sredstev v PORI. Namesto, da bi zavzeli stališče, da je
potrebno nemudoma upoštevati opozorila NO, poskuša občinska uprava na vse možne načine
upravičiti takšno ravnanje PORE. Kar je nedopustno in v nasprotju s Statutom Občine Gornja
Radgona. V kolikor bi občinska uprava resno pristopila k odpravi nepravilnosti, ki jih je navedel
NO (tudi v drugih zavodih: knjižnica, Komunala,…), bi lahko z racionalizacijo javnih zavodov
ostalo več finančnih sredstev za infrastrukturo in druge projekte. Namesto tega, da občinska
uprava nenehno tarna, kako primanjkuje sredstev za izgradnjo in sanacijo občinskih cest, bi z
resnim pristopom že zdavnaj lahko rešili marsikateri projekt, tudi na račun opozoril NO.«
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO:
»V imenu meščanov Radgone imam pobudo, in sicer glede poti pri Tušu. Tam dejansko ni
mogoče iti peš, ker je cestišče ozko, in če se srečujeta dva avtomobila, pešci nimajo kje hoditi.
Predlagajo, tisti, ki so mi to predlagali, da bi se tam odvzelo eno parkirišče pred trgovino in bi
dejansko lahko bila tam speljana pešpot z majhnimi sredstvi. Prosim, če bi se to vzelo resno, ker
mislim, da so mnogi ogroženi, predvsem ženske z vozički.«
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Najprej zahvala za sprejetje moje prejšnje pobude v zvezi z odvozom grezničnih gošč v
smislu, da se poračunajo stroški občanom, ki so morali odvoz izvesti v lastni režiji v prvih
mesecih letošnjega leta. Odgovor, ki smo ga prejeli je bil pozitiven in upam, da pri realizaciji
te pobude ne bo prihajalo do nepotrebnih zapletov. Žal pa je s tem v zvezi že potrebna kritika
izbranega izvajalca odvozov, ki je po informacijah več občanov iz naše krajevne skupnosti
aroganten, neodziven in se ne drži dogovorjenih terminov. S tem v zvezi dajem prvo pobudo
občinski upravi oz. Komunali Radgona, da izvajalca opozori, da tak način dela ni sprejemljiv
in ga po potrebi tudi zamenja.
S tem je povezano tudi vprašanje, zakaj in po kakšnem postopku je bil izbran izvajalec
odvoza grezničnih gošč, ki ni iz naše občine?«
2. »Druga pobuda pa je prav tako povezana z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe
čiščenja odpadne vode. V veljavnem odloku imamo določilo, da občani, ki niso priključeni na
kanalizacijsko omrežje in imajo lastne greznice, plačujejo okoljsko dajatev v 100% višini
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glede na porabljeno vodo, omrežnino za čiščenje v znesku, ki je odvisen od dimenzij
vodovodnega priključka ter storitev čiščenja, v kateri je vključen odvoz greznične gošče in
čiščenje na čistilni napravi glede na količino porabljene vode. Ta tretja postavka je v bistvu
do občanov z greznicami zelo nepravična ali diskriminatorna, saj stroški enega odvoza in
čiščenja greznične gošče v treh letih niso linearno povezani s porabljeno količino vode.
Dajem pobudo, da se pripravi pravičnejša rešitev za obračunavanje storitve odvoza in čiščenja
odpadne vode za občane, ki imajo lastne greznice.«
»Člani Nove Slovenije smo posredovali županu odprto pismo, ki smo ga posredovali tudi
medijem. Mislim g. župan, da ste ga dobili in da se ne gremo skrivalnic in da se ve, da je bilo
to poslano z naše strani.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI in postavila eno
VPRAŠANJE:
POBUDA:
»Želela bi podati zahvalo oziroma pohvalo. Pohvalila bi letošnje kresovanje, in sicer
organizatorja KULTPROTUR, ki je skupaj z radgonskimi gasilci pripravil zelo dobro obiskan
dogodek ob praznovanju praznika dela. Potem bi želela seznaniti člane občinskega sveta s
pobudo, ki sem jo naslovila na nadzorni odbor občine Gornja Radgona med obema sejama, in
sicer: Dajem pobudo, da nadzorni odbor občine Gornja Radgona nemudoma opravi izredni
nadzor v javnem zavodu KULTPROTUR. Nadzorni odbor naj skrbno preveri poslovanje javnega
