ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
19. oktobra 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 19 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Seji se je z zamudo pri tč. 2 pridružil član
občinskega sveta Ivan KAJDIČ, pri tč. 5 pa še Konrad NIDERL.
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:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS,
Suzana RAKUŠA, Marjeta ERDELA;
− predstavnica podjetja URBIS d.o.o. Maribor, Alenka HLUPIČ;
− predsednik Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, Ivan ZEMLJIČ;
− novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani. Posnetek te javne seje
je javno dostopen preko spletne strani občine.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− k tč. 4: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta (objavljeni odgovori dne 19.10.2017);
− k tč. 5: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k. o. Sp.
Ščavnica (druga obravnava) (amandma predlagatelja z obrazložitvijo);
- k tč. 6: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava) –
Informacije v vednost za članice in člane občinskega sveta: poročilo o izvedbi aktivnosti za
VŠD 2005-2015, poročilo o izvedbi aktivnosti za VŠD 2017, dopis KS Črešnjevci-Zbigovci
glede predloga proračuna;
− k tč. 8: Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega
sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike
Slovenije (seznam predlaganih kandidatov);
− k tč. 9: Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (predlog sklepa z
obrazložitvijo);
− mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
1

− mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
− 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 20. redne seje občinskega sveta z dne 28. 9. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 28. 9. 2017 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
V tem času, ob 14.07 uri, se je seji priključil Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na vseh 20 članic in članov občinskega sveta.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 20. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega
20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 218
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 28. 9. 2017 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 21. 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.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten predlog dnevnega
reda. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli
naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta z dne 28. 9. 2017
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske
rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k.o. Sp. Ščavnica (druga obravnava)
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava)
7. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
8. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta
Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
9. Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
10. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
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Župan je seznanil, da so na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 20.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni pisni odgovori, ki so bili 19.10.2017 objavljeni na
spletni strani občine, in sicer:
Ø odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
Ø odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta Miroslava NJIVARJA;
Ø odgovora na dve vprašanji članice občinskega sveta Alenke ROJKO;
Ø odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta Branka KOCBEKA;
Ø odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta Davida ROŠKARJA.
Manjkajoči odgovori na vprašanja in pobude (manjka še skupno 8 odgovorov) so v pripravi in
bodo v skladu s 17. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona objavljeni
naknadno na spletni strani občine predvidoma najkasneje v začetku meseca novembra.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI:
1. »Občinski svet je sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v občini Gornja
Radgona. Vendar v tem odloku ni nikjer navedeno, da bodo občani in krajani dobili dodatne
posode za zbiranje papirja, s tem pa tudi finančne stroške. Papir lahko oddamo tudi tam, kjer
ga zbirajo tudi šole, skavti, Dinos itd. Problem pa nastane za vse tiste, ki morajo svoje posode
dostavljati na določena mesta, ker Saubermacher noče do njihovih hiš. Sprašujem, ali bomo v
bodoče tisti, ki ne živimo v blokih, morali imeti pred svojo hišo kar 4 zabojnike za zbiranje
odpadkov za mešane odpadke, biološke odpadke, papir in steklo pa tudi vreče za plastiko. Pa
si poglejmo kako to poteka na Hrvaškem in sosednji Avstriji. V koledarju za leto 2017 za
občino Gornja Radgona je vse lepo nazorno prikazano. S takim načinom dela se v bodoče
krajani in občani ne bomo strinjali. Komunala pa naj ne zavaja krajanov in občanov, da smo
to že vse potrdili svetniki. Tisti, ki so spraševali na Komunalo, zakaj je potrebno vse te
posode in kaj bo s steklom in vsem ostalim so dobili kratki odgovor, vse to so potrdili svetniki
na občinskem svetu. Pa vendar ni vse tako, ker v tem elaboratu to ni bilo nikjer napisano.«
2. »Glede na različne polemike v javnosti o podelitvi ali ne podelitvi naziva častnega občana
Gornje Radgone in umika te točke z dnevnega reda na zadnji seji občinskega sveta sprašujem,
ali je Statutarno pravna komisija Občine Gornja Radgona razpravljala o tem ali sme občinski
svet, kot najvišji občinski organ, ignorirati odločitve katerega koli delovnega telesa občine.
