ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
18. 12. 2014, 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, posebej člane in članice, ki so prvič prisotni na
seji občinskega sveta.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 20 članic in
članov občinskega sveta. S potrditvijo mandata novi članici občinskega sveta, gospe Karolini
Starovasnik, pod 4. točko dnevnega reda, je bilo potem prisotnih vseh 21 članic in članov
občinskega sveta.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 21 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR,
Ingeborg IVANEK, Ivan KAJDIČ, Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, Branko KOCBEK,
dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek
RADOLIČ, David ROŠKAR, Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC,
Robert ŽINKOVIČ, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Daniel VEBERIČ, Simona PELCL;
Ø vodja Uradov za delo Ljutomer in Gornja Radgona, gospa Jelka JEŽ;
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 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: Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(predlog sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 7: Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (predlog sklepa
z obrazložitvijo)
− K tč. 8: Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta (predlog sklepa z
obrazložitvijo)
− K tč. 9: Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih
podjetij ter skladov (predlog sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 10: Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predlog
sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 12: Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja
Radgona (prejeto gradivo s strani Urada za delo Gornja Radgona)
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K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne seje občinskega sveta in zapisnika 1.
izredne seje občinskega sveta

Župan je dal v obravnavo zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 6.11.2014 in zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila prav tako dne 6.11.2014 ter povabil navzoče k razpravi o obeh zapisnikih.
Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
sprejem zapisnika 1. seje. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 8:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 v predloženi vsebini.
Župan je nato prebral predlog sklepa za sprejem zapisnika 1. izredne seje. Razprave o predlogu
sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta
so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 9:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 v predloženi vsebini.

K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 2. redne seje. Povedal je,
da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam št. 4, 7,
8, 9, 10 in 12, katero je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom
seje. Naštel je vso dodatno gradivo, nato pa prebral celoten predlog dnevnega reda in povabil
navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
Milan DOKL, član občinskega sveta, je v imenu svetniških skupin strank SD, DeSUS in SMC
predlagal 20-minutni odmor, z namenom, da se članice in člani navedenih strank uskladijo glede
predloga sprememb in dopolnitev dnevnega reda, glede na dodatno gradivo, ki je bilo dano na
mize pred pričetkom seje.
Župan je dal predlog g. Dokla, da se odredi 20-minutni odmor, na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so z večino glasov (20 navzočih, od tega 12 ZA – 5 PROTI) predlog sprejeli.
ODMOR
Ob 14.08 uri je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 14.30 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 20 članic in članov občinskega sveta.
Razprava o predlogu dnevnega reda se je nadaljevala.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je podal naslednje predloge za spremembo dnevnega reda:
Ø točka 8. »Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta«: sprememba obravnave
predlogov za imenovanje delovnih teles občinskega sveta - razdelitev točke na podtočke (A,
B, C itd.) in ločeno glasovanje – o vsakem posameznem delovnem telesu posebej;
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Ø umik 9. točke »Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov,
javnih podjetij ter skladov« z obrazložitvijo, da morajo sedanji člani najprej dobiti razrešnice,
šele nato se lahko imenujejo;
Ø ostale točke se ustrezno pomaknejo.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta in predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je uvodoma prebral 13. točko predloga sklepa k 9. točki, kjer je zapisana
ugotovitev o prenehanju mandatov dosedanjih članov, nadalje pa izrazil razočaranje nad načinom
in predlogi, saj so bile odločitve članov komisije soglasne, takšen način dela pa bi lahko bil vzor
vsem za nadaljnje usklajeno delo.
Župan je prebral določila poslovnika, ki določajo način sprejemanja dnevnega reda in pojasnil, da
predlog o razčlenitvi točke na podtočke (A., B., C. ...) ni v skladu s poslovnikom (105. člen),
dovoljuje pa ločeno glasovanje, ki pa se ne določa pri sprejemu dnevnega reda, ampak pri
obravnavi same točke – pred glasovanjem.
Miran DOKL, član občinskega sveta, se je opravičil za spregledano 13. točko predloga sklepa k
9. točki, glede predloga za razčlenitev točke 10. pa je pojasnil, da želijo in predlagajo le ločeno
glasovanje. Na vprašanje župana, ali vztrajajo pri umiku 9. točke dnevnega reda, je odgovoril
pozitivno.
Župan je nato dal na glasovanje predlog, da se 9. točka »Predlog za imenovanje predstavnikov
občine v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov« umakne iz dnevnega reda.
Članice in člani občinskega sveta so predlog za umik sprejeli z večino glasov (20 navzočih, od
tega 12 ZA – 8 PROTI).
Razprava o dnevnem redu se je nadaljevala.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je v imenu stranke Nova Slovenija in glede na umik 9.
točke, predlagal tudi umik 8. točke dnevnega reda »Predlog za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta«.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta in predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, je prav tako predlagal umik dveh točk iz dnevnega reda, in sicer 8. točke
»Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta« in 10. točke »Predlog za imenovanje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, ni podprl predlogov za umik 8. in 10. točke iz dnevnega
reda oziroma je predlagal, da ti dve točki ostaneta na dnevnem redu, podpira pa predlog, da se pri
8. točki izvede ločeno glasovanje – o vsakem delovnem telesu posebej.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal najprej na glasovanje
predlog, da se iz dnevnega reda umakne 8. točka »Predlog za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta«. Članice in člani občinskega sveta predloga za umik 8. točke iz dnevnega reda
niso sprejeli (20 navzočih, od tega 8 ZA – 12 PROTI).
Župan je nato dal na glasovanje predlog, da se iz dnevnega reda umakne 10. točka »Predlog za
imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«. Članice in člani občinskega sveta
predloga za umik 10. točke iz dnevnega reda niso sprejeli (20 navzočih, od tega 8 ZA – 12
PROTI).
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Sledilo je glasovanje o celotnem dnevnem redu. Župan je prebral čistopis dnevnega reda – z že
sprejetimi spremembami in dopolnitvami, in ga dal na glasovanje. Članice in člani občinskega
sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od tega 15 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne 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
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
7. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
8. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta
9. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
11. Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja Radgona
12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

