ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
7. 7. 2016, 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.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 17 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
Svojo odsotnost sta predhodno opravičila Zvonko GREDAR in Robert ŽINKOVIČ.
V nadaljevanju sta se seji z zamudo pridružila Franek RADOLIČ in Branko KOCBEK.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
mag. Norma BALE, Miran DOKL, Vitomir DUNDEK, Vera GRANFOL, Ingeborg IVANEK,
Ivan KAJDIČ, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ,
Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Franek RADOLIČ, Alenka ROJKO, David ROŠKAR,
Karolina STAROVASNIK, Tamara ŠMELC, Dušan ZAGORC, Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
Ø direktorica Občinske uprave – dr. Tatjana FULDER;
Ø uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dominika FRAS, Simona PELCL;
Ø mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.;
Ø Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
Ø novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim avdio-video 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:
Ø k tč. 4: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta;
Ø k tč. 5: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2016 (skrajšani postopek) – amandma predlagatelja z obrazložitvijo;
Ø k tč. 6: Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Gornja Radgona (obrazložitev predloga sklepa);
Ø 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 2016 (predlog sklepa z obrazložitvijo s priloženimi različnimi primerjalnimi izračuni
različnih variant subvencije);
Ø k tč. 9: Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno
izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (prva obravnava) – prejeto mnenje
Mladinskega sveta Gornja Radgona;
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
1

Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem;
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta in zapisnika
12. redne seje občinskega sveta

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta, ki je bila 25. 5. 2016 in
zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila dne 2. 6. 2016.
Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za
sprejem obeh zapisnikov. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 130:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 4. izredne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 25. 5. 2016 v predloženi vsebini.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 12. redne seje Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona, z dne 2. 6. 2016 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan s sklicem 13. 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, katero
je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Nato je prebral celoten predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega
reda.
V tem času (ob 14.09) se je seji pridružil Franek RADOLIČ. Prisotnost se je povečala na 18
prisotnih članic in članov občinskega sveta.
Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda, kot ga je uvodoma predlagal. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje in zapisnik 12. redne seje občinskega sveta
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. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2016 (skrajšani postopek)
6. Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Gornja Radgona
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 2016
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8. Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja
posrednega proračunskega porabnika Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona za leto 2014
9. Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in
izjemne dosežke v času izobraževanja (prva obravnava)
10. 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 bili podani vsi odgovori na vprašanja in pobude članic in članov
občinskega sveta, podanih na 12. redni seji Občinskega sveta. Odgovori so bili objavljeni na
spletni strani občine 7. 7. 2016, v pisni obliki pa so jih članice in člani občinskega sveta prejeli v
dodatnem gradivu, in sicer:
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava Njivarja;
Ø skupni odgovor na vprašanje člana občinskega sveta g. Miroslava Njivarja in vprašanje
članice občinskega sveta ge. Urške Mauko Tuš;
Ø skupni odgovor na pobudo člana občinskega sveta g. Franeka Radoliča in pobudo člana
občinskega sveta g. Miroslava Njivarja;
Ø odgovor na pobudo članice občinskega sveta ge. Ingeborg Ivanek;
Ø odgovora na pobudo in vprašanje članice občinskega sveta ge. Urške Mauko Tuš;
Ø odgovor na tri pobude člana občinskega sveta g. Zvonka Gredarja;
Ø dve dopolnitvi že podanih odgovorov ter odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta g.
dr. Petra Kralja.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Odbor za proračun finance in premoženjske zadeve predlaga, da se v Pravilnik o priznanjih in
nagradah Občine Gornja Radgona ali v sorodni pravilnik vključi še priznanja za najboljše
izvajalce iz področja športa v posameznem letu (na primer z naslednjimi primeri kategorij
nagrad: naj športnik leta, naj športnica leta, naj športna moška ekipa leta, naj športna ženska
ekipa, kategorije glede na starost in podobno), vendar brez denarne nagrade in tudi za
prejemnike, ki niso nujno šolajoči dijaki ali študenti.