Torej komisije za pohvale in priznanja, katere član sem tudi sam. Taki odločitvi sem
nasprotoval že na zadnji seji občinskega sveta.«
Karolina STAROVASNIK, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Zelo dobro sem proučila proračun za leto 2018 in ugotovila, da so v tem proračunu oz. predlogu
tri zelo težke investicije. Prvo je telovadnica, drugo so ceste oziroma boji za ceste in tretje sem
razmišljala, da bo tudi vrtec v Negovo, pa ga ni. Zaradi tega se tudi oglašam in navajam naslednjo
pobudo, da ustrezne službe občine čim prej pristopijo k pripravi aktov za združitev Osnovne šole
dr. Antona Trstenjaka in enote vrtca Manka Golarja v Negovi. Priprave naj stečejo tako, da bo
naslednje šolsko leto delo steklo pod isto streho in istim imenom.
Razlog: v preteklosti so bila vrata vrtca za mnoge otroke zaradi prostorske stiske zaprta, zato so
se malčki vključevali v sosednje vrtce. Tam so se vključili in tam tudi ostali v šolah. Število
učencev v Negovi se je bolj kot drugje začelo zmanjševati in že ogrožati normalno delo v šoli.
Dobro pa vemo vsi, v kolikor je ogrožena šola, je ogrožen tudi kraj. Nato je šola odprla vrata
vrtcu. Na razpolago so dobili 2 najlepši učilnici, tisti, ki jih danes otroci iz 1. in 2. razreda
pogrešajo. Ves čas imajo otroci vrtca tudi pripravo malic in kosil. Koristijo telovadnico za vse
dejavnosti, kot so prireditve, ples za njih. Na razpolago imajo dvorišče in igrišče. Vzgojiteljice so
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vedno povabljene na izobraževanje v šoli, prav tako tudi starši otrok vrtca prisostvujejo, ko je
izobraževanje organizirano za starše šole. Otroci vrtca sodelujejo na vseh prireditvah in
proslavah, povabljeni pa so tudi na vse za njih primerne prireditve. Ni pa dovolj, da samo odpreš
vrata in jih sprejmeš, za male je potrebno urediti prostor, prilagoditi-znižati, kar je previsoko
znižati in vse drugo prilagoditi. In šolskim otrokom je potrebno vrniti zgubljene prostore. Vse to
bi zmogli z ustreznimi adaptacijami v šoli, kar seveda ne moremo, ker vrtec ni pod šolo.
Financiranje prenove prostorov pa bi morda lahko podprlo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport v
kolikor bi dosegli takšen sporazum. Prepričana sem, da boste vsi svetniki podprli to pobudo in da
bo tudi ravnateljica vrtca razumela in pomagala ustrezno rešiti vsebinsko prostorski in
organizacijski problem. Pozanimala sem se kako je to drugje. V Apačah je vrtec pod šolo. V
Vidmu je vrtec pod šolo. V Benediktu je vrtec pod šolo. V Cerkvenjaku je vrtec pod šolo. Pa mi
že v mislih odgovarjate, tam je lahko ko je ena občina. V Ljutomeru je samostojni vrtec v mestu
in zunaj v štirih okoljih v Cezanjevcih, Razkrižju, Cvenu in še nekje, so vrtci v okviru šole, zato
to ni nerešljiva zadeva. Rešljivo je samo to, če bomo mi hoteli in če bo občina pripravila ustrezne
akte in jih bomo seveda mi podprli.«
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je podala naslednjo VPRAŠANJE:
»Jaz bi imela danes samo eno proceduralno vprašanje in prosim, da se nanjo lahko še danes
odgovorila na seji. In sicer; če se na seji sestanejo člani občinskega odbora in če jih je šest. Trije
člani odbora glasujejo za sprejem sklepa, drugi trije pa se ne opredelijo. Zanima me, če je ta sklep
sprejet, ali ne?«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Sprašujem župana, kje sta pristali moji pobudi, ki govorita o izrednem nadzoru v javnem zavodu
KULTPROTUR? Prvič sem to pobudo podala aprila 2016. Vse do danes nisem bila seznanjena o
tem, da bi do tega nadzora prišlo. Letos meseca maja sem vas članice in člane občinskega sveta
opozorila, da sem ponovno dala pobudo za izredni nadzor v omenjenem javnem zavodu. Tudi v
tem primeru, vse od maja pa do danes nisem prejela nobenega odgovora.
