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Številka: 013-2/2014-OS/2-F1
Datum: 5. 12. 2014
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008)
in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99,
104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne
15.08.2003),

SKLICUJEM
2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v četrtek, 18. decembra 2014, s pričetkom ob 14.00 uri,
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje
občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona –
obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
5. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec
v občinski upravi
7. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona – obrazložitev
Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
8. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta – obrazložitev Robert
ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
9. Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih
podjetij ter skladov – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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10. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu –
obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
12. Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja Radgona
– obrazložitev Jelka JEŽ, vodja Uradov za delo Ljutomer in Gornja Radgona
13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam št. 4, 7, 8, 9 in 10,
katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predloženo pred samo sejo občinskega sveta. Gradivo za sejo je v celoti dostopno na uradni
spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in sklepi
občinskega sveta«.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

VABILO PREJMEJO:
1. članice in člani občinskega sveta
2. poročevalci
− v.d. direktorja in uslužbenci občinske uprave
− vodja Uradov za delo Ljutomer in Gornja Radgona, gospa Jelka Jež
3. krajevne skupnosti v občini
4. sredstva javnega obveščanja
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ZAPISNIK
1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
6. novembra 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v
Gornji Radgoni.

K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, prejšnji župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
predsedujoči). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
Izmed članic in članov občinskega sveta sta svojo odsotnost na seji predhodno opravičila dr.
Peter KRALJ in Vitomir DUNDEK. V nadaljevanju se je seji z zamudo pridružil še David
ROŠKAR, član občinskega sveta.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR, Ingeborg (Inge)
IVANEK, Ivan KAJDIČ, Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Urška MAUKO
TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Stanislav ROJKO, David
ROŠKAR, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Boštjan FLEGAR,
Simona PELCL;
Ø Danica DVANAJŠČEK – namestnica predsednika Občinske volilne komisije Občine Gornja
Radgona;
Ø Vesna KOTNIK KAJDIČ – namestnica članice Občinske volilne komisije Občine Gornja
Radgona;
Ø Dr. Tatjana FULDER – direktorica razvojne agencije PORA Gornja Radgona;
Ø Vinko ROUS, prejšnji podžupan Občine Gornja Radgona;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Članice in člani občinskega sveta so s sklicem seje prejeli predlog dnevnega reda in naslednje
gradivo:
– Poročilo občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in
članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona dne 5. 10. 2014;
– Poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini
Gornja Radgona dne 19. 10. 2014;
– Statut Občine Gornja Radgona;
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize razdeljeno
gradivo:
− 3. priročnik za občinske svetnice in svetnike (Skupnost občin Slovenije).
− Priročnik za občinske funkcionarje (Združenje občin Slovenije);
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Seja je potekala po dnevnem redu določenim s sklicem seje.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Seznanitev s Poročilom o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov
svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5. 10. 2014 ter Poročilom o izidu
drugega kroga rednih volitev župana v Občini Gornja Radgona dne 19. 10. 2014
3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
4. Obravnava poročila mandat6ne komisije in potrditev članom občinskega sveta
5. Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Predstavitev ter pozdravni nagovor novega župana
K tč. 2: Seznanitev s Poročilom o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in
članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5. 10. 2014 ter
Poročilom o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Gornja Radgona
dne 19. 10. 2014
Obrazložitev k tej točki je podala Danica DVANAJŠČEK, namestnica predsednika Občinske
volilne komisije. Povzela je ugotovitve iz obravnavanega poročila in pri tem izpostavila dejstvo,
da občinska volilna komisija ni prejela nobenih ugovorov glede nepravilnosti in dela občinske
volilne komisije in volilnih odborov. Županu in novoizvoljenim članicam in članom Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona je zaželela dobro delo.
V času izvajanja ge. Dvanajšček se je seji (ob 14.08 uri) pridružil David ROŠKAR, član
občinskega sveta. Prisotnost na seji se je tako spremenila in je na seji bilo v tem času prisotnih 19
članic in članov občinskega sveta.
Predsedujoči je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je
predsedujoči zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo,
zato je predsedujoči dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 1:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o izidu rednih volitev
župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja
Radgona dne 5.10.2014 ter Poročilom o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini
Gornja Radgona dne 19.10.2014.

