ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
21. decembra 2017, s pričetkom ob 15.30 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 15 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost oziroma manjšo zamudo so
predhodno opravičili: Miran DOKL, Ivan KAJDIČ in mag. Norma BALE, ki se je pridružila pri
5. točki. Seji se je z zamudo pri tč. 2 pridružil član občinskega sveta Franek RADOLIČ, pri tč. 3
član občinskega sveta Branko KOCBEK, pri tč. 5 pa še član občinskega sveta Vitomir
DUNDEK.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg IVANEK, 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, Dominika FRAS, Daniel VEBERIČ, Simona
PELCL, Marjeta ERDELA;
− direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o., Davorin KURBOS, sodelavci Tomi ZRINSKI in
Vesna VIHER;
− 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 (na spletni strani občine objavljen dopolnilni
odgovor dne 21.12.2017);
− k tč. 8: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (druga obravnava) (vloženi
amandmaji št. 1, 2 in 3);
− mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
− mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
− mnenja 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.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje občinskega sveta z dne 19.10.2017
in zapisnika 7. izredne seje občinskega sveta z dne 25.11.2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 19.10.2017 in zapisnik 7. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 25.11.2017 ter
povabil navzoče k razpravi o obeh zapisnikih.
V tem času, ob 15.37 uri, se je seji priključil Franek RADOLIČ, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na vseh 16 članic in članov občinskega sveta.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 21. redne in 7. izredne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16
navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 225
1.
2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 21. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 10. 2017 v predloženi vsebini.
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 7. izredne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 15. 11. 2017 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 22. 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
je bilo dano 15.12.2018 in katero dodatno gradivo je bilo dano članicam in članom občinskega
sveta na mize še pred pričetkom seje.
V tem času, ob 15.39 uri, se je seji priključil Branko KOCBEK, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na 17 članic in članov občinskega sveta.
Župan je nato prebral predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega
reda.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ (predlog za umik 5. točke dnevnega reda), župan (mnenje).
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog za
umik 5. točke dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta z večino glasov niso sprejeli (17
navzočih, od tega 6 ZA – 11 PROTI) predloga za umik 5. točke dnevnega reda.
Nato je župan prebral predlog celotnega dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten predlog dnevnega
reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (17 navzočih, od tega 15 ZA – 1
PROTI) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 21. 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. Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2018/2016 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo
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6. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s
pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2018
7. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za
leto 2018
8. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (druga obravnava)
9. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2018
10. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2018
11. 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
Župan je seznanil, da so na določena vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta,
podanih na 21. redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in so bili v pisni obliki
objavljeni na spletni strani občine, in sicer prvi del 17.11.2017, drugi del 30.11.2017, en
dopolnilni odgovor pa še danes. Tako so skupno bili podani sledeči odgovori, in sicer:
− odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Miroslava NJIVARJA;
− odgovor na pobudo članice občinskega sveta Karoline STAROVASNIK;