Karolina STAROVASNIK, članica občinskega sveta, je postavila dve VPRAŠANJI:
1. »Krajani Spodnjih Ivanjc so me zaprosili, da postavim vprašanje, ali je možno vzpostaviti
dodatno signalizacijo pri gostilni Šenekar. Namreč, tam je vedno ogromno ljudi, odvijajo se
številne prireditve in dogodki, ni pa prehoda za pešce. Obstaja sicer prometna signalizacija –
omejitev 50 km/uro, vendar mnogi prehitri vozniki tega ne upoštevajo in je zadeva zelo
nevarna. Prosijo in sprašujejo, ali bi bilo možno vzpostaviti še dodatno signalizacijo (ali
svetlobno ali kakršnokoli). Seveda boste vi to proučili in se ustrezno tudi na koga drugega
obrnili, v kolikor to občina sama ne zmore.«
2. »Sprašujem, kje se je ustavila prometna dokumentacija za cesto Gornja Radgona – Grabonoš
(avtocesta). Zanima me, ali je že končana, ali je še v nastajanju in kako daleč je. Bilo je
obljubljeno, da bo to malo hitreje teklo.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Pobudo sem že enkrat podal. Čakal sem nekaj sej, vendar se ni nič naredilo. Dajem pobudo
županu in občinski upravi. Ne mine dan, ko me ne ustavijo krajani in krajanke KS Črešnjevci-
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Zbigovci in me sprašujejo, kdaj jim bomo naredili ceste. Gospod župan, prosim, da do naslednje
seje občinskega sveta pripravite podrobno analizo, in sicer:
Ø v kakšnem stanju je naša cestna infrastruktura?
Ø kako bomo v prihodnje to cestno infrastrukturo, ki nam iz dneva v dan propada ter jo bomo
namesto vzdrževanja morali na novo graditi – kako bomo to gradili? Odločno nasprotujem
temu, da se občina na novo zadolžuje. Ampak, če ne gre drugače, pa bomo tudi za cestno
infrastrukturo morali poiskati kakšen ugoden kredit. Prosim, da se pobuda prouči in da v
mesecu septembru ta pobuda dobi luč življenja. Proračuna za leto 2017 ne bom podprl, če za
cestno infrastrukturo ne bo šlo več denarja.«
V tem času (ob 14.18) se je seji pridružil Branko KOCBEK. Prisotnost se je povečala na 19
prisotnih članic in članov občinskega sveta.
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Najprej čestitke ob 25-letnici samostojne Slovenije. Gornja Radgona je na poti samostojnosti
odigrala pomembno vlogo. Močno povezana in enotna v želji po miru se je v valu ogorčenja
zoperstavila JLA. Občani Gornje Radgone smo se izkazali kot vredni zaupanja in sposobni
ohraniti suverenost, neodvisnost in samostojnost. Ohraniti mir. Pogumni in nepopustljivi smo z
roko v roki prispevali velik delež k nastanku nove države – Republike Slovenije.
Zato v LO SMC Gornja Radgona predlagamo, da postane Gornja Radgona »Mesto miru«.
Navajam še eno utemeljitev: Leta 2016 smo s pokončno držo, veliko mero humanosti,
humanitarnosti in spoštovanja sočloveka ponudili streho nad glavo velikemu številu beguncev, ki
so bežali pred nasiljem v lastni državi. Odlično organizirani smo v Gornji Radgoni brez večjega
hrupa opravili to, kar nas dviguje v naši človeškosti. Poskrbeli smo za najranljivejši del človeške
populacije in jim pomagali na poti do dostojnega življenja.
Dragi prijatelji, ne le mesto sejmov in penine, Gornja Radgona je v prvi vrsti Mesto miru in prav
je, da to tudi glasno poudarimo, da se ne stiskamo v meje lastne skromnosti.
