ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne
14. 11. 2006, 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 Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona. Pričel je s sejo in pozdravil vse
prisotne.
Ugotovil je, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 18 članic in članov občinskega sveta.
Od članic in članov občinskega sveta so bili odsotni Dušan ZAGORC, Marjan ŽULA in Zlatko
MULEC, ki so svojo odsotnost opravičili. Od ostalih vabljenih je bil odsoten Branko BORKO –
predsednik Občinske volilne komisije Gornja Radgona.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Darinka BODANEC, Igor PIVEC, Janja PINTARIČ
Ø novinarji

Seja je bila posneta na magnetofonski trak, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta je bilo z vabilom posredovano naslednje gradivo:
Ø Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih

skupnosti občine Gornja Radgona, z dne 22.10.2006
Ø Statut Občine Gornja Radgona
Ø Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 1. sejo.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
3. Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in potrditev
mandatov članom občinskega sveta
4. Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K tč. 2: Imenovanje tričlanske mandatne komisije
Župan je v skladu z 9. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona predlagal
tričlansko mandatno komisijo v sestavi: Milan Nekrep, Nataša Lorber in Janko Kralj. Naloga
mandatne komisije je, da na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda
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katere kandidatke oz. kandidati so bili izvoljeni za članice in člane občinskega sveta ter predlaga
občinskemu svetu potrditev mandatov.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 1:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija v sestavi:
Milan NEKREP,
Nataša LORBER,
Janko KRALJ.

ODMOR
Sledil je 10-minutni odmor, ki ga je ob 16.05 uri odredil župan z namenom, da mandatna
komisija opravi svojo nalogo. Seja se je nadaljevala ob 16.15 uri. Župan je ugotovil, da je
prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena.
K tč. 3: Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in
potrditev mandatov članom občinskega sveta
Obrazložitev k tej točki je podal Milan NEKREP, predsednik mandatne komisije. Najprej je
pozdravil vse prisotne in nato povedal, da je imenovana mandatna komisija v sestavi Janko
Kralj, Nataša Lorber in Milan Nekrep v skladu z 9. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona na podlagi predloženega poročila o izidu volitev članov občinskega sveta v
občini Gornja Radgona dne 22.10.2006 ter predloženih potrdil o izvolitvi članic in članov
občinskega sveta ugotovila, da ni bilo vloženo pravno sredstvo, ki bi preprečevalo potrditev
mandatov članicam in članom občinskega sveta. Mandatna komisija zato predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sklep in potrdi mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta:
Janko Kralj, Norma Bale, David Roškar, Feliks Petek, Zvonko Gredar, Ivan Kajdič, Vinko
Rous, Marjan Žula, Dragica Černe, Mitja Ficko, Miran Dokl, Andrej Husar, Nataša Lorber,
Dušan Zagorc, Stanislav Sakovič, Branko Kocbek, Zlatko Mulec, Milan Križan, Zlatko Erlih,
Anton Kampuš in Milan Nekrep.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 2:
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta:
Janko KRALJ, Črešnjevci 81/a, 9250 Gornja Radgona
Norma BALE, Črešnjevci 16, 9250 Gornja Radgona
David ROŠKAR, Črešnjevci 20, 9250 Gornja Radgona
Feliks PETEK, Črešnjevci 131, 9250 Gornja Radgona
Zvonko GREDAR, Ivanjski Vrh 5, 9245 Spodnji Ivanjci
Ivan KAJDIČ, Črešnjevci 152a, 9250 Gornja Radgona
Vinko ROUS, Delavska pot 12, 9250 Gornja Radgona
Marjan ŽULA, Prežihova ul. 11, 9250 Gornja Radgona
Dragica ČERNE, Panonska ul. 24, 9250 Gornja Radgona
Mitja FICKO, Ul. Marije Rožman 8, 9250 Gornja Radgona
Miran DOKL, Leninova ul. 4, 9250 Gornja Radgona
Andrej HUSAR, Vodovodna ul. 6, 9250 Gornja Radgona
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Nataša LORBER, Simoničev breg 4, 9250 Gornja Radgona
Milan NEKREP, Partizanska c. 33, 9250 Gornja Radgona
Dušan ZAGORC, Partizanska c. 37, 9250 Gornja Radgona
Stanislav SAKOVIČ, Partizanska c. 28, 9250 Gornja Radgona
Branko KOCBEK, Spodnja Ščavnica 6, 9250 Gornja Radgona
Zlatko MULEC, Negova 37, 9244 Spodnji Ivanjci
Milan KRIŽAN, Spodnja Ščavnica 20, 9250 Gornja Radgona
Zlatko ERLIH, Plitvički vrh 23 a, 9250 Gornja Radgona
Anton KAMPUŠ, Spodnja Ščavnica 21b, 9250 Gornja Radgona
Župan je po sprejemu sklepa vsem članicam in članom občinskega sveta ob potrditvi mandata
čestital.