zavoda v celoti, še posebej pa na naslednjih področjih: S katerimi soorganizatorji in izvajalci je
javni zavod pogodbeno sodeloval v zadnjih petih letih. Kako so potekala plačila soorganizatorjem
in izvajalcem. Kdaj in s kom je zavod sklenil pogodbe o sodelovanju pri organizaciji salona
traminec na gradu Negova. Preverijo naj se podatki o transparentnosti pogodbenih razmerij
salona traminec. Preveri naj se, ali so pogodbe za salon traminec zapisane v skladu z zakonodajo.
Preveri naj se ali pogodbe za salon traminec dopuščajo možnost enostranskega odstopa od le teh.
Kako in na podlagi katerih dokumentov so si soorganizatorji delili stroške in dobiček pri izvedbi
prireditve salona traminec, med drugim tudi prodane vstopnice. Ali je bil pri odstopu s položaja
nekdanje direktorice upoštevan zakonsko določen odpovedni rok? Kdaj natančno je bila po
odstopu s položaja bivše direktorice opravljena primopredaja delovnih nalog in kdo od občine
ustanoviteljice zavoda je pri tem prisostvoval? Še posebej pozorno naj se preveri morebitno
izginotje poslovne dokumentacije javnega zavoda tako v papirni kot elektronski obliki. Želela
sem vas s to pobudo seznaniti in lahko vam samo še sporočim, da je nadzorni odbor to pobudo
sprejel in jo uvrstil na njihovo zadnjo sejo.«
POBUDA:
»Predlagam, da se vsa končna poročila, ki jih zapiše nadzorni odbor Občine Gornja Radgona,
čimprej uvrstijo na naslednji dnevni red redne seje. To se pravi, če je poročilo izdelano v mesecu
aprilu, predlagam, da se umesti na naslednjo redno sejo, če je ta v maju.«
VPRAŠANJE:
»Vprašanje županu. Glede na odgovor, ki sem ga dobila na zadnji seji, sprašujem župan vas, kdaj
je bila sprejeta odločitev, da se v javnih zavodih PORA in KULTROPTUR ne pristopi k
racionalizaciji in reorganizaciji? Iz odgovora je namreč razvidno, da se do tega niste opredelili v
pozitivnem smislu. Odgovor si lahko tudi preberete v prejšnji seji.«
Župan je članice in člane občinskega sveta opozoril na spoštovanje določil Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona pri podajanju pobud ali postavljanju vprašanj.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in postavil štiri VPRAŠANJA:
POBUDA:
»Dajem pobudo okrog zgodbe v Negovi. Namreč občani Negove so me klicali in sem si šel tudi
ogledat. Tam se gradi še - zadnja zelenica se asfaltira. Cesta iz postajališča do dvorišča osnovne
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šole, ki je zadnjo prosto mesto v šoli, sicer zabetonirano in asfaltirano. S tem ko bo ta cesta
zgrajena, se bo služnostna pravica za cesto, ki gre mimo trgovine do tega področja, verjetno lahko
ukinila. S tem bo se zgradilo približno 100 m nove ceste in uničilo zadnjo površino za učence.
Osebno smatram, da je ta cesta »kiks«. Jaz sem hodil v to šolo. Takrat je bilo sicer čisto drugače,
takrat je bilo še vse zeleno okrog šole. Določenih objektov ni bilo. Sedaj pa je ta majhen hribček
že popolnoma urbaniziran. S tem se bo uničila zadnja zelena površina na tem hribu. Domnevam,
da to glede na ljudi, ki ne želijo biti imenovani, da bo s tem uničen zadnji prostor, kjer lahko
učenci v miru počakajo na avtobus, ker je okrog in okrog zelo prometno. Dajem pobudo, da se
gradnja te ceste ustavi in da se naredi obstoječo cesto v obliki, ki bo primerna tudi za
intervencijska vozila in da se dvorišče uredi tako, da ne bo možno na njem parkirati, predvsem
učiteljem, ampak da se bodo tam lahko zadrževali otroci, ko bodo čakali na avtobus.«
VPRAŠANJA:
1. »Ali je Komunala Radgona izpolnila sklep, ki smo ga sprejeli na zadnji seji, da pripravi
elaborat - kakšne površine želi za svojo dejavnost zbiranje odpadkov. In v kolikor ni, kako
misli župan ukrepati na dogajanje, ko nekdo ignorira sklepe občinskega sveta.«
2. »V naslednji točki imamo obravnavo zaključnega računa. Ugotovljeno je bilo da za Dom