Vse moje pobude so bile podane v skladu z zakonodajo. S svojimi pobudami sem zasledovala
velikokrat izrečeno besedo in to je transparentnost. Sprašujem in želim informacije, ki niso
osebne narave, temveč so povezane z delovanjem naših proračunskih uporabnikov. Jasnih
odgovorov do danes, po enem letu in pol, nisem prejela. Zato mi dovolite in sklepam in imam
legitimno pravico razmišljati o tem, da ni politične volje, da očitno nekomu ni po godu, da se
izredni ali redni nadzor v tem našem javnem zavodu izvrši. Preprosto ne razumem, kdo ima
interes, da se te popolnoma normalne stvari ne izpeljejo do konca. Vsi pa vemo in nikakor ni
zanemarljivo dejstvo, da so bili od aprila 2016 do danes v ostalih naših javnih zavodih, tudi v
podjetju Komunala, opravljeni številni redni in izredni nadzori. Hkrati pa iz vsega navedenega
dobim občutek, da se ignorira moje delo v tem občinskem svetu.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in postavil dve VPRAŠANJI:
POBUDA:
»V imenu občana Gornje Radgone, Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske
javne službe, imenu svetniške skupine NSi in svojem imenu dajem pobudo: Na cestišču pri
Muzeju Špital v smeri proti nekdanji policijski zgradbi, na mestu, kjer se konča asfaltni pločnik
in prične pločnik zgrajen iz prodnikov uredi dodatni prehod za pešce. Obrazložitev: Predvsem
starejši občani in tudi naključni sprehajalci, ki v svojem koraku niso več v popolnoma stabilnosti,
pa tudi ostali pešci zelo težko nadaljujejo pot. Nekateri pot po pločniku navkljub temu
nadaljujejo, nekateri pa prečkajo cestišče izven prehoda. Zaradi varnosti – možnih poškodb ob
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padcu, oziroma nesreči ob nepravilnem prečkanju ceste, smatramo, da je ta predlagani prehod
nujno potreben in izvedljiv z zelo malo sredstvi (kolikor pač stane barvanje in delo pleskarjev).«
VPRAŠANJE:
1. »Imam vprašanje, ki se nanaša na gospoda župana, na direktorja občinske uprave in na
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svetniki, ki smo jih imenovani v
nadzorne svete, ali so ti primerno usposobljeni in imajo potrebno dovoljenje za delo v
nadzornih svetih, kajti naša podjetja so javna podjetja in spadajo pod enake pogoje, kot
podjetja v državni lasti«.