K tč. 4:

Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Iz pisne obrazložitve predloga sklepa je povzel in predstavil
izvedene aktivnosti in predlagal občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme.
Župan je povabil navzoče k razpravi. 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 (20 navzočih, od tega 20
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 10:
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, Karolini
STAROVASNIK, s stalnim prebivališčem ******************************.
S tem se je prisotnost članic in članov občinskega sveta na seji povečala in je bilo na seji
navzočih vseh 21 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 5:

Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

Miran DOKL, član občinskega sveta, je izrazil željo po dobrem sodelovanju in medsebojni
pomoči v tem mandatu, ne glede na morebitna razhajanja pri določenih točkah, kar smatra kot
normalno. Povedal je še, da s svojim ravnanjem na današnji seji niso »kazali mišic«, ampak so
predvsem odgovorili na nespretno ravnanje župana v času po volitvah.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in postavil eno VPRAŠANJE:
Pobuda:
»Cesta v Hercegovščaku je posebnega namena, saj je speljana do Hiše penin Frangež in
Lovskega doma Gornja Radgona. Zgrajena je bila iz sredstev Evropske unije, Republike
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Slovenije in Občine Gornja Radgona. Ob tej cesti so brežine zarasle že s tremi metri visokim
drevjem, grmičevjem (jauša, divja robida) in visoko suho travo. Brežine po izgledu niso bile
čiščene že zelo dolgo, seveda velja isto za obcestne jarke. Pri tem pa povzroča še grši videz
neprimerna, delno podrta ograja na vrhu z bodečo žico, zarasla z visoko suho travo. Tako
neurejene brežine in obcestni jarki dajejo slab vzgled naši občini, saj je tudi to del naše kulture.
Podrta ograja je ograjevala sadovnjak, ki ga sedaj več ni in zato za ta predel nihče več ne skrbi, je
zapuščena in predstavlja tudi past za divjad, kjer pogine veliko srnjadi. Predlagam, da se skupaj
sprehodimo do Hiše penin Frangež in si to ograjo, zapuščene obcestne jarke in brežine skupaj
pogledamo.
Vse navedeno sem tudi poslikal in priložil pobudi.«
Vprašanje:
»V torek je bila skupščina Panonica z.d.o., izvoljen je bil novi svet skupščine in novi
funkcionarji. Iz tega govorniškega odra sem že večkrat postavil vprašanje, kaj namerava občina
storiti z deležem, ki ga ima v tej zadrugi. Dobil sem obvestilo zadružnika – Krajevne skupnosti
Gornja Radgona, ki ima naslednjo vsebino: »Panonika obvešča zadružnika KS Gornja Radgona,
da je na dan 31.12.2013 po podatkih imenika zadružnikov zadruge krajevna skupnost kot
zadružnik imela 8.859 zadružnih deležev v skupni nominalni vrednosti 58,646,58 eur. Skupaj
predstavlja premoženje krajevne skupnosti čez 11% celotnega zadružnega premoženja.« Ker do
danes na to nisem dobil odgovora sprašujem ponovno: kaj bo občina oziroma krajevna skupnost
naredila s tem deležem. Menim, da 58.000 eur ni mali vložek, ta denar nekje leži, bi bil pa
verjetno dobrodošel krajevni skupnosti ali občini.«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 10.30 bo v parku ob Muri v Gornji Radgoni osrednja prireditev
ob zaključku projekta Skupaj. S končanim projektom bosta mesti Gornja Radgona in Bad
Radkersburg krajinsko arhitekturno povezani in ponovno prostorsko zedinjeni. Sredstva za naš
del projekta so bila zagotovljena s strani Občine Gornja Radgona, Evropskega sklada za
regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije.
Zanima me, ali je zaključena tudi gradnja razgledne ploščadi, ker na njej nisem zasledila treh
steklenih odprtin, ki so v projektu predvidene in tudi v imenu nekaterih staršev sprašujem ali se
bo na ploščad ob reki Muri, namestila kakšna varnostna ograja, glede na to, da je v sklopu tega
projekta tudi prostor z igrali, ki je namenjen otrokom.«