starejših občanov sredstva niso bila porabljena. Vemo, da je bila pritožba glede predkupne
pravice na sodišču občini odobrena. Da je bilo ugotovljeno, da je župan ob pravem času
poslal dopis o prednostni predkupni pravici, celo stečajno upraviteljico je na to opozarjal. Je
pa v prejšnjem mandatu skupina svetnikov takratnega župana ovadila za krivična dejanja. Se
pravi, da tega dejanja ni storil. Sprašujem: Kako daleč je ta stvar - ali bomo ta delež v domu
kupili ali ne bomo? Kaj se s tem dogaja? Drugič pa ali bo ta skupina svetnikov, ki je prijavila
župana, in se je izkazalo, da je bila ta prijava krivična, se opravičila ali pa pomeni to samo,
kar je legalno še ni moralno.«
3. »Kako daleč je s tožbo zadaj za Lidlom, ko vemo, da je tožbo občina izgubila. Ali smo že
plačali odškodnino, v kakšni višini, oziroma v kakšni vazi je ta postopek?«
4. »Vprašanje za g. župana, kjer ne pričakujem pisnega odgovora, ker bo lahko ustno odgovoril.
Mi smo že na začetku mandata sprejeli sklep, da naj ne bi seje občinskega sveta imele več kot
14 točk. Prejšnja pa je imela skoraj 20 in današnja ima 18 točk. Ali se mogoče župan
norčujete iz občinskih svetnikov?«
V tem času, ob 14.37 uri, se je seji priključila Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, tako se
je prisotnost povečala na 20 članic in članov občinskega sveta.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
»Občinski upravi hvala lepa za vsaj 2 realizirani pobudi, ki sem ju podal. Upajmo, da se tudi
tretja uresniči, da bomo članice in člani občinskega sveta obiskali infrastrukturo projekta, ki nas
je stal ca 50 milijonov evrov. Gre za vodovod sistem C, tako da bomo videli, kam je šel ta
denar.«
1. »Večkrat sem že na tem mestu postavil problem ulice, ki gre odcep Delavska cesta proti
Rosenbauerju. Na eni strani je pločnik, na drugi pa je precej zaraščeno. Kaj se pojavlja sedaj,
ko je narava v polni vegetaciji? Luči imamo namreč sredi krošnje, kar pomeni, da te luči ne
služijo svojemu namenu, predvsem varstvu pešcev in kolesarjev, ki hodijo na drugi strani tega
pločnika, posebej v temi, ko avti pripeljejo na hrib navzgor in te popolnoma zaslepijo. Te luči
nam delajo le reklamo – krošnja. Ko je listje precej gosto, te luči ne služijo ničemur.
Občinsko upravo prosim, da pristojne opozori, da te veje malce posekajo, ali pa luči
postavijo na drugo stran.«
2. »Sami veste, da so naši zelo dobri gasilci, ki so bili nagrajeni s strani predsednika Republike
Slovenije, imeli pred kratkim nesrečo blizu mene, v kateri so popolnoma poškodovali
reševalno vozilo za posredovanje za nevarne situacije. Vozilo je ocenjeno, če se lahko izrazim
in upam da mi ne bo nihče zameril, na »totalko«. Veste kdo pride prvi na kraj prometne
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nesreče, ob primeru potresov, požarov – naši vrli gasilci. In če so bili s strani predsednika
republike nagrajeni, dobili so najvišje priznanje in na tem mestu iskrene čestitke našim
gasilcem, smo mi člani občinskega sveta dolžni, da tem gasilcem tudi pomagamo. Moja
pobuda je, naj občinska uprava in vsi pristojni, ki so vpleteni v to zadevo, skušajo v našem
žaklju, ki je že tako ali tako suh, najti sredstva, da bodo ti gasilci dobili vozilo, oziroma da
bodo to vozilo na nek način kupili nazaj. Kot sami veste so naši gasilci s tem vozilom
zadostili zakonom, da lahko rešujejo tudi na avtocesti in v nesrečah v predoru. Apeliram na
vse, predvsem bi moral župan odigrati glavno vlogo, da gasilcem ko rabijo pomoč, jim je
treba pomagati. V času odmora vas bo župan povabil, da si lahko to poškodovano vozilo
ogledate in ocenite potrebo. Predsednik gasilskega društva pa vam bo povedal par stavkov.«
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo, da g. župan obišče s svojo ekipo Osnovno šolo Negova, in sicer oddelek, kjer se