K tč. 3:

Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Obrazložitev k tej točki je podal predsedujoči in povedal, da se v skladu z 9. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in na podlagi dogovora med nosilci kandidatnih list,
predlaga naslednja sestava tričlanske mandatne komisije: Vera Granfol – predsednica, David
Roškar – član, Inge Ivanek – članica. Predstavil je naloge te začasne mandatne komisije in
predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
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Predsedujoči je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je
predsedujoči zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo,
zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19
navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 2:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana, v sestavi:
– Vera GRANFOL – predsednica,
– David ROŠKAR – član,
– Inge IVANEK – članica.

ODMOR
Sledil je odmor, ki ga je ob 14.15 uri odredil predsedujoči z namenom, da mandatna komisija
opravi svojo nalogo. Seja se je nadaljevala ob 14.25 uri. Predsedujoči je ugotovil, da je
navzočnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena.

K tč. 4:

Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članom
občinskega sveta

Obrazložitev je podala Vera GRANFOL, predsednica mandatne komisije. Poročala je o delu
komisije in seznanila z ugotovitvijo komisije, da ni vloženih nobenih pravnih sredstev, ki bi
preprečevale potrditev mandatov. V imenu komisije je predlagala občinskemu svetu, da sprejme
sklep in potrdi mandate vsem enaindvajsetim izvoljenim članicam in članom občinskega sveta.
Predsedujoči je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je
predsedujoči zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo,
zato je predsedujoči dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 3
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta Občine Gornja Radgona:
1. Peter ŽNIDARIČ, **************************************
2. Ivan KAJDIČ, **************************************
3. Zvonko GREDAR, **************************************
4. Mag. Norma BALE, **************************************
5. David ROŠKAR, **************************************
6. Robert ŽINKOVIČ, **************************************
7. Dr. Peter KRALJ, **************************************
8. Ingeborg (Inge) IVANEK, **************************************
9. Miran DOKL, **************************************
10. Tamara ŠMELC, **************************************
11. Vitomir DUNDEK, **************************************
12. Vera GRANFOL, **************************************
13. Franek RADOLIČ, **************************************
14. Miroslav NJIVAR, **************************************
15. Branko KLUN, **************************************
16. Urška MAUKO TUŠ, **************************************
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17. Branko KOCBEK, **************************************
18. Konrad NIDERL, **************************************
19. Anton KAMPUŠ, **************************************
20. Dušan ZAGORC, **************************************
21. Stanislav ROJKO, **************************************

K tč. 5:

Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Obrazložitev k tej točki je podala Vera GRANFOL, predsednica mandatne komisije. Povedala je,
da je imenovana mandatna komisija, v skladu s 9. in 10. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona na podlagi predloženega poročila o izidu volitev župana občine Gornja
Radgona dne 19.10.2014 ter predloženega potrdila o izvolitvi župana, ugotovila, da je za župana
Občine Gornja Radgona izvoljen Stanislav Rojko. V imenu mandatne komisije je predlagala
občinskemu svetu, da s sklepom sprejme ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona bil
izvoljen Stanislav Rojko.
Predsedujoči je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je
predsedujoči zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo,
zato je predsedujoči dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 4
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ugotovitev, da je za župana Občine Gornja
Radgona bil izvoljen Stanislav (Stanko) ROJKO, **********************************.

Predsedujoči je članice in člane občinskega sveta obvestil, da je z ugotovitvijo o izvolitvi župana
občine Gornja Radgona prenehal gospodu Stanislavu Rojku mandat člana občinskega sveta na
podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi,
saj funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. O tem se bo obvestila
občinska volilna komisija, ki bo izvedla nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o lokalnih
volitvah. Nadalje je obvestil občinski svet, da je župan Stanislav Rojko podal izjavo, da bo
opravljal funkcijo župana in ne člana občinskega sveta, prav tako se je odpovedal pravici do
pritožbe. Predsedujoči je predlagal občinskemu svetu, da v tej zvezi sprejme ugotovitveni sklep.
Predsedujoči je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči
zaključil razpravo in prebral predlog ugotovitvenega sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo,
zato je predsedujoči dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji ugotovitveni
S K L E P, št. 5
Ugotovi se, da Stanislavu Rojku iz ************** z dnem 6.11.2014 preneha mandat člana
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Stanislav Rojko se je s pisno izjavo odrekel pravici do pritožbe oziroma vložitvi tožbe na
upravno sodišče zoper ugotovitev o prenehanju njegovega mandata člana občinskega sveta.
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Gornja Radgona, da izvede
nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
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S to ugotovitvijo se je navzočnost na seji zmanjšala na 18 navzočih članic in članov občinskega
sveta.