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Na žalost je Gornja Radgona postala precej neurejeno mesto. Danes so me stanovalci
Vodovodne ulice opozorili na poslopje, kjer je bil včasih otroški vrtec, tam se je marsikaj
dogajalo, mladina je imela tudi svoj prostor, da danes raste izredno visoka trava. Bližnji
stanovalci se bojijo, da bo kdo to travo zažgal in bi bile ogrožene bližnje hiše. Ne vem, kdo je
lastnik zemljišča, verjetno ne spada pod občinsko last. Prosim, da se to vseeno posreduje in uredi,
da bodo stanovalci varni.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Podpisani člani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Peter Kralj, Ivan Kajdič, David
Roškar, Peter Žnidarič, Branko Kocbek, Branko Klun, Robert Žinkovič), predlagamo, da
Občinska uprava pripravi vse potrebno o skupnem nastopanju na področju vseh zavarovanj
Občine Gornja Radgona in ustanov ter podjetij v njeni lasti, pridobi podatke o obsegu zavarovanj
in kot pobudnik pripravi in izvede, skupaj z ostalimi subjekti, skupni razpis. Predlagamo, da se
zavarovalne police podpisujejo posamezno (sukcesivno), ko preneha veljavnost obstoječi. Razpis
naj se izvede za obdobje dveh let glede na pričetek podpisa nove police. Novi naslednji razpis
mora Občinska uprava ponovno izvesti tako, da stopi v veljavo (postane operativen) pred
potekom dveh let od podpisa prve zavarovalne police iz prvega razpisa.
Obrazložitev pobude:
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S skupnim nastopom Občine Gornja Radgona in ustanov ter podjetij v njeni lasti do zavarovalnic
predvidevamo, da bi lahko sedanje izdatke zmanjšali tudi do 30% in s tem prihranili tudi v
občinski blagajni. Pobuda je bila podana tudi pisno.«
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Že v predvolilnem času sem večkrat opozarjal na to problematiko, vendar od meseca septembra,
ko smo imeli poplave, nisem zasledil nobenega projekta niti nobenega drugega dokumenta za
sanacijo jarkov in propustov – razen enega propusta. Zaradi poplav je škode še in še. Smatram, da
je ena od prioritet, da te stvari očistimo. S hriba namreč priteče voda, teče na cesto, jo poplavi,
tudi odnese in poškoduje, namesto, da bi skopali jarek. Kjer potekajo jarki vzporedno s cesto pa
se dogaja, da po jarku voda priteče do neke točke, dalje pa ne, ker ni propusta ali druge rešitve, na
primer, da bi jo spuščali v reko Ščavnico. Predlagam, da do naslednje seje vodstvo občine
pripravi program sanacije (smatram, da je Komunala Radgona takrat nekaj stvari popisala) in da
se nemudoma pristopi k temu, ker ne vemo, kakšna bo zima. Bojim se, da bomo spet doživeli
poplave. Druga stvar pa je tudi dejstvo, da v jarkih ostaja voda, podnožje se namaka in tako
uničuje tudi ceste, ki so tako še prej potrebne obnove.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»V preteklem mandatu je Svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci že naslovili to pobudo na
Občinsko upravo. Gre za odsek ceste od stare Mure do Industrijske cone (do podjetja Panvita). Ta
odsek ceste spada pod industrijsko cono, vendar večer, ko se stemni, je ta cesta izredno nevarna,
nobene luči, nobenega pločnika. Vemo, da na tem območju domujejo tudi osebe s posebnimi
potrebami (v Varstveno delovnem centru). Predlagam občinski upravi oziroma županu, da
skušajo v osnutek proračuna za leto 2015 uvrstiti strošek postavitve treh solarnih svetilk – ne
rabimo pločnikov z visokimi robniki, le nekaj luči in urejen obcestni del, kamor se lahko pešci
varno umaknejo.«
Peter ŽNIDARIČ, član občinskega sveta, je podal naslednji PREDLOG:
»Dotaknil bi se krpanja lukenj na krajevnih cestah po občini, saj slišim, da se le-te krpajo z
gramozom. Predlagam, da naša komunala zjutraj s toplo in fino mleto asfaltno maso zakrpa te
ceste. Mislim, da je to cenejša in dolgotrajnejša rešitev.«
Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.