K tč. 4: Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana
Obrazložitev k tej točki je podal Milan NEKREP, predsednik mandatne komisije. Povedal je, da
je ista mandatna komisija v sestavi Janko Kralj, Nataša Lorber in Milan Nekrep prav tako v
skladu z 9. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na podlagi
predloženega poročila o izidu volitev za župana ter predloženega potrdila o izvolitvi župana
ugotovila, da je za župana Občine Gornja Radgona izvoljen Anton Kampuš. Komisija predlaga
občinskemu svetu, da s sklepom sprejme ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona
bil izvoljen Anton Kampuš.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 3:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ugotovitev, da je za župana Občine
Gornja Radgona bil izvoljen Anton KAMPUŠ, Spodnja Ščavnica 24/a, Gornja Radgona.
Župan je nato povedal, da v skladu s 37.a in 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi, funkcija
župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Zato je podal izjavo, da bo opravljal
funkcijo župana in ne člana občinskega sveta, prav tako se je odpovedal pravici do pritožbe.
Nato je predlagal občinskemu svetu, da v tej zvezi sprejme ugotovitveni sklep.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP št. 4:
Ugotovi se, da Antonu Kampušu, roj. 06.04.1947 iz Spodnje Ščavnice 24/a s 14.11.2006
preneha mandat člana občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Anton Kampuš se je odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta
o prenehanju mandata.
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Gornja Radgona.
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K tč. 5: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Povedal je, da je pred prvo sejo
občinskega sveta sklical vodje političnih strank in liste, zastopanih v občinskem svetu, kjer so se
načeloma dogovorili o sestavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Za
sestavo te komisije predlaga naslednjih sedem članic in članov občinskega sveta, in sicer Vinka
Rousa, Marjana Žulo, Normo Bale, Janka Kralja, Dušana Zagorca, Feliksa Petka in Davida
Roškarja.
Brez razprave so članice in člani občinskega sveta soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 5:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi:
1. Vinko ROUS, Delavska pot 12, Gornja Radgona
2. Marjan ŽULA, Prežihova ulica 11, Gornja Radgona
3. Norma BALE, Črešnjevci 16, Gornja Radgona
4. Janko KRALJ, Črešnjevci 81/a, Gornja Radgona
5. Dušan ZAGORC, Partizanska cesta 37, Gornja Radgona
6. Feliks PETEK, Črešnjevci 131, Gornja Radgona
7. David ROŠKAR, Črešnjevci 20, 9250 Gornja Radgona