2. »Dobili ste dopis iz Doma starejših občanov Gornja Radgona – poziv družbenikoma za
izpolnitev obveznosti. Namreč družbenika sta se zavezala že na začetku, da bosta dom
dokapitalizirala. Zadnjič ste bili s strani direktorja opozorjeni na zadnji skupščini dne
26.9.2017. Sprašujem, kako boste zagotovili sredstva za dokapitalizacijo, če mislite občino
zadolžiti do »plafona«?«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJA:
1. »Zadnjič je bila pobuda, sedaj pa iz odgovora na to pobudo, ki sem jo dobil v pisni obliki, še
vprašanje. Upam, da ste si prebrali odgovor na moje vprašanje, ki smo ga prejeli glede
problematike parkiranja v času pomurskega sejma. Citiram: »V praksi namreč prihaja do
situacij, ko obiskovalci sejma tudi fizično napadejo usmerjevalca prometa ali ga enostavno ne
upoštevajo in avto pustijo na parkirnem mestu ter odidejo…«. Koliko je bilo doslej prijav na
ustrezne inštitucije, da je prišlo do fizičnega napada na državljana oziroma državljanke
Slovenije? Mislim, da je vsak, ki vidi omenjeno situacijo, po zakonu dolžan prijaviti oziroma
dati prijavo na policijo«.
2. »Nadalje kot član sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci sem podal vprašanje in
gospod Flegar je zapisal v odgovor, citiram: »Poleg tega krajevne skupnosti določajo
prioritete modernizacije občinskih cest na svojih območjih, …«. Vprašal bi v kolikih
procentih sledite tem prioritetam, ki jih določi svet krajevne skupnosti. Mi smo že ogromno
prioritet določili, če pa bomo pogledali, kolikšen pa je izkoristek teh prioritet bomo videli, da
je zelo zelo majhen.«
POBUDA:
»Pri stari cestni upravi imamo merilnik hitrosti. Ta merilnik se je pred kratkim pokvaril. Tudi
cestna svetilka za prehod za pešce več ne gori. Dajem pobudo, da si omenjeni merilnik hitrosti in
svetilko, ki omogoča varno prečkanje naše mladine čez cesto, ustrezne službe ogledate in čimprej
poskušate popraviti.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO:
»Po sklepu nadzornega sveta komunalnega podjetja imam dolžnost in dajem pobudo naši
občinski upravi in županu in da nekoliko seznanim o problematiki vodovoda krak C. To je
problematika, o kateri smo se pogovarjali na zadnji seji našega nadzornega sveta, in sklep NS je
bil, da s to problematiko javno spregovorim na tej govornici. To je material, ki so ga pripravili
strokovni delavci komunalnega podjetja, podpisal pa ga je direktor mag. Zlatko Erlih. Ne bom se
spuščal v vse podrobnosti. Gre za sedem točk, katere zaznavajo delavci zaposleni v komunalnem
podjetju. Opozarjajo na pomanjkljivosti novozgrajenega sistema krak C. Ker so te
pomanjkljivosti po našem mnenju zelo resne, predlagamo, da se do tega problema čimprej
opredeli naše občinsko vodstvo in skuša z drugimi občinami, ki so vpletene v to zadevo v sistemu
C, da vse te zadeve odpravijo. Tudi ta pisni material je bil poslan na občinsko upravo. Predvsem
želim s tem opozoriti na to, da ne bi bilo spet komunalno podjetje tisto, v primeru če pride do
hujše motnje v oskrbi. Predvsem to, da opozorimo, da je potrebno na tem sistemu marsikaj storiti.
Želimo, da se skupaj nadzorni svet in pristojni z našim občinskim vodstvom dogovorimo o tej
5

problematiki, za kar že imamo dogovorjen sestanek. Tisti, ki prečita ta dokument bo rekel, da je
problematika dokaj resna.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Ne vem če je prišlo do nesporazuma glede dopisa, poslanega na Krajevno skupnost ČrešnjevciZbigovci, ko sem spraševal, kje bomo volivci volili naslednje leto. Jaz sem točno zapisal, da
lahko volimo še samo za predsedniške volitve in da naslednje leto nimamo več tega prostora.