nahajata enoti vrtca. Da si ogleda sanitarije, ki so namenjene malčkom, katerim omet dobesedno
pada na glavo. Vzgojiteljice morajo dnevno sproti odstranjevati omet v sanitarijah. Morali bi najti
sredstva in ustrezno sanacijo teh sanitarij, kajti počitnice so pred vrati in je pravi čas, da se to
zadevo uredi.
Prav tako v teh dveh oddelkih vrtca v prostorih OŠ v učilnicah nimajo možnosti do tople vode.
Mislim, da je treba to nujno urediti, kajti malčki si morajo v mrzli vodi umivati zobe. Mislim, da
takšna stvar ne more biti v osnovni šoli oziroma malčkom v starosti 5, 6 let, da si v mrzli vodi
umivajo zobe. Čas počitnic je pred vrati, zato dajmo to urediti.«
Župan je v nadaljevanju podal ustni ODGOVOR na vprašanje dr. Petra KRALJA, glede obsega
dnevnega reda sej občinskega sveta in posebej izpostavil pohvalo občinski upravi in
pripravljalcem gradiv. Nadalje je podal ustni ODGOVOR na pobudo dr. Petra KRALJA, glede
ceste v Negovi. V nadaljevanju je podal ustni ODGOVOR na pobudo Urške MAUKO TUŠ,
glede uvrstitve končnih poročil nadzornega odbora na dnevne rede rednih sej občinskega sveta.
V tem času, ob 14.54 uri, se je seji priključil Miran DOKL, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na 21 članic in članov občinskega sveta.
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
Pri 6. točki dnevnega reda je v okviru razprave Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, podal
naslednjo POBUDO:
»V teh zadnjih dveh treh mesecih je bilo dosti govora o funkcijah krajevnih skupnosti. Sprejete so
bile neke zaveze za delovanje, ki pa v Odloku o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona v
bistvu niso upoštevane, oziroma glede na naravo odloka ne pašejo zraven. V odloku je govora o
teh bolj tehničnih zadevah v zvezi s samim delovanjem krajevnih skupnosti, ne pa toliko z
operativnimi nalogami. Zato predlog, v kolikor bi bil sprejemljiv, da sklep dopolnimo z novo
alinejo in sami sebe, občinski svet in občinsko upravo zavežemo, da v nekem obdobju pol leta ali
enega leta, zadevo okrog KS predvsem v smislu tistega, kar smo se zavezali, pa ni nikjer zapisano
in formalizirano, damo na papir. Ta ali pa drug ustrezen odlok dopolnimo z našimi zavezami. Čez
leto dni so volitve. Lahko se ekipa zamenja in bo imela drugačne poglede. Vsa tista pripravljenost
in dobra volja, ki je sedaj prisotna, lahko potem usahne. V kolikor pa mi imamo zadeve urejene v
odloku, s katerimi se strinjamo, pa do tega ne bi moglo priti.«
Pri 7. točki dnevnega reda je v okviru razprave Branko KOCBEK, član občinskega sveta,
postavil naslednje VPRAŠANJE:
»V zaključnem računu je postavka: regresiranje prevoza učencev. Za to postavko smo v letu 2016
planirali 209.069,50 eur, realizirali pa smo jo v višini 206.698,59 eur, kar pomeni 98,9 %
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realizacijo. V obrazložitvi te postavke piše: V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ima
učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri
kilometre od osnovne šole. Na podlagi navedenega člena ima učenec pravico do brezplačnega
prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih
razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost
učenca na poti v šolo. Kako pa v praksi poteka to v naši občini. Konec koncev sem eden izmed
tistih, ki sem šel po svojega sina, ki hodi v 2. razred OŠ. Jaz osebno in marsikdo drug smo
oddaljeni od šole več kot 4 km. Mi smo po pravilih šole dolžni otroka voziti vsak dan v šolo in
nazaj. Ali je to v skladu z dikcijo tega zakona, ki nam daje pravico brezplačnega prevoza do šole.
Ali smo starši, ki to sedaj delamo oziroma vozimo otroke v šolo, upravičeni do kakšnega
povračila ali karkoli. Ne pričakujem odgovora na tej seji, ampak v prihodnje.«