Ø PROGRAM ŽUPANA ZA MANDATNO OBDOBJE 2006 – 2010
Župan je v nadaljevanju na kratko opisal njegov program za novo mandatno obdobje.
Sestave delovnih teles občinskega sveta
Pred prvo sejo občinskega sveta je na sklicanem sestanku vodij političnih strank in liste,
zastopanih v občinskem svetu, podal predlog za sestavo odborov in komisij ter vodje prosil, da v
roku 14 dni pripravijo svoje predloge za predsednike, podpredsednike in člane odborov in
komisij. Na ponovnem sklicu bodo potem te predloge uskladili. Sam bo do takrat pripravil tudi
predlog za dva podžupana. Delovna telesa občinskega sveta so večinoma sedemčlanska, pri
katerih za dva člana ni potrebno, da sta iz vrst občinskega sveta. Ta informativni predlog za
sestavo delovnih teles je pripravljen in podan na podlagi pridobljenih odstotkov glasov na
letošnjih volitvah. Nato je izpostavil, da je izredno ponosen na strokovno sestavo občinskega
sveta, zato bo drugi kriterij za sestavo delovnih teles predvsem stroka.
Pohvalil je delo prejšnjega občinskega sveta, ki je deloval odlično, strokovno, brez prepiranja in
brez lokalne politike. Predlagal je, da bi se v novem občinskem svetu lokalno politiko prav tako
postavilo na stran in bi se orientiralo predvsem na projekte. Želi si poglobljene in strokovne
razprave o pripravljenih predlogih strokovnih služb ter veliko utemeljenih strokovnih predlogov.
Vsak predlog, ki bo boljši od predloga strokovnih služb, se bo upošteval ne glede na to kdo ga je
podal. Želi si, da v občinskem svetu ne bo pozicije in opozije, temveč le tvorno in strokovno
delovanje. To bo prava usmeritev za uspešno delo v novem mandatu, kar od nas pričakujejo tudi
občanke in občani. Na podlagi takšnega strokovnega dela bo občini rasel rating, obenem pa se
bo skrbelo tudi za dobro ime Občine Gornja Radgona.
Kot župan bo dodatno imenoval tudi nekaj posvetovalnih komisij in drugih organov, katerih
sestavo bo prav tako uskladil na enak način kot sestavo delovnih teles občinskega sveta.
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Priprave proračuna občine za leti 2007 in 2008
Potekajo intenzivne priprave proračuna občine za leti 2007 in 2008. Proračun se pripravlja za
dve leti skupaj, ker je tudi država sprejela proračun za isto dvoletno obdobje. Prav tako se na tak
način lahko lažje pristopa k projektom, ki se lahko hitreje načrtovano izpeljejo.
Delitvena bilanca z novonastalo občino Apače
Želi si, da se bo delitvena bilanca z občino Apače pripravila čim prej, čim bolj pošteno in v
skladu z veljavnimi predpisi. Sam si bo prizadeval, da bo delitvena bilanca čim prej usklajena in
sprejeta, saj drugače določenih zadev ne bo možno peljati naprej in med drugim tudi ne bo
možno sprejeti proračuna občine.
Reorganizacija občinske uprave
V pripravi je tudi reorganizacija občinske uprave. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 30
ljudi. Ocenjuje, da je to minimalno število zaposlenih in bo predvidoma takšno tudi ostalo.
Posvetovanja še niso tako daleč, da bi bilo znano število oddelkov. Ob koncu leta odhaja v
pokoj sedanja direktorica občinske uprave, zato se bo tudi opravil razpis za direktorja oz.
direktorico občinske uprave.
Nadaljevanje pričetih projektov
V občini se seveda delo zaradi volitev ne sme zaustaviti, zato morajo vsi projekti teči naprej. V
občini je potrebno še vedno stremeti k nadaljevanju investiranja v cestno infrastrukturo. Novim
predsednikom svetov krajevnih skupnosti, ki bodo imenovani v roku enega tedna, bo naložil, da
pripravijo prioritetni vrstni red potrebnih modernizacij cest v posameznih krajevnih skupnostih.
Dela za gradnjo doma starejših občanov so se pričela, prispelo je pa že veliko število prijav tudi
iz sosednjih občin.
Nadaljevati se morajo tudi večji projekti, kot so npr. čistilna naprava Gornja Radgona,
kanalizacija in obuditev starega dela mesta. Obuditev starega dela mesta Gornja Radgona bo
eden izmed največjih projektov, ki mu bo potrebno dati pravo obliko v povezavi z mejnim
prehodom, gradom, Špitalom in delom mesta, ki gravitira na reko Muro.
Nadaljevalo se bo s tendenco pridobivanja novih delovnih mest, s širitvijo industrijske cone
Gornja Radgona in poslovno-obrtno cono ciglence.
Nato je vse članice in člane občinskega sveta pozval, da so za njih vrata pri njem vedno odprta.
V primerih, ko na terenu zaznajo kakšen problem, zato naj ne čakajo na sejo občinskega sveta
ampak naj na problem opozorijo takoj.
Na koncu se je zahvalil predsedniku občinske volilne komisije in njegovi celotni ekipi za
korektno izpeljane volitve. Zahvalil se je tudi občankam in občanom za izkazano zaupanje na
volitvah. Posebej se je zahvalil za njegovo ponovno izvolitev za župana. Nato se je občankam in
občanom zahvalil tudi v imenu izvoljenih članic in članov občinskega sveta, ki bodo skupaj z
njim to zaupanje občank in občanov na volitvah skušali v največji meri tudi izpolniti.
Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in članom občinskega
sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 16.45 uri zaključil 1. sejo občinskega sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA:
Anton KAMPUŠ
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