Odgovor KS je citiram: »smatramo, da je prostor za volitve za volitve v vasi Police primeren in
zagotavlja vse predpise v zvezi z izvajanjem volitev«. Seveda pa smo doslej to stavbo uporabljali,
vendar bodo naslednje leto to zgradbo adaptirali. Poslano je bilo okrajni volilni komisiji, da tam
ne moremo več izvajati volitev.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI:
1. »Na podlagi devete točke 18. člena poslovnika lahko član in članica občinskega sveta postavi
dopolnilno vprašanje, če prejšnje vprašanje ni bilo dovolj pojasnjeno. Moje prvo vprašanje se
nanaša na večnamensko športno dvorano. Leto 2015, enaindvajset mesecev od takrat ko sem
postavil vprašanje se je tistega trenutka zavalila kepa, sedaj je to že velika kepa v zvezi s
športno dvorano in zelo optimistične besede, da bo športna dvorana zgrajena do prvega
septembra 2018. To pohvalim, da se je končno tudi to premaknilo po dveh letih čakanja, ko
nismo nič naredili. Vseeno pohvala. Kako se bo danes ta stvar izcimila, ko danes gre eno leto
pred koncem našega mandata z astronomsko hitrostjo. To je samo komentar in pohvala v
upanju, da se bo ta kepa začela valiti in upam da v pozitivno stran.«
2. »Drugič pa dopolnjujem vprašanje oziroma še enkrat dajem pobudo v zvezi s križiščem za
spremembo v krožišče in za šalo povem, da je potrebnih samo šest korakov. Od takrat je
minilo že šest mesecev in menim po mojem gane krstilu, da veste kaj to pomeni šest korakov
od križišča do krožišča. Ko sem postavil to vprašanje, kaj se je zgodilo od 24. marca do danes
v zvezi s krožiščem, je seveda odgovor to, kar sem pričakoval. Kot je zapisano v odgovoru, ki
ga je napisal gospod Subašič, župan pa podpisal, da ste takrat poslali na DRSI to vlogo, od
takrat pa nič. Oktobra ste ponovno poslali vprašanje in ponovni poziv za posredovanje
zaprošenih informacij. Ne vem kakšne informacije rabite. Še enkrat dajem pobudo in kot smo
že takrat razpravljali, sem dal pobudo v imenu svetniške skupine SMC, da lahko nekatera
vrata dodatno odpremo in potrkamo na dodatna vrata na ministrstvih. Nekatere stvari se lahko
naredijo tudi za Gornjo Radgono za zahvalo, kot je bilo tebi župan obljubljeno. Dajem
kritiko, zakaj v šestih mesecih ni nikoli zazvonil telefon na direkcijo ali na kakšnem
ministrstvu.«
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Prosim, da se organizira termin pred drugim branjem Odloka o proračunu za leto 2018 in da se
povabi vse svetnike in svetnice, vse člane krajevnih skupnosti, vse člane odborov in komisij, da si
ogledajo športno dvorano pri Osnovni šoli Gornja Radgona. Da se seznanijo s težavami z otroci,
ki so tam, kakšne so morebitne nevarnosti s športnimi aktivnostmi otrok, kaj primanjkuje osnovni
šoli, kaj si želijo pedagogi, kakšni so standardi za poučevanje telovadbe v osnovni šoli, da ne bo
zopet slišati marsikje, da je športna dvorana luksuz, kot je zadnjič povedal predstavnik ene KS.
Jaz mislim, da športno dvorano nujno potrebujemo. Lepo bi prosil, da se to organizira in da se
čisto vsi seznanimo, v kakšnem stanju je obstoječa telovadnica.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
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»Občinski upravi, županu, podžupanu in direktorju občinske uprave dajem pobudo, da skličete
zbore krajanov v vseh krajevnih skupnostih, na katerih boste predstavili, kaj ste v tem mandatu
storili za cestno infrastrukturo. Potem bomo videli kateri argumenti so močnejši.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Dajem dopolnitev pobude kolega iz SDS. Ti zbori krajanov naj bodo pred drugim branjem
proračuna.«
Župan je v nadaljevanju podal tri ustne ODGOVORE, in sicer na vprašanje Miroslava
NJIVARJA (glede zbiranja in odvoza odpadkov v letu 2018), na vprašanje Alenke ROJKO (glede
veljavnosti sprejemanja sklepov odborov) in na vprašanje Urške MAUKO TUŠ (glede izrednega
nadzora v javnih zavodih KULTPROTUR).