− odgovori na pobudo in dve vprašanji člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
− odgovori na dve vprašanji in pobudo člana občinskega sveta Davida ROŠKARJA;
− odgovor na pobudo člana občinskega sveta Branka KOCBEKA;
− odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA;
− skupni odgovor na pobudo člana občinskega sveta Davida ROŠKARJA in pobudo člana
občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
− odgovor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. na vprašanje člana občinskega sveta
Miroslava NJIVARJA;
− odgovor nadzornega odbora na vprašanje članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
− dopolnitev odgovora s strani Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci na vprašanje člana
občinskega sveta Miroslava NJIVARJA.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Dobili smo posode za karton in papir, nekateri s podpisom, drugi kar čez plot, nekateri pa jih
sploh niso prejeli, in kaj bo v tem primeru storila Komunala? Te posode pa niso poceni, za nje
bomo morali mesečno odplačevati, zbirati karton in papir za nekoga, ki bo to vse lepo prodajal in
služil na naš račun. Saubermacher nam ponuja posode v najem, Komunala Radgona pa nam
zaračunava, in to občinska komunala. Seveda vsi občani, ki živijo v blokih teh stroškov ne bodo
imeli. Komunala Radgona bo s 1.1.2018 pričela z novim načinom zbiranja komunalnih
odpadkov, tako nas je obvestilo podjetje Saubermacher, vendar karton, papir, steklo, plastika in
pločevinke za mene niso komunalni odpadki. Vsi večji trgovski centri v Sloveniji s kartonom in
papirjem lepo služijo. Saubermacher je torej postal podizvajalec Komunale. Zanima me delež
Komunale Radgona a čeprav smatram, da bi se Komunala Radgona morala ukvarjati z lokalnimi
cestami, kanalizacijo, vodovodom, odvozom in čiščenjem greznic, zimsko službo itd. Sprašujem
za koliko bodo položnice sedaj manjše ali pa bodo večje? Res me čudi, da je tako močno podjetje
Saubermacher postalo podizvajalec naše komunale.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO in postavila eno
VPRAŠANJE:
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POBUDA:
»Dajem pobudo ponovno glede ažurnega obveščanja članov občinskega sveta, torej da se nam
odgovori na naša vprašanja in pobude, ki jih dajemo tukaj na seji občinskega sveta, vsaj v roku
dveh mesecev. To bom obrazložila, in sicer: v aprilu sem dala pobudo za izredni nadzor v javnem
zavodu KULTPROTUR, prejšnji teden pa sem dobila odgovor. To se pravi, da je preteklo kar
nekaj mesecev, da sem dobila odgovor na svojo pobudo.«
VPRAŠANJE:
»Sprašujem župana, zakaj imamo v naši občini dvojna merila pri kadrovanju v dveh javnih
zavodih, natančneje v javnem zavodu PORA in KULTPROTUR? Dovolite mi, da to vprašanje
obrazložim. V obeh omenjenih zavodih se je pripetilo, da je prišlo do sprememb na delovnem
mestu direktorja oziroma direktorice. V javnem zavodu PORA smo opravili primopredajo
delovnih nalog, in sicer smo to zapisali v zapisniku, ki je tudi uradni dokument. Se pravi praksa
je, da se direktor oziroma direktorica ob odhodu iz položaja na transparenten način poslovi od
tega delovnega mesta. Jaz kot članica sveta tega javnega zavoda PORA lahko natančno
pogledam, katere aktivnosti so v tem trenutku zelo pomembne ali pereče ali opravljene. To se mi
zdi ključ do transparentnosti o kateri govorim ves čas svojega mandata. Se pravi, da na drugi
strani imamo javni zavod KULTPROTUR, kjer se je prav tako pripetila sprememba, to se pravi
ob odhodu direktorice s položaja. In ker sem vam že na začetku pri pobudi dejala, da ne dobivam
ažurno odgovorov na svoja vprašanja. Več kot 8 mesecev ne dobim odgovora, sem tudi tokrat
poslala pisno na vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda KULTPROTUR. Postavila sem jim
določena vprašanja in dobila sem sledeče odgovore: Primopredaja del in nalog z zapisnikom ni
bila opravljena. Službeni računalnik je bil dan v uničenje s strani takratne direktorice 31.12.2016.
Navedeno je tudi podjetje. Zanima me župan, zakaj imamo v naši občini dvojna merila? To pa
sprašujem zato, ker po statutu 30. člen pravi, da je župan tisti, ki zastopa občino. Jaz si želim, da
živimo v občini in da naši občani in občanke dobijo občutek, da za vse veljajo enaka pravila,
najprej v javnih zavodih. Če bi bil opravljen redni nadzor že pred skoraj dvema letoma, ko sem
prvič dala pobudo, bi dobili kakšne informacije tudi glede prireditve salon traminec, ki je kot