K tč. 6: Odlok o krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o krajevnih skupnostih v občini Gornja
Radgona – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Ivan KAJDIČ (razprava se je oblikovala v pobudo) in župan.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 189
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o krajevnih skupnostih v
Občini Gornja Radgona (druga obravnava).

K tč. 7: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016
(skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli 14. 4. 2017 in s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v
občinski upravi.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2016, z vsemi bilancami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.«
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016, z vsemi bilancami in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme.«
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Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016, z vsemi bilancami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016, z vsemi bilancami in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016,
z vsemi bilancami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Branko KOCBEK (razprava se je oblikovala v vprašanje), dr. Peter KRALJ,
Urška MAUKO TUŠ in župan.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 17 ZA – 3
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 190
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016, z vsemi bilancami.

K tč. 8: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani
postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona –
skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od
tega 21 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 191
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona – skrajšani postopek.
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K tč. 9: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
(skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona
Trstenjaka – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od
tega 21 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 192
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova – skrajšani postopek.
K tč. 10: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

javnega

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od
tega 21 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 193
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona – skrajšani postopek.
K tč. 11: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi.
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka
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o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona –
skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od
tega 21 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 194
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani
postopek.
K tč. 12: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona –
skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Peter ŽNIDARIČ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 195
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja
Radgona – skrajšani postopek.
ODMOR
Ob 15.56 je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.23 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 14 članic in članov občinskega
sveta.
K tč. 13: Poročilo o izvedbi nadzora posrednega proračunskega porabnika PORA,
razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2015
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
12

Obrazložitev k tej točki je podala Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora posrednega proračunskega
porabnika PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je
seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora posrednega
proračunskega porabnika PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2015 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: župan, Miroslav NJIVAR, Urška MAUKO TUŠ, Miran DOKL, Miroslav
NJIVAR (replika), Urška MAUKO TUŠ (replika), dr. Peter KRALJ , David ROŠKAR, Dušan
ZAGORC, Urška MAUKO TUŠ (replika), dr. Peter KRALJ (replika), Dušan ZAGORC (replika),
župan, Miroslav NJIVAR.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 196
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora posrednega
proračunskega porabnika PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2015.
K tč. 14:

Sklep o sprejemu Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Alenka ŠUMAK, predstavnica ZEU, družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o sprejemu Celostne prometne strategije
Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta: dr. Peter KRALJ in župan.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 197
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Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Celostno prometno strategijo Občine
Gornja Radgona (CPS GR), ki jo je pripravila in izdelala ZEU, družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.

K tč. 15:

Strategija za mlade v občini Gornja Radgona za obdobje 2017 - 2021

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki sta podali Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi in Ines
ZOREC, predsednica Mladinskega sveta Gornja Radgona.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Strategije za mlade v občini Gornja
Radgona za obdobje 2017 – 201 in predlaga občinskemu svetu, da jo obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi.
Razpravljala sta: mag. Norma BALE in župan.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 198
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Strategijo za mlade v Občini Gornja
Radgona 2017 – 2021.
K tč. 16: Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, v. d. direktorja občinske uprave
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za
gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Spodnja Ščavnica in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske
rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Peter ŽNIDARIČ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
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glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 199
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp. Ščavnica.

K tč. 17: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnino parc. št. 375/3 k. o. Orehovski Vrh
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, za nepremičnino parc. št. 375/3 k. o. Orehovski Vrh v velikosti 144 m2
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan podal dodatno pojasnilo in zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od
tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 200
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za nepremičnino parc. št. 375/3, k. o. Orehovski Vrh, ki v naravi ni več
cesta.
K tč. 18:

Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in
sicer o:
− trenutno veljavni ceni za vodo in nadaljevanju dogovarjanja glede sprejema skupnega
elaborata o ceni vode na območju občin sistema C;
− dokončani cesti v Zagajskem Vrhu, ki meji z Občino Benedikt;
− dokončani Panonski ulici v Gornji Radgoni in nadaljnjih prizadevanjih za čimprejšnjo
rekonstrukcijo državne ceste Gornja Radgona – Grabonoš z ureditvijo krožnega križišča v
mestu Gornja Radgona;
− prisostvovanju na posvetu županov štajerske in pomurske regije v Državnem svetu na
temo regijskih projektov in možnostih črpanja sredstev;
− pojavljanju težav pri reševanju dostopa do osnovne šole v Negovi zaradi neurejenega
stanja in napačnega dela pred več kot 30 leti;
− objavljenih javnih razpisih občine za vsa društva in ostalih področnih financiranjih
programov za leto 2017 po sprejetem proračunu;
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− izbranem ponudniku Dom starejših občanov Gornja Radgona v postopku podelitve
koncesije za pomoč družini na domu, ki je v zaključni fazi;
− o prometni nesreči radgonskih gasilcev in poškodovanem gasilskem vozilu, katerega bo
potrebno nadomestiti;
− o želji, da se v prihodnje v predvolilnem času dvigne nivo politične kulture.

S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
18.18 uri zaključil 18. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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