K tč. 6: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan. Najprej je pozdravil vse prisotne (kot
novi župan), povedal, da bo svojo predstavitev opravil pri naslednji točki dnevnega reda, nadalje
pa je podal obrazložitev k tej točki dnevnega reda. Članice in člane občinskega sveta je seznanil z
dogovorom na koordinaciji političnih strank glede sestave Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, navedel je določila Statuta Občine Gornja Radgona in Poslovnika
občinskega sveta v tej zvezi in prebral imena in priimke predlaganih članic in članov za sestavo
komisije. Občinskemu svetu je predlagal, da predlog sklepa obravnava in ga sprejme.
Predsedujoči je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je
predsedujoči zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo,
zato je predsedujoči dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 6
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi:
1. Robert ŽINKOVIČ, **************************************
2. Ivan KAJDIČ, **************************************
3. David ROŠKAR, **************************************
4. Miran DOKL, **************************************
5. Branko KOCBEK, **************************************
6. Zvonko GREDAR, **************************************
7. Vera GRANFOL, **************************************

K tč. 7: Predstavitev ter pozdravni nagovor novega župana
Stanislav ROJKO, župan, se je po uvodni (osebni) predstavitvi zahvalil vsem občankam in
občanom za izkazano zaupanje ob izvolitvi za župana. Spregovoril je o zastavljenih izzivih in
prioritetah njegovega županovanja. Pri tem je izpostavil nadaljnje izvajanje projekta Vodooskrbe
– sistem C in projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (ČN in
kanalizacija) in poudaril, da bo strmel k delovanju Občine Gornja Radgona kot občine enakih
možnosti za vse, tudi kar se razdeljevanja proračunskih sredstev tiče. Zavzemal se bo za pomoč
ekonomiji oz. gospodarstvu (širitev industrijske cone na Meleh), tudi in predvsem s
pridobivanjem dodatnih finančnih sredstev, na vseh področjih. Pozornost in aktivnosti bo
namenjal vzpostavitvi solidne povezave od avtoceste preko mesta Gornja Radgona do Republike
Avstrije, vključno z umestitvijo železniške proge. Na področju turizma je izpostavil gradova v
Gornji Radgoni in Negovi ter Negovsko jezero. Predstavitev je končal z rekom »Kjer je volja je
tudi pot« - kot njegovim motom, pred tem pa je povedal, da bo kot župan deloval prijazno in
vljudno, ne pa naivno, vedno pa v duhu dobrega gospodarja.
Nato je prebral svečano zaprisego župana Občine Gornja Radgona, ki glasi:
»Zaprisega novega župana Občine Gornja Radgona na 1. seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v četrtek, dne 6. novembra 2014 ob 14.51 uri.
Pred članicami in člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, svečano obljubljam, da bom
deloval v skladu z Ustavo RS, v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, ter spoštoval vse zakone in druge veljavne predpise v zvezi z lokalno
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samoupravo, predvsem pa bom deloval v dobrobit vseh občanov in občank Občine Gornja
Radgona.
Župan Občine Gornja Radgona, Stanko Rojko«
Ob koncu predstavitve se je zahvalil bivšemu županu, g. Antonu Kampušu in bivšemu podžupanu
in častnemu občanu, g. Vinku Rousu, za uspešno vodenje občine ter v znak zahvale vsakemu
izročil umetniško sliko.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Zahvalil se je za navzočnost in
sodelovanje članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim in zaključil 1. sejo
občinskega sveta, ob 14.55 uri.

ZAPISALA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
PREDSEDUJOČI
PRVE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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ZAPISNIK
1. izredne seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
6. novembra 2014, s pričetkom ob 15.05 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.
Uvodoma je navedel razloge za sklic izredne seje. Povedal je, da je bila izredna seja, v skladu s 23.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona sklicana izjemoma v skrajnem roku,
takoj po konstituiranju občinskega sveta, ker je sprejem predloga sklepa pod točko dnevnega reda
št. 3 pomemben za pravočasno vložitev pritožbe na Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od skupno
20 članic in članov občinskega sveta.
S predhodnim opravičilom za ta dan sta bila na seji odsotna dr. Peter KRALJ in Vitomir DUNDEK,
oba člana občinskega sveta.
Na seji je bilo navzočih 18 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR, Ingeborg (Inge)
IVANEK, Ivan KAJDIČ, Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Urška MAUKO
TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, David ROŠKAR, Tamara ŠMELC,
Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø Dragan KUJUNDŽIČ – direktor Občinske uprave Občine Gornja Radgona;
Ø uslužbenci občinske uprave: Vladimir MAUKO, Dominika FRAS, Boštjan FLEGAR, Simona
PELCL;
Ø Dr. Tatjana FULDER – direktorica razvojne agencije PORA Gornja Radgona;
Ø Vinko ROUS, prejšnji podžupan Občine Gornja Radgona;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani.
Izredna seja je bila sklicana izjemoma v skrajnem roku – takoj po konstituiranju občinskega sveta in
končani 1. seji občinskega sveta. Gradivo 1. izredne seje je bilo skupaj s sklicem predloženo na
mize pred samo sejo občinskega sveta.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 1. izredne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje priloženo gradivo k 3. točki predlaganega dnevnega reda.
Nato je prebral celoten predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega
reda.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten predlog
dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
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DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Dom starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem predloga Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Dom
starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.

Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan. Povedal je, da doslej najvišji organ
odločanja v občini, ni sprejel nobenega sklepa, ki bi nedvoumno pooblaščal župana ali občinsko
upravo glede postopkov odkupa deleža v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.,
danes pa se izteka rok podaje pritožbe občine, na podlagi pooblastila župana. Dejal je, da se bodo s
tem lahko pričeli postopki ugotavljanja pravilnosti poteka postopkov prodaje deleža v domu.
Izpostavil je nekaj informacij o delu in poslovanju doma starejših občanov, ki po njegovem mnenju
utemeljujejo razloge za pristop k pridobitvi 100-odstotnega deleža Občine Gornja Radgona, po
njegovi oceni pa tudi vsebina družbene pogodbe ni najbolj korektna. Omenil je tudi veliko
zadolženost doma, vendar ob koncu poudaril, da je dom za občino dobra naložba, ki bo v bodoče s
še trenutno nedograjenimi varovanimi stanovanji lahko zaživel v čisto novi podobi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je v razpravi spomnil na čas, ko se je o domu občanov veliko
razpravljalo. Tako sam, kot stranka Socialni demokrati se odločno zavzemajo za nakup 49odstotnega deleža, vendar bi glede na resnost situacije in izrečene besede v preteklosti, danes
pričakovali strokovno in kompetentno pravno mnenje, saj bi pred sprejetimi odločitvami morali
dobro poznati tako zgodovino postopkov in delovanja doma, kakor njegovo finančno stanje. Omenil
je članek v časopisu Štajerski tednik, nadalje pa izpostavil predzadnji in zadnji odstavek
obrazložitve župana (g. Rojka) h gradivu, ker vsebujeta vsebino, katero je stranka SD ves čas
zagovarjala, obenem pa dokazujeta, da je občina in bivši župan storila vse potrebno v tej zvezi.
Drugih prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog
sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice
in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 7:
1. Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona kupi 49 % poslovni
delež v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., matična št.: 2196620000, za
kupnino 333.247,00 eur.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča župana Občine Gornja Radgona
gospoda Stanislava Rojka, da vodi vse aktivnosti za izvedbo nakupa iz 1. točke tega sklepa.
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim
prisotnim se je zahvalil za navzočnost in sodelovanje in ob 15.20 uri zaključil 1. izredno sejo
občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
4/03) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine
Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gornja Radgona za leto 2015

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2015 znaša 0,001924 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Številka: 422-1/2014-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 91/00, 101/01, 26/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
4/03), Občinski svet s sklepom določi vrednost točke za vsako leto. Vrednost točke pa se
določa do konca leta za naslednje leto in se usklajuje v skladu z rastjo cen življenjskih
potrebščin.
Občina Gornja Radgona je na osnovi Odloka obvezana vsako leto podati usklajene in
novelirane podatke Finančni upravi Republike Slovenije, ki je pooblaščena za odmero
nadomestila in izdajo odločb v skladu z davčnimi predpisi, istočasno pa smo jim dolžni
poslati tudi vrednost točke za odmero v naslednjem koledarskem letu.
Vrednost točke je bila zadnjič spremenjena za leto 2013 in od takrat znaša 0,001924 EUR. Po
podatkih statističnega urada RS znaša indeks rasti cen življenjskih potrebščin od januarja
2014 do novembra 2014 100,8, predlagamo pa, da vrednost toče za leto 2015 ostane
nespremenjena in naj znaša 0,001924 EUR.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in
sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2014

PRIPRAVIL:
Daniel VEBERIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