Zato predlagamo občinskemu svetu, da resno razmislite o pobudi, da pridobimo tudi status Mesta
miru.«
Pobudo je ga. Granfol podala tudi pisno.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je postavila eno VPRAŠANJE in podala dve
POBUDI:
Vprašanje:
»Glede na to, da bomo danes obravnavali rebalans proračuna, zadeve v zvezi z vodarino,
kanalščino, subvencije in še kar nekaj pomembnih stvari, se bo morda komu moje izvajanje zdelo
neumestno in nepotrebno. Sama pa sem prepričana, da temu ni tako. Županu želim postaviti
vprašanje v zvezi z dogajanjem okrog moje pobude za izredni nadzor v javnem zavodu
Kultprotur. Iz dokumentacije s katero razpolagam, je jasno razvidno, da je Nadzorni odbor
Občine Gornja Radgona odredil izredni nadzor v javnem zavodu Kultprotur v času od 11. do 15.
julija. Direktorica javnega zavoda Kultprotur se je s pismom, ki ga je poslala v vednost županu in
direktorici občinske uprave obrnila na predsednico NO s predlogom za prestavitev nadzora zaradi
že rezerviranega dopusta. Čeprav to ni nikakršen argument, je popolnoma razumljivo in človeško,
da se takemu predlogu lahko ugodi. Saj je čisto vseeno, če se nadzor po skoraj desetih letih
opravi jutri ali deset dni pozneje. Do sem vse lepo in prav, če ne bi v istem dopisu direktorica
Kultprotur-ja izrecno poudarila, da bo v primeru neupoštevanja njenega predloga ustavila vse
aktivnosti v zvezi s Prangerjado in državno proslavo. Nadalje v dopisu sporoča Nadzornemu
odboru – citiram: »Zato Vas, predvsem iz spoštovanja do Vaše funkcije in Vaše strokovnosti tudi
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v naprej obveščam, da bo v izogib kasnejšim nejasnostim in različnim interpretacijam
sodelovanja, z naše strani navzoč odvetnik, specializiran za gospodarsko pravo, naše medsebojno
sodelovanje pa bomo tudi zvočno snemali.«
Sedaj se pa jaz sprašujem, ali smo že v katerem primeru snemali izvajanje nadzora, smo plačevali
kake odvetnike, ali nimamo že dovolj odvetniških stroškov pri bolj pomembnih zadevah? Nimam
poznavanja javne uprave, pa vem, da bi v takem primeru moral biti prisoten strokovnjak
upravnega in ne gospodarskega prava.
Spoštovani g. župan. Ker ste kot župan ter prvi v občini odgovoren za zakonitost, dosledno in
nemoteno delovanje kateregakoli občinskega organa, Vas s tega mesta sprašujem: Kaj ste,
oziroma kaj mislite ukreniti v zvezi z evidentnim izvajanjem pritiska na NO in že vnaprejšnjo
diskreditacijo NO še pred izdajo osnutka poročila?
Vse to je jasno razvidno iz pisma direktorice Kultproturja in se izkazuje v zahtevi po zvočnem
snemanju postopka nadzora in v zahtevi po prisotnosti odvetnika. Naravnost nezaslišano pa je
izsiljevanje župana in občinske uprave na račun opustitve priprav za izvedbo Prangerjade. V vseh
primerih je to zaskrbljujoče in nedopustno. Sama pa se upravičeno sprašujem, čemu po skoraj
desetih letih služi evidentno zavlačevanje nadzora v javnem zavodu Kultprotur in čemu toliko
prahu v zraku za zadevo, ki je v večini služb javne uprave nekaj popolnoma samoumevnega.
Pričakujem, da mi boste odgovorili še na današnji seji saj ste z zadevo natančno seznanjeni.«
Pobudi:
1. »Glede na ugotovljene nepravilnosti v Javnem zavodu Knjižnica dajem pobudo, da se naredi
prijava na Računsko sodišče in druge pristojne organe, ki bodo preverili dejansko stanje v
Knjižnici. Obrazložitev: sklicujem se na 67. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.«
2. »Dajem pobudo, da se članom in članicam Občinskega sveta posredujejo vsi inšpekcijski
zapisniki, ki so bili v javnem zavodu Knjižnica opravljeni od leta 2014 naprej, predvsem
zapisnik Inšpektorata za šolstvo, katerega Nadzorni odbor ni dobil v pregled.« Obrazložitev:
le tako bomo po mojem trdnem prepričanju člani občinskega sveta dobili jasno sliko, da si
Nadzorni odbor ni mogel izmisliti takšnih ugotovitev, kot so navedene v njihovem poročilu.