K tč. 5: Odlok o podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fujs v k.o. Sp. Ščavnica
(druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje ter amandma
predlagatelja v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki sta podali Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi in
Alenka HLUPIČ, predstavnica podjetja URBIS d.o.o. Maribor.
V tem času, ob 15.10 uri, se je seji priključil Konrad NIDERL, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na vseh 21 članic in članov občinskega sveta.
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 občinskem prostorskem načrtu na
kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji
Fujs v k.o. Spodnja Ščavnica – druga obravnava 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 občinskem prostorskem
načrtu na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetiji Fujs v k.o. Spodnja Ščavnica – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta: Peter ŽNIDARIČ in dr. Peter KRALJ.
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 soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 219
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Odlok o podrobnem prostorskem načrtu na
kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na
kmetiji Fujs v k.o. Sp. Ščavnica (druga obravnava).
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K tč. 6: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje ter dodatne
informacije v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki so podali Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi, Vladimir
MAUKO, direktor občinske uprave in Stanislav ROJKO, župan.
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 proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2018 – prva obravnava, z vsemi prilogami 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 proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2018 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme z naslednjimi dopolnitvami:
− doda se nova postavka - za Osnovno šolo Gornja Radgona in podružnično šolo dr. Janka
Šlebingerja se omogoči nakup kombija/minibusa za potrebe prevozov otrok na tekmovanja in
prireditve, kakor tudi za prevoze otrok s posebnimi potrebami; v višini 20.000,00 eur;
− doda se nova postavka - sofinanciranje projekta »SIO 2020«, katerega cilji projekta so
izgradnja sodobnih brezžičnih omrežij, nakup nove IKT opreme in razvoj E-vsebin in Estoritev, v višini 20.000,00 eur;
− do seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona se pripravi obrazložitev, koliko finančnih
sredstev je bilo do sedaj porabljenih za projekte večnamenske športne dvorane v Gornji
Radgoni in obrazložitev, zakaj bo porabljenih 2,5 mio eur, ki so predvideni v proračunu.«
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 proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2018 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z dopolnitvijo, da se za kmetijstvo in turizem
namenijo sredstva v enaki višini kot v letu 2017, oziroma da se društvenim dejavnostim odvzame
procentualno enak delež.«
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 proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 – prva obravnava,
z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, vključno s pripombami in predlogi iz razprave na seji odbora.«
ODMOR
Ob 16.15 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.40 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 20 članic in članov občinskega
sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: David ROŠKAR, Vera GRANFOL, Vitomir DUNDEK, dr. Peter KRALJ,
Alenka ROJKO, mag. Norma BALE, Branko KLUN, Dušan ZAGORC, Urška MAUKO TUŠ,
Miran DOKL, Robert ŽINKOVIČ, Urška MAUKO TUŠ (replika), Robert ŽINKOVIČ (replika),
dr. Peter KRALJ in župan.
V nadaljevanju je prebral predlog sklepa, ki glasi:
»Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2018 (prva obravnava), z vsemi prilogami. O predlogu proračuna se opravi javna
razprava, ki traja 30 dni.«
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Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Od 21
navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 9 ZA in 12 PROTI. Župan je ugotovil, da
predlog sklepa ni bil sprejet.

K tč. 7: Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva
obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNŽIČ, 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 pokopališki in pogrebni dejavnosti v
občini Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini s pripombami odbora na 8., 17., 23., 25. in 27. členu.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ.
V nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino (15 navzočih, od tega
10 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 220
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja
30 dni.
K tč. 8: Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega
sveta Republike Slovenije
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli z dodatnim gradivom.
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (predstavil potek dela in potrjen seznam predlaganih
kandidatov).
