ZAPISNIK
7. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne
15. novembra 2017, s pričetkom ob 16. 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 18 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Seji sta se z zamudo pri tč. 2 pridružila člana
občinskega sveta Ivan KAJDIČ in dr. Peter KRALJ. Svojo odsotnost oziroma zamudo je
predhodno opravičil Miran DOKL, ki se je seji pridružil pri 4. točki.
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,
Marjeta ERDELA;
− predsednik Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci – Srečko ŽIŽEK;
− 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.

K tč. 2: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je najprej pojasnil razloge za sklic izredne seje ter predstavil predlagani dnevni red, ki je
bil posredovan s sklicem 7. izredne 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.
Župan je nato je prebral predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu
dnevnega reda.
Razpravljal je Dušan ZAGORC.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino (20 navzočih, od tega
15 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
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3. Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico javnega Zavoda za
kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (prva obravnava)

K tč. 3: Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico javnega
Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Robert ŽINKOVIČ (pojasnilo), dr. Peter KRALJ (replika),
župan, David ROŠKAR.
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 z večino (20 navzočih, od tega 17 ZA – 0
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 223
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju
izbrane kandidatke Tatjane KOTNIK KARBA, stanujoče v **************,
*********************, za direktorico javnega zavoda »Zavod za kulturo turizem in
promocijo Gornja Radgona«, za petletno obdobje od 1. 1. 2018 dalje.

K tč. 4: 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.
Uvodno predstavitev proračuna je podal Stanislav ROJKO, župan občine Gornja Radgona.
Podrobnejšo obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
V tem času, ob 16.35 uri, se je seji priključil Miran DOKL, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na vseh 21 članic in članov občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ, dr. Peter KRALJ, David ROŠKAR, Urška MAUKO TUŠ,
Dušan ZAGORC, Miroslav NJIVAR, župan (dodatna pojasnila), Dominika FRAS (odgovori na
določena vprašanja).
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 z večino (21 navzočih, od
tega 16 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 224
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2018 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna
razprava, ki traja 15 dni. V javno razpravo se vključijo vse pripombe in predlogi podani od
6. 10. 2017 dalje.
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S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
17.30 uri zaključil 7. izredno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

3