Do takšnih ugotovitev so prišli na podlagi dostopne dokumentacije javnega zavoda
Knjižnica.«
Vprašanje in pobudi je ga. Mauko Tuš, podala tudi pisno.
Mag. Norma BALE, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Dajem pobudo oz. vprašanje o zakonitosti delovanja nadzornega odbora. Nisem pripravljena na
svoje izvajanje, ker opažam, da gre za politični pritisk, politični manever, politični mobing, gre za
grožnje in izsiljevanja, za kar obstajajo dokazi, ki jih bom predstavila v jesenskem delu. Rada bi
predstavila sicer nekaj enostavnega. Kako je mogoče, da kolegica, članica občinskega sveta,
razpolaga z dokumentom – z e-sporočilom, ki je bilo poslano predsednici Nadzornega odbora, dr.
Suzani Bračič, katera ga je verjetno razposlala svojim članom, poslan pa je bil še predsednici
sveta zavoda, direktorici občinske uprave in županu. Šlo je za dokument, ki ga je očitno prebral
nekdo, ki mu ni bil namenjen. To je moje vprašanje in zahtevam odgovor. Ker sem sita podtikanj
po osmih letih dela in vsega kar smo naredili s svojo ekipo. Vem za kaj gre in bom povedala
javno: gre za politični konstrukt, gre za nasledstveno vojno, gre za to, da se eliminira najprej
mene kot direktorico zavoda, in gre za to, da se zaradi političnih apetitov čez dve leti – ker vemo,
kdo so kandidati za novega župana, da se Kultprotur, ki je močna, ugledna organizacija, razdeli
na fevde, ker mora pač vsak petelin postati direktor na svojem dvorišču. Prebrala vam bom esporočilo (ki je očitno postalo javno), kajti ponovno se je zgodilo, da gre za iztrganost iz
konteksta, gre za zlorabo javnega prostora in medijev. Želim, da se to sporočilo potem uporabi
vsepovsod. Notranji nadzor bo izvršen meseca septembra v istem času kot zunanja revizija, ki
smo jo imeli dogovorjeno v začetku tega leta. Notranji nadzor se ni premaknil na september
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zaradi moje želje, ampak zato, ker sem jim po svoji laični izobrazbi dokazala proceduralne
napake. Nadzorni odbor je naredil proceduralno napako. In ker tega niso sposobni priznati so
seveda umaknili nadzor iz meseca julija. Prebrala bom sporočilo, ker imam pravico in ker imam
dovolj napadov in laži.
Vsebina sporočila:
»Spoštovana predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona dr. Suzana Bračič,
danes, 23. 6. 2016, sem prejela Vaš sklep št. 011-2/2014-NO glede izvedbe nadzora zakonitosti
organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja zavoda Kultprotur v času med 11. 7. in 15.
7. 2016. Veselimo se vašega obiska in vseh strokovnih pripomb, ki jih bomo prejeli, vendar pa
Vas kot predsednico vljudno prosim, da opravite nadzor do 13. 7. 2016, kajti naslednji dan imam
vplačano letalsko karto v tujino in pričenjam z rednim letnim dopustom. V primeru, da mi tega ne
morete zagotoviti, bom imenovala pooblaščeno osebo, predsednico Sveta zavoda in našo
uslužbenko, gospo Tatjano Kotnik Karba. Ker ste nas vendarle nekoliko presenetili, saj smo sredi
največjih priprav na izvedbo tako državne proslave kot Prangerjade, naša računovodkinja pa
koristi do 4. 7. 2016 redni letni dopust, s čimer ste, kot sem danes dobila informacijo od vašega
člana Nadzornega odbora, tudi dalj časa seznanjeni, mi prosim pravočasno sporočite, kako ste se
odločili glede terminov.
Na podlagi 49. člena vašega Poslovnika Vas prav tako vljudno prosim, da mi, tudi kot članici
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in ne samo kot direktorici zavoda Kultprotur, tekom
24. 6. 2016 po mailu posredujete Program dela Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona za
leto 2016, katerega sestavni del je Program nadzorov in ga Odbor sicer mora predložiti
najkasneje do 1. 10. 2016 Občinskemu svetu in županu občine Gornja Radgona ter zapisnik seje
Nadzornega odbora, na kateri je bil ta Program sprejet.