K tč. 6:

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

Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, svetovalec v občinski upravi. V imenu
predlagatelja je predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Župan je povabil navzoče k razpravi. 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 (21 navzočih, od tega 21
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 11:
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.
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K tč. 7:

Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Poudaril je, da so člani komisije soglasno sprejeli sklep, ki je
predlagan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Predlagal je, da se predlog komisije potrdi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, se je strinjal s predlogom sklepa pri tem pa opomnil na
42. člen Statuta Občine Gornja Radgona, kjer so zapisana priporočila in določila glede
izpolnjevanja pogojev za imenovanje v nadzorni odbor (strokovna izobrazba in delovne
izkušnje). Zanimalo ga je, ali je tem določilom zadoščeno.
Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
pojasnilo in ob vsakem predlaganem članu in članici navedel stopnjo izobrazbe oz. dolgoletne
izkušnje.
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 soglasno (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 12:
1. Imenuje se Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona v sestavi:
− Dr. Suzana BRAČIČ, **************************************
− Marija FLEGAR, **************************************
− Zlatko MULEC, **************************************
− Marta NJIVAR, **************************************
− Zlatko ŠAJHAR, **************************************
2. Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu
Občine Gornja Radgona.

K tč. 8:

Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Poudaril je, da je komisija sprejela predlagani sklep soglasno.
Prebral je predlog sklepa z vsemi imeni in priimki članic in članov, predlaganih v delovna telesa
in predlagal občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
Župan je povabil navzoče k razpravi, predhodno pa prebral določila poslovnika (105. člen), ki
določa način ravnanja in glasovanja v tej zvezi.
Dušan ZAGORC, v nadaljevanju pa tudi Miran DOKL, oba člana občinskega sveta, sta
predlagala spoštovanje dogovorjenega pri sprejemanju dnevnega reda. Predlagala sta ločeno
glasovanje, o vsakem predlogu za imenovanje delovnega telesa posebej.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je izrazil nestrinjanje s predlogom imenovanja dveh
članov iz vrst iste stranke v Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve, zato bi se naj g.
Mazovca imenovalo v eno drugo delovno telo.
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Branko KLUN, član občinskega sveta, je izrazil nezadovoljstvo nad dosedanjo razpravo in
novimi predlogi, saj so imeli vsi predstavniki strank možnost podajati predloge, ti so bili na seji
komisije tudi usklajeni in potrjeni, zdaj pa svoja mnenja spreminjajo.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je g. Njivarja seznanil z razlogom in potekom
dogovarjanj glede predloga za imenovanje g. Mazovca v Odbor za proračun, finance in
premoženjske zadeve in ne v odbor, kot je bil prvotno predlagan.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je izrazila razočaranje nad načinom delovanja
nekaterih članov in članic občinskega sveta tako pri tej točki, kot že pri sprejemanju dnevnega
reda. Tak način dela je po njenem mnenju nesmiseln, pričakovala je konstruktivno delo
občinskega sveta o pomembnejših – vsebinskih zadevah.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je repliciral in seznanil z razlogom, zakaj podajajo predloge
za spremembo predlaganega sklepa.
Robert ŽINKOVIČ, član občinskega sveta, je opisal postopek in izvedene aktivnosti v zvezi s
pripravo osnutka predloga sklepa.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa o imenovanju vseh delovnih teles občinskega sveta – v celoti (lista kandidatov, ki
jo je določila Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja in je bila v obliki predloga
sklepa posredovana v dodatnem gradivu pred sejo), in se je glasil:
1. Za člane Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
Ø Ivanka HIBLER, Ivan KAJDIČ, Boris MAZOVEC, Miroslav NJIVAR, Tamara ŠMELC,
Aleksander VOGRINEC, Dušan ZAGORC
2. Za člane Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
Ø Anton KAMPUŠ, Branko KLUN, dr. Peter KRALJ, mag. Nataša LORBER, Konrad
NIDERL, Janez PERKO, Maksimiljan VAJS
3. Za člane Odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
Ø mag. Norma BALE, Vitomir DUNDEK, Ivanka HIRTL, Ingeborg IVANEK, Branko
KLUN, Franc SATLER, Marjana ŽNUDERL
4. Za člane Odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
Ø mag. Norma BALE, Drago CETL, Martina FERENC, Franek RADOLIČ, Karolina
STAROVASNIK, Sabina STRANJŠAK, Peter ŽNIDARIČ
5. Za člane Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se
imenujejo:
Ø Mihael BREZNIK, Miran DOKL, Zvonko GREDAR, Branko KOCBEK, dr. Peter
KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Anton ROŽMAN
6. Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
Ø Vera GRANFOL, Zvonko GREDAR, Slavko HAJDINJAK, Žaneta JAGERIČ, Anton
KAMPUŠ, Branko KOCBEK, Romana SLAVIČ ŽNUDERL
7. Za člane Statutarno pravne komisije se imenujejo:
Ø Ivan KAJDIČ, Ivan KRAMBERGER, Pia RAVTER, David ROŠKAR, Dušan ZAGORC
8. Za člane Komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
Ø Andrej BOHINEC, Branislav HABJANIČ, Branko KLUN, Miroslav NJIVAR, Dušan
ZAGORC,
9. Kot občasno delovno telo se ustanovi sedemčlanska Komisija za prireditve.