veste, letos ni bilo. S tem sem vas želela seznaniti.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil šest VPRAŠANJ:
1. »Katere ceste in druge investicije so bile izvedene v letošnjem letu in katere niso. Katere
izvedene so bile v celoti plačane in kdaj je valuta za tiste, katere še niso plačane?«
2. »Drugo vprašanje se navezuje na kolega Njivarja. Zakaj se kante za papir dostavljajo le
nekaterim gospodinjstvom in kdo je odgovorna oseba, ki lahko odloča v nasprotju z
odločitvijo občinskega sklepa? Na 20. redni seji 28. septembra letos smo potrdili Elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v Občini Gornja Radgona. V njem je
navedeno, da so kante za papir obvezne za vsako gospodinjstvo, medtem ko za stekla pa le za
gospodinjstva, ki se za njih odločijo. Opažam, da nekatera gospodinjstva niso prejela kant za
papir, v nekaterih gospodinjstvih so se odločili za skupno kanto večih gospodinjstev. Pri tem
želim poudariti, da sva svetnika Nove Slovenije na tej seji nasprotovala, da se uvede obvezna
uporaba kant za papir, ampak enako kot velja za kante za steklo, ki so neobvezne. Žal sva bila
preglasovana. Sedaj pa se sprejeti elaborat izvaja na način, kakor komu.«
3. »Ko muzej Špital obišče skupina obiskovalcev, na primer eden, dva ali več avtobusov, ne
pride do koncentracije pešcev? Na mojo pobudo ste namreč odgovorili, da pri Špitalu na
podlagi 7. odstavka 48. člena Pravilnika o projektiranju cest ni dovoljeno označiti prehoda za
pešce ravno zaradi premajhne koncentracije pešcev.«
4. »Na kateri skupščini družbenikov Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. ste
dogovorili dodatno kapitalizacijo DSOGR d.o.o.? Dokapitalizacija doma starejših občanov iz
osnovne družbeniške pogodbe je bila namreč v celoti izvedena. Vprašanje o dokapitalizaciji
sem postavil že na prejšnji seji, z odgovorom pa žal ne morem biti zadovoljen.«
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5. »Koliko znašajo letošnji dosedanji stroški investicije v povezavi z vodovodom, kanalizacijo
in čistilno napravo? Večkrat tudi tedensko opažam, da naša komunala intervenira. Največ
seveda zaradi pokanja cevi v našem vodovodnem sistemu. Osebno sicer namreč domnevam,
da zaradi višjega pritiska v novem cevovodnem sistemu, ki je bil zgrajen v okviru
pomurskega vodovoda, seveda zaradi dotrajanosti sekundarnih vodovodov, ki so nujno
potrebni obnove.«
6. »Kaj je vzrok, da pokrovi na novo zgrajeni Panonski ulici ropotajo, ko se pelje preko njih?
Zakaj se tresejo hiše, ko pelje mimo tovornjak? Je kdo za to odgovoren? Kaj bo občina
storila, če bodo soizvajalca lastniki nepremičnin tožili zaradi škode, ki ob tem lahko nastaja?«
Župan je ob 16.03 začasno opravičeno zapustil sejo, vodenje seje je prevzel podžupan Robert
ŽINKOVČ.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal dve POBUDI:
VPRAŠANJE:
1. »Ob koncu koledarskega leta 2017 se osebno zahvaljujem vsem na občinski upravi in vsem
tistim, ki ste pripomogli k uresničenju številnim mojim pobudam. V glavnem so te pobude
bile uresničene in to dokaj hitro. Ampak spoštovane članice in člani, odgovora na eno
konkretno pobudo, ki sem jo postavil na tej govornici dvakrat trikrat, pa ni bila uresničena. In
to je moje famozne ceste. Jaz sem županu predlagal kot občinski svetnik in član sveta
krajevne skupnosti, da opravimo enkrat in to končno enkrat kot samostojno razpravo o stanju
naših cest. Ne samo mesto Gornja Radgona ampak predvsem ceste, v kakšnem stanju so naše
ceste na »periferiji«. Posebej tisti dejansko, jaz bi rekel tako, da bi si občinska garnitura
morala enkrat usesti v kombi ali avtobus in se peljati po širni naši občini in si pogledati stanje
naših cest. Potem bi videla, da smo mi pri cestah popolno padli na izpitu. Še ena pobuda
gospod podžupan ni bila uresničena. Vi ste dve seji nazaj predlagali pobudo, da se skliče zbor
krajanov in krajank ali občanov in občank mesta Gornja Radgona, kateri boste odločali o naši
športni dvorani, katero imamo spet danes v proračunu. Sem pa dal pobudo, ko ste vi to izzvali
tu, da opravimo zbore krajanov in krajank v naši krajevni skupnosti in jim predočimo temo ali
pa jih dejansko nekako pošljemo v dvoboj, ali športna dvorana ali ceste? Tudi ta pobuda žal
ni bila uresničena. Ali niste hoteli o tej pobudi razpravljati ali ste se bali o tej točki dnevnega
reda o cestah razpravljati. Na novo postavljam vprašanje ne pobudo. Do volitev je še nekaj
mesecev. Kdaj bomo končno razpravljali o naših cestah kot samostojni točki dnevnega reda?