Oprostite moji morebitni nerodnosti, toda v Programu dela občinske uprave Gornja Radgona za
leto 2016, številka: 013-2/2014-U112, datum: 11. 12. 2015, ki smo ga člani občinskega sveta na
svoji seji sicer potrdili, med navedenimi točkami ni točke, ki bi obravnavala sprejem Programa
dela Nadzornega odbora s prilogo Programa nadzorov za leto 2016.
Kot rečeno, smo Nadzorni odbor občine vselej sprejemali kot zaželjenega partnerja pri
ugotavljanju zakonitosti poslovanja, in kot seveda veste, imamo med 19. 9. in 23. 9. 2016
dogovorjeno tudi zunanjo revizijo, kar nas še posebej radosti. Zato Vas, predvsem iz spoštovanja
do Vaše funkcije in Vaše strokovnosti, tudi vnaprej obveščam, da bo, v izogib kasnejšim
nejasnostim in različnim interpretacijam sodelovanja, z naše strani navzoč odvetnik, specializiran
za gospodarsko pravo, naše medsebojno sodelovanje pa bomo tudi zvočno snemali. Verjamem,
da se z vsem, kar Vas prosim in s čimer Vas seznanjam, strinjate in Vas še enkrat prosim, da mi
to v najkrajšem možnem času tudi potrdite.
Do Vašega cenjenega odgovora namreč zavod Kultprotur ne more nadaljevati s pripravami na
izvedbo Prangerjade na gradu Negova (1. 7. – 3. 7. 2016), saj bom kot odgovorna oseba šele po
prejemu Vašega odgovora lahko svojim zaposlenim odredila prioritetne delovne naloge.
Ta mail pošiljam v vednost tudi predsednici Sveta zavoda Kultprotur, županu Občine Gornja
Radgona in direktorici Občinske uprave Občine Gornja Radgona, zgolj iz razlogov, ki jih
navajam v drugem in četrtem odstavku tega dopisa.«
Torej, nikoli nisem prosila odloga, ničesar nismo delali, če me boste malo še vlekli za jezik, bom
z veseljem ponovila še nekaj telefonskih pogovorov, tako s strani predsednice NO, njenih
izrečenih besed, kot koga drugega. In ne dovolim si, da mi pripisujete stvari, ki jih nisem niti
napisala niti izrekla, zahtevam pa uradni odgovor, kako ste prišli do tega maila, kajti do njega,
draga kolegica, niste pooblaščeni.«
Dušan ZAGORC, je kot predsednik statutarno pravne komisije, prosil članice in člane
občinskega sveta, da spoštujejo poslovnik, katerega med sejo razlaga le župan, ki lahko tudi
odvzame besedo in poda odgovor še na isti seji, če želi.
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Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Ga. mag . Norma Bale, od kod Vam pravica, da kličete advokata in da zvočno snemate. A je to v
našem poslovniku dovoljeno? Občinska uprava je dobila to sporočilo, verjetno od ge. Suzane, pa
se občinska uprava na to ni odzvala. Kar se tiče dela Nadzornega odbora pa smo prišli tako daleč,
da je res skrajni čas, da se tu pokliče organe pregona glede vseh teh dejanj, ki se dogajajo v
zadnjem letu. Če ne bo to storila občinska uprava ali člani občinskega sveta, bom za to poskrbel
sam osebno.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta je podala naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo, da se vzame na znanje informacija od kod sem dobila vso to korespondenco. V
ponedeljek sem dala dopis, da v skladu s 16. členom poslovnika občinskega sveta želim vso
korespondenco z mojo pobudo, ki sem jo dala na junijski seji. Naslednji dan sem dobila odgovor,
da mi lahko posredujejo dokumentacijo. Naš poslovnik daje pravico članom in članicam
občinskega sveta, da si pri delu pridobijo dodatna pojasnila, obvestila oz. informacije, ki jih
potrebujejo pri svojem delu v občinskem svetu. Pridobila sem to zakonito v pisarni občine Gornja
Radgona.«
Župan je opozoril na spoštovanje določil Poslovnika občinskega sveta.