8

Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za tekoče
leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče leto do višine
zagotovljenih sredstev na postavki za promocijske prireditve.
Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje glede
sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji določenih
občinskih prireditev.
Za člane Komisije za prireditve se imenujejo:
Ø Aleš CELCAR, Vladimir DRVARIČ, Tamara DUH, Anica KOCBEK, Simona KRALJ
ROŠKAR, Štefan PUCKO, Franek RADOLIČ
Župan je dal prebran 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.
Župan je povedal, da bo sledilo posamično imenovanje delovnih teles, ker kandidatna lista
komisije ni dobila potrebne večine glasov. Nato je pozval navzoče k razpravi o predlogu za
imenovanje članov Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Odbora za proračun, finance
in premoženjske zadeve:
Predsednik: Dušan ZAGORC, podpredsednik: Miroslav NJIVAR, člani: Ivanka HIBLER, Ivan
KAJDIČ, Alenka KAUČIČ, Aleksander VOGRINEC, Tamara ŠMELC.
Župan je prebral 67. člen Poslovnika občinskega sveta, ki določa postopke imenovanja
predsednika in namestnika delovnih teles, in sicer, da predsednika in podpredsednika delovnega
telesa izvolijo člani delovnega telesa.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je izpostavil, da občinski svet (kot višji organ) lahko
odloča o posameznih zadevah – v tem primeru lahko izvoli tudi predsednika in podpredsednika
delovnega telesa. To je običajno zapisano v koalicijski pogodbi, poslovnik pa s tem ne bi bil
kršen. V zvezi s tem določilom (zastarelega) poslovnika je omenil tudi primer imenovanja
podžupana in 106. člen poslovnika.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je menil, da po ustavi višji organ lahko odloči napram
nižjemu organu.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je potrdil, da je občinski svet res najvišji organ
odločanja, vendar je izvolitev predsednikov in podpredsednikov delovnih teles v poslovniku
podrobneje določena. Poudaril je še, da je Statutarno pravna komisija večkrat soglasno sprejela
predloge sprememb statuta in poslovnika, žal pa na občinskem svetu nikoli niso bili obravnavani.
Župan je glede uporabe 106. člena poslovnika, povedal, da neposredno zakon dovoljuje županu
določena ravnanja, o čemer pa namerava podati informacijo v nadaljevanju seje; nadalje pa je
zaprosil, da se pri tej točki upoštevajo določila poslovnika v celoti.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je repliciral županu in kot pravilnega, ocenil takšen
način glasovanja, da se najprej glasuje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za posamezno delovno telo, v kolikor se zavrne pa se glasuje o podanih novih
predlogih.
Župan je ponovno prebral 67. člen poslovnika, v nadaljevanju pa odredil 5-minutni odmor.
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ODMOR
Ob 15.50 uri je župan odredil 5-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 15.55 uri. Župan je
ugotovil, da je na seji trenutno navzočih 18 članic in članov občinskega sveta.
Župan je zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve iz 1. točke predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Od 20 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 12 PROTI.
Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je
župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov
(20 navzočih, od tega 14 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 13:
Za člane Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
Ø Ivanka HIBLER, **************************************
Ø Ivan KAJDIČ, **************************************
Ø Alenka KAUČIČ, **************************************
Ø Miroslav NJIVAR, **************************************
Ø Tamara ŠMELC, **************************************
Ø Aleksander VOGRINEC, **************************************
Ø Dušan ZAGORC, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za gospodarstvo,
obrt in podjetništvo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve iz 2. točke predloga sklepa Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan
dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (21
navzočih, od tega 20 ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 14:
Za člane Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
Ø Anton KAMPUŠ, **************************************
Ø Branko KLUN, **************************************
Ø Dr. Peter KRALJ, **************************************
Ø Mag. Nataša LORBER, **************************************
Ø Konrad NIDERL, **************************************
Ø Janez PERKO, **************************************
Ø Maksimiljan VAJS, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za družbene
dejavnosti.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Odbora za družbene
dejavnosti: mag. Norma BALE, Vitomir DUNDEK, Franek RADOLIČ, Ingeborg IVANEK,
Branko KLUN, Franc SATLER, Marjana ŽNUDERL.
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Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti iz 3. točke predloga sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 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.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je
župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov
(20 navzočih, od tega 14 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 15:
Za člane Odbora za družbene dejavnosti se imenujejo:
Ø Mag. Norma BALE, **************************************
Ø Vitomir DUNDEK, **************************************
Ø Franek RADOLIČ, **************************************
Ø Ingeborg IVANEK, **************************************
Ø Branko KLUN, **************************************
Ø Franc SATLER, **************************************
Ø Marjana ŽNUDERL, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in