Prosim, da mi ta odgovor pošljete v pisni obliki«.
2. »Navezal se bom na kolegico Urško MAUKO TUŠ. Imenovala vam je dva naša javna
zavoda. Jaz bom izpostavil samo enega. Prosim, da v pisni obliki dobim, kaj je PORA v teh
treh letih vašega mandata oziroma kake projekte je izvedla? Spoštovane članice in člani
občinskega sveta, ali ne vem, da imam samo jaz takšen občutek, ali ga imate tudi vi, PORA je
kot nekakšen bolnik. Enkrat pride iz bolnice potem spet v bolnico pride. Diagnozo, kaj pa je
tej PORI, pa se ne ve. Ko smo imeli staro direktorico, se je v tej pori dogajalo, dogajalo.
Direktorica je imela karizmo. Kje smo sedaj? Ko poslušam po sredstvih javnega obveščanja,
nas druge sosednje občine v zvezi s temi projekti močno prekašajo. Mi pa v občini, meni se
zdi, tečemo nekakšen mrtvi tek. Marsikaj bi lahko občina Gornja Radgona imela, mora pa
seveda imeti za to kompetentne ljudi. Jaz ne bom rekel, da niso kompetentni, ampak jih je
treba na nek način prisiliti, da bodo svoje delo opravljali z vso odgovornostjo. In če ga ne
bodo, da bodo tudi primerno sankcionirani. Kakšne so sankcije, o tem razpravljajo razni
instituti in o tem ne bi danes razpravljal.«
POBUDA:
1. »Predlagam kot član Sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, da občina in država, ker
je država tudi lastnik, oziroma da je ta cesta v lasti države, to gre za cesto Gornja Radgona –
Spodnji Ivanjci, ki naj bi bila dovozna cesta na avtocesto, da prouči občina in država,
možnost postavitve montažnega krožišča v križišču pri podjetju Odelo. Oziroma, če hočete,
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pri stari Muri. Kajti industrijska cona, ko konča prva izmena službo, od pol dveh do dveh, je
tukaj takšna gneča, da smo lahko veseli, da ni bilo nobene prometne nesreče. Murska Sobota
in marsikatero drugo mesto ima montažno krožišče. Takšno krožišče ne more stati veliko, ker
so postavljene plastične konzole. Poskusimo kako bo to izgledalo v naši občini. Istočasno pa
se navežem in postavljam vprašanje, kje smo s postavitvijo oziroma izgradnjo krožišča v
samem mestu Gornja Radgona? Gospod župan je večkrat rekel aktivnosti tečejo. Že pred par
meseci je rekel, da aktivnosti tečejo in da ta teden bomo dobili informacije. Mislim, da je
sedaj teh tednov in mesecev dovolj in prosim, da nas lahko gospod župan pri zadnji točki
dnevnega reda obvesti. To je bila ena redka zadeva kjer je bil ta občinski svet soglasen. Vsi
smo se strinjali, vse stranke so se strinjale. Prosim, da mi danes to predočite, če se le da.«
2. »S 1. januarjem 2018 prične veljati novi odlok o odvozu odpadkov v občini Gornja Radgona.
Glaven problem je ali hvala bogu, odprava ekoloških otokov v občini Gornja Radgona. Zakaj
vam to govorim? Govorim vam zato, ker se dosti gibam po občini, in kaj sedaj vidim. Ko
ljudje vidijo, da še imajo 10 dni do konca tega koledarskega leta, ti ekološki otoki postajajo
otoki nesnage in vsega kar je možno. Zakaj mislite, da to ljudje delajo, zato ker vedo, da s
prvim januarjem ne bodo mogli več odvažati gum in vsakršne nesnage, ker bodo imeli svoje
kante ali pa bodo morali odvažati na zbirni center v Mele. Tam bo vsak videl, kaj odvažajo.
Ta ekološki otok pri podjetju Odelo je v tako slabem stanju, da me je sram, da sem tam sosed.