Mag. Norma BALE, članica občinskega sveta je podala naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo, da na naslednjo sejo povabimo predsednico Nadzornega odbora, kajti prepričana
sem, da poleg mene imamo za njo tudi drugi članice in člani OS kar nekaj tehničnih vprašanj,
tako o njihovem delu, kot njihovih proceduralnih postopkih, nenazadnje tudi o sestavi nadzornega
odbora, ki je politično nastavljeno – vemo iz katere stranke.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je najprej podal mnenje glede prebranega sporočila, ki
ni nobena poslovna tajnost, delo obeh javnih institucij je javno. V nadaljevanju je podal naslednjo
POBUDO:
»Občina je že zadolžena zelo globoko – s tem proračunom bo občina zadolžena do maksimuma.
Dajem pobudo, da do naslednje seje urad župana z OU pripravi seznam vseh kreditov in njihovo
dobo odplačevanja in kako si predstavlja te kredite odplačevati. Se pravi, vsako leto, koliko bo
posamezen kredit stal oz. vsi skupaj.«
Miran DOKL, član občinskega sveta, je naznanil, da protestno zapušča sejo in se v bodoče sej ne
bo več udeleževal ob takšnih razpravah.
Z njim so sejo protestno zapustili vsi člani in članice svetniške skupine SD (Miran Dokl, mag.
Norma Bale, Vitomir Dundek, Alenka Rojko in Tamara Šmelc).
Župan je ob 14.47 uri odredil 10-minutni odmor. V odmoru so se sestali predstavniki vseh
svetniških skupin v občinskem svetu. Seja se je nadaljevala ob 14.58 uri. Župan je ugotovil
prisotnost članic in članov občinskega sveta. Na seji je bilo navzočih 11 članic in članov
občinskega sveta.
Drugih vprašanj ali pobud ni bilo, zato je župan zaključil to točko.
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K tč. 5:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2016 (skrajšani postopek)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje ter v dodatnem
gradivu še amandma predlagatelja z obrazložitvijo.
Župan je podal uvodno obrazložitev.
Podrobno obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
Branko KLUN je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 – skrajšani postopek, z vsemi
prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Zaradi odsotnosti predsednika in podpredsednika odbora je župan prebral 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 spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 – skrajšani postopek, z
vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z dopolnitvijo, da se
na proračunski postavki »160399-4 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav« zagotovijo dodatna
finančna sredstva v višini 10.000,00 eur in tako postavka poveča na skupno 20.000,00 eur.«
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 –
skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 – skrajšani postopek, z
vsemi bilancami 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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2016 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, David ROŠKAR, Urška MAUKO TUŠ, Branko KLUN, Dušan
ZAGORC.
Župan je dodal komentar in prosil za sprejem odloka.
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 (14 navzočih, od tega 11
ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 131:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami.
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K tč. 6:

Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje ter v dodatnem
gradivu še dodatno obrazložitev predloga sklepa.
Obrazložitev k tej točki je podal mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala
Radgona d.o.o..
Župan je opozoril na napako v 6. členu predloga sklepa (veljaven datum pričetka uporabe je 1. 8.
in ne 1.7.).
Župan je prebral 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 potrditvi cen in Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona 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 Sklepa
o potrditvi cen in Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona 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 potrditvi cen in Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja
Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta dr. Peter KRALJ in Ingeborg IVANEK.
Dodatno obrazložitev na izpostavljeno v razpravi sta podala mag. Zlatko ERLIH 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 soglasno (14 navzočih, od tega 14 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 132:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi cen storitev in
Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona, s
katerim se:
- potrjuje predloženi »Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode – marec 2016«, ki ga je izdelal izvajalec
javne službe Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.,
- potrjuje cena storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,
- potrjuje cena storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,
- potrjuje cena storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami.
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ODMOR
Ob 16.15 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.38 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 14 članic in članov občinskega sveta.
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 2016
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu še predlog
sklepa z obrazložitvijo in priloženimi različnimi izračuni.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Podrobnejšo obrazložitev k tej točki je podala dr. Tatjana FULDER, direktorica Občinske uprave.