turizem.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Odbora za kmetijstvo in turizem iz 4. točke predloga sklepa Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20
ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 16:
Za člane Odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
Ø Mag. Norma BALE, **************************************
Ø Drago CETL, **************************************
Ø Martina FERENC, **************************************
Ø Franek RADOLIČ, **************************************
Ø Karolina STAROVASNIK, **************************************
Ø Sabina STRANJŠAK, **************************************
Ø Peter ŽNIDARIČ, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Odbora za varstvo okolja,
urejanje prostora in gospodarske javne službe: Mihael BREZNIK, Miran DOKL, Zvonko
GREDAR, Vladimir DRVARIČ, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Anton ROŽMAN.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe iz 5.
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točke predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o
predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Od 20 navzočih članic in
članov občinskega sveta je glasovalo 8 ZA in 12 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni
bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
z večino glasov (20 navzočih, od tega 12 ZA – 7 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 17:
Za člane Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe se
imenujejo:
Ø Mihael BREZNIK, **************************************
Ø Miran DOKL, **************************************
Ø Zvonko GREDAR, **************************************
Ø Vladimir DRVARIČ, **************************************
Ø Dr. Peter KRALJ, **************************************
Ø Urška MAUKO TUŠ, **************************************
Ø Anton ROŽMAN, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Odbora za mednarodno
sodelovanje.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal sestavo Odbora za mednarodno sodelovanje, ki
pa je identična predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Odbora za mednarodno sodelovanje iz 6. točke predloga sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od
tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 18:
Za člane Odbora za mednarodno sodelovanje se imenujejo:
Ø Vera GRANFOL, **************************************
Ø Zvonko GREDAR, **************************************
Ø Slavko HAJDINJAK, **************************************
Ø Žaneta JAGERIČ, **************************************
Ø Anton KAMPUŠ, **************************************
Ø Branko KOCBEK, **************************************
Ø Romana SLAVIČ ŽNUDERL, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Statutarno pravne
komisije.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Statutarno pravne komisije iz 7. točke predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
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glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 19:
Za člane Statutarno pravne komisije se imenujejo:
Ø Ivan KAJDIČ, **************************************
Ø Ivan KRAMBERGER, **************************************
Ø Pia RAVTER, **************************************
Ø David ROŠKAR, **************************************
Ø Dušan ZAGORC, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovane članov Komisije za priznanja,
pohvale in nagrade.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za imenovanje
članov Komisije za priznanja, pohvale in nagrade iz 8. točke predloga sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od
tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 20:
Za člane Komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
Ø Andrej BOHINEC, **************************************
Ø Branislav HABJANIČ, **************************************
Ø Branko KLUN, **************************************
Ø Miroslav NJIVAR, **************************************
Ø Dušan ZAGORC, **************************************
Župan je povabil navzoče k razpravi o predlogu za imenovanje članov Komisije za prireditve.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Komisije za prireditve: Aleš
CELCAR, Vladimir DRVARIČ, Tamara DUH, Anica KOCBEK, Simona KRALJ ROŠKAR,
Boris MAZOVEC, Franek RADOLIČ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov Komisije za prireditve iz 9. točke predloga sklepa Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog
sklepa na glasovanje. Od 20 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo 7 ZA in 13
PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov Komisije za prireditve, podan s strani
Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20 navzočih, od tega 12
ZA – 7 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 21:
Kot občasno delovno telo se ustanovi sedemčlanska Komisija za prireditve.
Ø Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za
tekoče leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče
leto do višine zagotovljenih sredstev na postavki za promocijske prireditve.
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Ø Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje
glede sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
Ø Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji
določenih občinskih prireditev.
Za člane Komisije za prireditve se imenujejo:
Ø Aleš CELCAR, **************************************
Ø Vladimir DRVARIČ, **************************************
Ø Tamara DUH, **************************************
Ø Anica KOCBEK, **************************************
Ø Simona KRALJ ROŠKAR, **************************************
Ø Boris MAZOVEC, **************************************
Ø Franek RADOLIČ, **************************************