Zato prosim oziroma dajem pobudo v zvezi s tem mestnemu redarstvu. Kaj se vidi mestno
redarstvo, večji zločin, da kaznujejo z radarjem tiste, ki peljejo skozi naselje 58, 59
kilometrov na uro, ali da nekdo odvaža na te ekološke otoke surovine in material, ki je
nevaren. Pa še nisem videl nikoli nobenega mestnega redarja, ki bi te stvari poslikal, popisal
in seveda kršitelje primerno sankcioniral.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Kot član občinskega sveta tretjič dopolnjujem moje vprašanje v zvezi s sedanjim
semaforiziranim križiščem v spremembo v krožišče. Dne 8.11. je bil napisan odgovor, ki smo ga
vsi dobili, ko sem ga postavil drugič in sedaj imam ta odgovor. Spomladi sem postavil prvič to
vprašanje, da lahko člani vodilne stranke v državi SMC pomagamo pri teh zadevah. Tudi to
pobudo sem dal javno. Poslano je bilo pismo na Direkcijo RS za infrastrukturo takrat ko sem
rekel, da je treba posredovati. Pošta je bila posredovana in dobili ste pisni odgovor, tako piše
DRSI z dne 30.10.2017. Naproša občino Gornja Radgona, da ji pred nadaljevanjem vseh
postopkov (med drugim tudi za novelacijo že izdelanih projektov PZI za krožišče iz leta 2011)
dostavi urbanistične rešitve in načrte ureditve centra mesta Gornja Radgona. Navedene
urbanistične urbanistične rešitve in ureditvene načrte je občina posredovala na DRSI v začetku
meseca novembra 2017. Jaz sem prej povedal, da je konec jeseni in konec tudi vse žalosti, katere
ta trenutek imamo. Dajem pobudo oziroma vprašanje, če je možno, da danes župan pri 11. točki
(mislim, da bo odgovarjal) pove, katera novelacija je šla, katere rešitve so šle na DRSI, da pove
in dobimo dobimo oziroma predočimo, če ne pa prosim, da se mi kot članu občinskega sveta in
prvem predlagatelju te pobude dovoli, da pogledam, kaj je šlo na direkcijo. Ker to sta dve državni
cesti in še enkrat poudarjam, ne se šalit, to mora narediti država v celoti in ne dopustimo, da nas
kdo izsiljuje, da mora Občina Gornja Radgona kaj prispevati. To pobudo sem hotel dati, ker
veliko hodim okoli in vidim improvizirane zelo dobre rešitve rondojev. Tudi eno imamo v
Ivanjcih oziroma pred Šenekarjem, to je montažni rondo, kar so to dobre rešitev za pretočnost
prometa. Res je to državna cesta, torej podpiram pobudo Davida ROŠKARJA«
Karolina STAROVASNIK, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI:
1. »Zgleda, da je sedaj zelo aktualna zadeva ceste in da je skoraj že tisto, kar gospod Roškar
napoveduje, da bi spregovorili o cestah. Pa bom tudi jaz. Mene so naši krajani v krajevni
skupnosti oziroma člani krajevne skupnosti v Negovi pooblastili, da tudi jaz kaj rečem o tem.
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Strinjam se s pobudo, čeprav vem, da ne bo realizirana, da enkrat potujemo po makadamskih
cestah naše občine. Zelo zanimivo bi bilo. Jaz sem zadnjič komaj prišla iz blata, ko sem
spremljala otroke, ki so hodili starejšim občanom čestitat ob tem prazniku oziroma jim voščit
srečno novo leto in lepe praznike. Grozljivo je bilo, ko smo šli proti Kunovi 1 in 2, skorajda
neprehodno. Z gasilskim avtom smo komaj prišli na tisti breg in od tam. To je ena zadeva.