Župan je v nadaljevanju seznanil članice in člane občinskega sveta, da je v skladu s Pravili za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta (sprejetih 19.09.2002) potrebno izvesti tajno glasovanje. Nadalje je
prisotne seznanil s potekom izvedbe tajnega glasovanja, kot ga predvideva 44. in 45. člen
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Povedal je, da tajno glasovanje vodi in
ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči (danes torej župan). Dva člana določi
svet na predlog predsedujočega. Župan je predlagal, da se za člana Komisije za izvedbo tajnega
glasovanja za izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije, imenujeta: Ingeborg Ivanek in Franek Radolič.
Župan je nato določil prostor in čas za izvedbo tajnega glasovanja, in sicer, da bo tajno
glasovanje potekalo v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni, izvedba
tajnega glasovanja pa traja 15 minut.
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Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo. Župan je dal na glasovanje
predlog, da, da se imenuje Komisija za izvedbo tajnega glasovanja za izvolitev dveh elektorjev
oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije, v
sestavi: Stanislav Rojko – predsednik, Ingeborg Ivanek – članica, Franek Radolič – član. Člani in
članice Občinskega sveta Občine Gornja Radgona so županov predlog za imenovanje Komisije
za izvedbo tajnega glasovanja soglasno podprli (17 navzočih, od tega 17 ZA).
Nato je župan odredil začetek tajnega glasovanja in prosil komisijo, da prične z izvedbo tajnega
glasovanja. Tajno glasovanje se je pričelo ob 18.20 uri. Glasovanje je vodil župan kot predsednik
komisije. Komisija je obe glasovnici vročala članicam in članom občinskega sveta in to sproti
označevala na seznamu. Vsak član je prejeti glasovnici potem moral oddati v glasovalno
skrinjico. Glasovanje je potekalo do 18.33 ure. Komisija je o izvedbi tajnega glasovanja vodila
ustrezen zapisnik (priloga).
Seja se je nadaljevala ob 18.33 uri. Župan je ugotovil, da je prisotnost članic in članov
občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji navzočih 17 članic in članov
občinskega sveta.
Župan je kot predsednik komisije prebral ugotovljen izid tajnega glasovanja, in sicer ugotovitev
izida tajnega glasovanja za izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve
članov Državnega sveta Republike Slovenije:
- število razdeljenih glasovnic: 17
- število oddanih glasovnic: 17
- število neveljavnih glasovnic: 0
- število veljavnih glasovnic: 17
Rezultat tajnega glasovanja:
- število glasov, ki jih je dobil 1. KAJDIČ Ivan: 16
- število glasov, ki jih je dobil 2. ROJKO Alenka: 10
Komisija je ugotovila, da sta za elektorja oz. predstavnika v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije izvoljena: Kajdič Ivan in Rojko Alenka.
Župan je kot predsedujoči seznanil, da je občinski svet na podlagi tajnega glasovanja sprejel
naslednji sklep, in sicer:
S K L E P, št. 221
Za elektorja oz. predstavnika v volilno za izvolitev člana državnega sveta sta izvoljena:
KAJDIČ Ivan in ROJKO Alenka.
Zapisnik ugotovitev Komisije za izvedbo tajnega glasovanja za izvolitev dveh elektorjev oz.
predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije je priloga
arhivskega izvoda gradiva seje.
K tč. 9: Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli z dodatnim gradivom.
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 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.
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Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 222
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k obema prijavljenima
kandidatkama za ravnatelja Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova za mandatno
obdobje 2017 – 2022, in sicer:
− Aleksandra LORBEK,
− Slavica TRSTENJAK.

K tč. 10

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:
- otvoritvah cest, slavnostni akademiji in drugih prireditvah v okviru praznovanja 22. praznika
Občine Gornja Radgona;
- odprtju novega stanovanjskega bloka na Tratah ob domu starejših občanov Gornja Radgona;
- aktivnostih na vodovodnem sistemu C.
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
18.58 uri zaključil 21. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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