ODMOR
Ob 16.15 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.30 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 20 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 9:

Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev k tej točki je podal Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Prebral je predlog sklepa z imeni in priimki predlaganih ter
poudaril, da je bil predlog sklepa na komisiji sprejet soglasno.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal naslednjo sestavo Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu: Stanko ISKRA, Zdenka IVAJNŠIČ, Konrad NIDERL, Stanislav
KLUBAN, Janez KRALJ, Ivan KRAMBERGER, Peter ŽNIDARIČ.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predlagan s strani
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato
je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Od 20 navzočih članic in članov občinskega sveta je
glasovalo 9 ZA in 11 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je nato prebral predlog sklepa za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, podan s strani Mirana Dokla. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan
dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (20
navzočih, od tega 12 ZA – 6 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 22:
1. Ustanovi se občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
Ø Stanko ISKRA, **************************************
Ø Zdenka IVAJNŠIČ, **************************************
Ø Konrad NIDERL, **************************************
Ø Stanislav KLUBAN, **************************************
Ø Janez KRALJ, **************************************
Ø Ivan KRAMBERGER, **************************************
Ø Peter ŽNIDARIČ, **************************************
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2. Svet deluje kot posvetovalno telo župana in opravlja naloge, določene v Zakonu o
voznikih (ZVoz). Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določila Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
3. Svet šteje sedem članic in članov. Mandatna doba sveta traja štiri leta.