Druga zadeva – sklep KS je bil sledeč: spregovoriti o tem ampak glede na to bolezen
pomanjkanja denarja v naši občini ne vidim bodočnosti, da bodo ceste kdaj uspešno
popravljene ali asfaltirane. V kraju Negova so mi naložili, da naj spregovorim o možnosti, in
sicer na takšnem sestanku, kot ga je predlagal gospod Roškar, o možnosti ponovne uvedbe
občinskega samoprispevka za ceste. Razmišljanje je to, ponujam v razmislek. Na takšnem
sestanku, ki bi ga napravili, bi analizirali vse zadeve. Ne se upirati tej telovadnici, ampak
dodatno gremo v to. Analizirajmo in napravimo čudoviti program za ceste v naši občini iz
krajevnega samoprispevka. Rekli smo »gnili socializem«, ampak ta gnili socializem nam je
ponujal ceste. Imeli smo jih in jih asfaltirali. Ogromno smo jih napravili.«
2. »V Radgoni, kjer je s cestami vse skupaj urejeno, ni pa urejen prehod za pešce. Grozljivo
strašen prehod je pri glasbeni šoli. Tam se vozniki sploh ne ustavljajo. Desetletni otroci
hodijo čez cesto s kitarami. Zadnjič sem videla, da je otrok nesel kitaro in en avto je butnil v
to kitaro. In potem je šla ena mama, ker otroci niso mogli čez, stat na sredino ceste in
ustavljala avtomobile, da so otroci lahko šli. Pa še nikoli nisem videla policije, nobenega
redarja. Saj verjetno ne vozijo prehitro, le da otrok ne pustijo čez. Tam si je treba izboriti,
vendar otroci si ne morejo. Še dobro je, da ni tam dosti prometnih nesreč. O tem je treba prav
gotovo razmišljati. Torej ceste, ceste in še enkrat ceste.«
Župan se je ob 16.18 vrnil in od podžupana prevzel vodenje seje.
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI:
1. »Navezala bi se na moja predhodnika, ki sta že omenila problematiko ekoloških otokov, ki s
1.1.2018 izginjajo in dajem dodatno pobudo, da se na občini prouči, in mislim, da bi bilo
prav, da se vsaj enkrat letno izvede po domovih zbiranje kosovnih odpadkov. Kajti večina
krajanov nima možnosti, da prepelje to v zbirne centre. Sedaj so odpeljali na te ekološke
otoke, potem pa tudi tega več ne bo. Verjetno bo to spet nekje pristalo tam, kjer to naj nebi
bilo. Zato res predlagam, da proučimo možnost, da vsaj enkrat v spomladanskem času
organiziramo odvoz kosovnih odpadkov po domovih.«
2. »V Negovskem vrhu se je že tretjič speljal plaz na domačiji Klobasa. Vemo, da vse te rešitve,
ki so doslej bile izvedene, niso zadržale tega plazu, zato predlagam, da se v spomladanskem
času (sedaj ni pravi čas za to) pristopi k temeljiti rešitvi tega plazu in se to uredi s kakršno
betonsko škarpo ali podobno. Skratka, da poiščemo pravo rešitev, kajti zemlja se vedno spelje
na cesto in je oviran promet.«

Župan je v nadaljevanju podal en ustni ODGOVOR, in sicer na pobudo Alenke ROJKO (glede
plazu – plaz bo do sanacije pod nadzorom, da cesta ne bo zaprta, spomladi pa se predvidoma
izvede temeljita sanacija v skladu s projektno rešitvijo).
K tč. 5: Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2018/2016 o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v prvem dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Davorin KURBOS, direktor javnega podjetja Prlekija d.o.o. in
župan.
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V tem času, ob 16.40 uri, se je seji priključil Vitomir DUNDEK, član občinskega sveta, tako se je
prisotnost povečala na 18 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 Sklepa o podaji mnenja na Elaborat 2018/2016 o
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s
pitno vodo 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 Sklepa o podaji mnenja na Elaborat 2018/2016 o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Alenka ROJKO, David ROŠKAR, Urška MAUKO TUŠ,
David ROŠKAR (replika), Miroslav NJIVAR, Urška MAUKO TUŠ, župan, Davorin KURBOS
(dodatna pojasnila), župan, dr. Peter KRALJ (replika), Davorin KURBUS (pojasnila), David
ROŠKAR (predlog za vsebino sklepa).
V tem času, ob 17.36 uri, se je seji priključila mag. Norma BALE, članica občinskega sveta, tako
se je prisotnost povečala na 19 članic in članov.
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 z večino glasov (19 navzočih, od tega 12 ZA – 5
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 226
1.

2.

3.
4.

Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Elaboratom 2018/2016 o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
oskrbe s pitno vodo Občine Apače, Občine Gornja Radgona, Občine Križevci, Občine
Ljutomer, Občine Radenci, Občine Razkrižje, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine
Veržej, ki ga je decembra 2017 izdelal izvajalec javne službe, Javno podjetje Prlekija
d.o.o..
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k elaboratu iz prve točke
tega sklepa in sicer:
− k predračunski enotni ceni omrežnine, ki za osnovni priključek znaša 9,9550 EUR/na
mesec,
− k predračunski enotni ceni vodarine, ki znaša 0,7000 EUR za 1 m3 prodane pitne
vode.
Pozitivno mnenje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona velja tudi na vse
morebitne spremembe vezane na znižanje cen v elaboratu iz prve točke tega sklepa.
V skladu z 52. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona se
Elaborat iz 1. točke tega sklepa začne uporabljati:
− ko ga sprejme Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,
− s sklenitvijo pogodbe o najemu javne infrastrukture med Občino Gornja Radgona in
Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. in
− s sklenitvijo pogodbe iz 11. člena Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C
med Javnim podjetjem Prlekija d.o.o. in Javnim podjetjem Komunala Radgona
d.o.o..
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ODMOR
Ob 17.51 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.10 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 19 članic in članov občinskega
sveta.
K tč. 6: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2018
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v prvem dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal 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 Sklepa o določitvi subvencioniranja cene
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto
2018 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 Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2018 in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: David ROŠKAR (predlog za dopolnitev sklepa), dr. Peter KRALJ, župan
(obrazložitev).
V nadaljevanju je župan prebral predlog dopolnitve sklepa na predlog Davida ROŠKARJA.
Razprave o predlogu dopolnitve sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog na glasovanje. Članice
in člani občinskega sveta soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA, 0 PROTI) sprejeli dodatni sklep,
ki se vključi oziroma doda v prvotni predlog sklepa.
V nadaljevanju je prebral predlog celotnega dopolnjenega 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.: 227
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja
cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja
Radgona za leto 2018 v predloženi vsebini, s katerim se določa, da bo Občina Gornja
Radgona za leto 2018 subvencionirala 30 % cene omrežnine (cena uporabe javne
infrastrukture) za nepridobitne uporabnike (fizične osebe in gospodinjstva) iz dejavnosti
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Gornja
Radgona od dne veljavnosti enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sistem C dalje. Za
uporabnike, ki mesečno porabijo do 10 m3 vode, se cena omrežnine dodatno subvencionira
v takšni višini, da končna cena vode za uporabnika ne bo višja od cene, ki je veljala pred
uveljavitvijo novih cen.
K tč. 7: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Gornja Radgona za leto 2018
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev k tej točki je podal 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 Sklepa o določitvi subvencioniranja cene
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2018 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 Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona za leto 2018 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 soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 227
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja
cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode v Občini Gornja Radgona za leto 2018.

K tč. 8: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje ter v obeh dodatnih
gradivih.
Obrazložitev k tej točki so podali 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 proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2018 – druga 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 – druga obravnava, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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 proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 – druga obravnava, z vsemi prilogami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik Odbor za kmetijstvo in turizem, ki glasi: »Odbor za
kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2018 – druga obravnava, z vsemi prilogami 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
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obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 – druga obravnava,
z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Župan je opozoril prisotne na štiri vložene amandmaje, ki se jih ločeno obravnava in o njih
glasuje.
Župan predstavi amandma predlagatelja proračuna. Dodatno obrazložitev amandmaja
predlagatelja o kadrovskih spremembah v občinski upravi poda Dominika FRAS, računovodja v
občinski upravi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: mag. Norma BALE, dr. Peter KRALJ, župan, Urška MAUKO TUŠ in Vera
GRANFOL.
Sledilo je glasovanje o amandmaju predlagatelja na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2018 – druga obravnava, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli v
dodatnem gradivu. Razprave o amandmaju ni bilo, zato je župan dal amandma na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (19 navzočih, od tega 16 ZA – 0 PROTI)
sprejeli amandma predlagatelja.
Župan je ugotovil, da je amandma predlagatelja sprejet in je s tem postal sestavni del predloga
odloka o proračunu.