Župan je prebral 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
2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s 50 % subvencijo vseh cen, in
sicer cen storitev odvajanja odpadne vode (omrežnina in storitve), cen storitev čiščenja odpadne
vode (omrežnina in storitve) in cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami.«
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 Sklepa
o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2016 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s 30 % subvencijo vseh cen, in sicer cen
storitev odvajanja odpadne vode (omrežnina in storitve), cen storitev čiščenja odpadne vode
(omrežnina in storitve) in cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske 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
2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s 30 % subvencijo vseh cen, in
sicer cen storitev odvajanja odpadne vode (omrežnina in storitve), cen storitev čiščenja odpadne
vode (omrežnina in storitve) in cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ.
Župan je podal dodatna pojasnila.
Dr. Peter KRALJ je repliciral.
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ODMOR
Ob 17.20 uri je župan odredil 5-minutni odmor in pozval predstavnike svetniških skupin na
kratko posvetovanje. Seja se je nadaljevala ob 17.25 uri. Župan je ugotovil, da je prisotnost članic
in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji navzočih 14 članic in članov
občinskega sveta.
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 (13 navzočih, od tega 12
ZA – 1 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št. 133:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme 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 2016, s katerim se določi, da bo
Občina Gornja Radgona za leto 2016 subvencionirala 50 % cene omrežnine (cena uporabe
javne infrastrukture) iz dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Gornja Radgona.
K tč. 8:

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter
finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika Javni zavod
Knjižnica Gornja Radgona za leto 2014

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Podrobno obrazložitev k tej točki je podala Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona.
Branko KLUN je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim
Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja
posrednega proračunskega porabnika Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona za leto 2014 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje s predlogom, da se v Javnem
zavodu Knjižnica Gornja Radgona izvede podroben pregled poslovanja s strani zunanje revizijske
hiše.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je
seznanil s strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti
organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika Javni
zavod Knjižnica Gornja Radgona za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme za znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, David ROŠKAR, Urška MAUKO TUŠ, David ROŠKAR,
Peter ŽNIDARIČ, Branko KLUN, Miroslav NJIVAR.
Župan je dodal pojasnilo, ga. Marija Flegar pa je na zahtevo dr. Petra Kralja podala odgovor.
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 (14 navzočih, od tega 14 ZA)
sprejeli naslednji
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S K L E P, št. 134:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora zakonitosti
organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega
porabnika Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona za leto 2014.

K tč. 9:

Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno
izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (prva obravnava)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje ter v dodatnem
gradivu še prejeto mnenje Mladinskega sveta Gornja Radgona.
Obrazložitev k tej točki je podal Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi.
Branko KLUN je kot podpredsednik odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah v
občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja –
prva obravnava 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 Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno
izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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 nato soglasno (14 navzočih, od tega 14 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št. 135:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o priznanjih in
nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času
izobraževanja (prva obravnava). Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni.
K tč. 10:

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:
- pogovorih o nadaljnjem, višjem standardu življenja v naši občini, katerega dokončani projekti
dvigujejo, sorazmerno pa povzročajo dvig cen ter ogromno zalaganja, da je le-ta minimalen;
- neuspelem javnem naročilu s pogajanji za področje cestne infrastrukture;
- praznovanju 25-obletnice Vojne za Slovenijo in zadnjega odhoda vojaka iz Gornje Radgone,
obisku predsednika Republike Slovenije ob tej slovesnosti ter novi maši na ta dan;
- pričetku celovite obnove Panonske ulice v Gornji Radgoni s prošnjo vsem za potrpežljivost;
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-

težavah ob zaganjanju novega vodovodnega sistema, o vključevanju Komunale Radgona
d.o.o. v ta sistem in težavah z vodohramom v Podgradu;
potezah države glede regijskih projektov (opuščanje regijskih kvot in posledično temu nič
denarja za Pomurje);
postavitvi temeljnega kamna za visokovodne nasipe na avstrijski in slovenski strani in samem
projektu v katerem je občina prisotna z enim odstotkom vrednosti investicije.

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
18.50 zaključil 13. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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