K tč. 10:

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

Župan je pri tej točki obljubil, da bo občinska uprava (ne glede na določila poslovnika) v roku
tridesetih dni od postavljenega vprašanja oz. podane pobude ali predloga članic in članov
občinskega sveta na seji občinskega sveta, objavila neformalne odgovore na spletni strani občine
(www.gor-radgona.si), v skladu s poslovnikom in ustaljeno dosedanjo prakso pa bodo formalni
odgovori priloženi h gradivu naslednje redne seje. Dodal je, da bodo lahko določeni odgovori na
spletni strani tudi nepopolni zaradi posredovanja vprašanj drugim ustanovam.

K tč. 11:

Seznanitev občinskega sveta s problematiko nezaposlenosti v Občini Gornja
Radgona

Obrazložitev k tej točki je podala Jelka JEŽ, vodja Urada za delo Ljutomer in Gornja Radgona. H
gradivu, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli pred sejo na mize, je podala
določena pojasnila in izpostavila zaskrbljujoče podatke glede strukture oseb brezposelnosti, javna
dela, operativni program RS za obdobje 2014-2020 (evropska sredstva) in posledice le-tega na
višino proračunskih sredstev države. V tej zvezi je podala svežo informacijo, da je država
dodatna sredstva pridobila, nadalje pa povedala, da se občine zavedajo problematike in podpirajo
javna dela ter izrazila upanje, da bodo vsi programi odobreni. Ob koncu je izrazila zaskrbljenost,
ker ni nobene napovedi o novem delodajalcu v bližnji prihodnosti in se zahvalila za pozornost.
Župan se je zahvalil ge. Jelki Jež za podano informacijo.

K tč. 12:

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:
Ø pričetku začasnega financiranja s 1.1.2015, kar med drugim pomeni le izvajanje že odobrenih
investicijskih projektov;
Ø imenovanju podžupana, Roberta Žinkoviča, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in 37.
členom Statuta Občine Gornja Radgona;
Ø imenovanju v.d. direktorja Občinske uprave Občine Gornja Radgona, dr. Tatjane Fulder za
dobo 6 mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja po izvedbi natečajnega postopka;
Ø dobrem delu občine (v preteklosti in sedaj) in upanju, da bo razvojni zamah še povečan in da
današnja seja ne bo vzorec dela tega štiriletnega obdobja;
Ø sistemu dela, birokratskim in togim pravilom ter težavah v zvezi z izvajanjem projekta
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (kanalizacija, ČN);
Ø projektu Voda Pomurje – sistem C (načinu dela, nekoordiniranosti gradenj, razgovorih glede
upravljanja vodovodnega sistema, razmišljanju o dvojnih plačilih občanov in skrbi za
najcenejšo uslugo našim občanom in občankam);
Ø statutarnih in poslovniških spremembah, katere se bodo pripravile v poznejšem času;
Ø obljubi glede večje vloge krajevnih skupnosti in vlaganjih v krajevno infrastrukturo;
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Ø energetski obnovi Vrtca Manka Golarja, računu za navedeni projekt, zapletih in posledično
temu ukinitvi sofinanciranja države (21. člen)
Ø širokopasovnem omrežju (dogradnji, načinu sofinanciranja in pravilih, javnih naročilih, izbiri
operaterjev, obnovi gasilskih domov, pravnem reševanju težav);
Ø glinokopu za trgovino Lidl v Gornji Radgoni (prijavi inšpekcije, vloženih tožbah);
Ø odprti pisarni župana za občane – vsako sredo od 15.00 do 17.00 ure – brez najave;
Ø nakupu deleža Doma starejših občanov Gornja Radgona (tudi o ukinitvi prokure);
Ø pristopu k spremembam OPN-ja na območju podjetniško-obrtniške cone;
Ø sodelovanju z Občino Bad Radkersburg (železniški povezavi).
Župan je članicam in članom občinskega sveta ter občankam in občanom izrekel voščilo ob
bližajočih se praznikih in jim zaželel obilo zdravja, uspehov in prijetnih dogodkov v letu 2015.
Nato je župan zaključil to točko dnevnega reda.
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
17.40 zaključil 2. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISALA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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