Župan je poročal o vloženem amandmaju št. 1, ki so ga vložili Ivan KAJDIČ, dr. Peter KRALJ in
David ROŠKAR, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Župan je podal svoje mnenje na amandma in povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ (obrazložitev), David ROŠKAR, Urška MAUKO TUŠ, Dušan
ZAGORC, Urška MAUKO TUŠ (replika), Dušan ZAGORC (replika), Miroslav NJIVAR, David
ROŠKAR (repika), Vitomir DUNDEK, dr. Peter KRALJ (predlog sprememb zneskov) in Vitomir
DUNDEK (replika).
Po razpravi je župan dal popravljen amandma št. 1 na glasovanje. Od 18 navzočih članic in
članov občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 9 PROTI.
Župan je ugotovil, da amandma št. 1 ni sprejet.

Župan je poročal o vloženem amandmaju št. 2, ki so ga vložili Ivan KAJDIČ, dr. Peter KRALJ in
David ROŠKAR, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Župan je podal svoje mnenje na amandma in povabil predlagatelje za obrazložitev amandmaja ter
navzoče k razpravi. Župan je prav tako prisotne seznanil s postopkom določenim v šestem
odstavku 73. člena poslovnika občinskega sveta.
Razpravljali so: dr. Peter Kralj (obrazložitev), David ROŠKAR, Dušan ZAGORC, Branko
KLUN in Vera GRANFOL, župan in dr. Peter KRALJ (prebral čistopis amandmaja).
Po razpravi je župan dal popravljen amandma št. 2 na glasovanje. Od 17 navzočih članic in
članov občinskega sveta je glasovalo 4 ZA in 1 PROTI.
Župan je ugotovil, da amandma št. 2 ni sprejet.

Župan je poročal o vloženem amandmaju št. 3, ki so ga vložili Ivan KAJDIČ, dr. Peter KRALJ in
David ROŠKAR, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
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Župan je podal svoje mnenje na amandma in povabil predlagatelje za obrazložitev amandmaja ter
navzoče k razpravi.
Dr. Peter Kralj je podal dodatno obrazložitev predloženega amandmaja št. 3.
Razprave ni bilo. Dr. Peter Kralj je protestno zapustil sejo.
Po razpravi je župan dal amandma št. 3 na glasovanje. Od 17 navzočih članic in članov
občinskega sveta je glasovalo 1 ZA in 14 PROTI.
Župan je ugotovil, da amandma št. 3 ni sprejet.

Župan je povabil navzoče k splošni razpravi o predlogu odloka o proračunu.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ, Alenka ROJKO, Vitomir DUNDEK, mag. Norma BALE,
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 z večino glasov (17 navzočih, od tega 14
ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 2298
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2018 – druga obravnava, vključno z vsemi bilancami in obveznimi
prilogami.

K tč. 9: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2018
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Simona PELCL, uslužbenka v občinski upravi.
Branko KLUN je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v občini Gornja
Radgona za leto 2018 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 (14 navzočih, od tega 14 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 230
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2018.

K tč. 10: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona v letu 2018
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave.
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Dušan ZAGORC.
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 z večino glasov (15 navzočih, od tega 14 ZA - 0
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 231
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske
uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2018.
K tč. 11

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:
- prireditvi ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki je bila 5. decembra 2017 v Špitalu in
se ponovno zahvalil vsem prostovoljcem;
- bilateralni konferenci županov, ki se je razširila na 4 države in je tokrat potekala v
Murskem Središču 6. decembra 2017 – bistvena točka je skupno sodelovanje na projektih;
- dogovarjanju za podpis pogodbe za prve posredovalce (vključen zdravstveni dom in
gasilska društva);
- o obisku gospodarstvenikov iz občine Gornja Radgona v Kočevju pri Slovenskih državnih
gozdovih glede širitve industrijske cone;
- o dolgotrajnih razgovorih o vodovodu sistem C in usklajevanjih med občinami in JP
Prlekija;
- včerajšnji otvoritvi 3. pravljičnega mesta, ki poteka med 21. in 23. decembrom v mestu
Gornja Radgona;
- dobrem sodelovanju s članicami in člani občinskega sveta v letu 2017 ter voščil vsem ob
božiču, dnevu samostojnosti in enotnosti ter novem letu 2018.
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
21.30 uri zaključil 22. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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