ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 23.
marca 2017, 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
trenutno skupno 20 članic in članov občinskega sveta. Seji sta se pri 3. točki pridružila Urška
MAUKO TUŠ in Branko KOCBEK. Opravičila se je Karolina STAROVASNIK.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih vseh 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, Marija RESNIK, Alenka ROJKO,
David ROŠKAR, Dušan ZAGORC, Robert ŽINKOVIČ in Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
− v.d. direktorja Občinske uprave – Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Andrej SUBAŠIČ,
Dominika FRAS, Valerija FRANGEŽ, Simona PELCL, Majda FERENC, Marjeta ERDELA;
− direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o., Davorin KURBOS;
− direktor Komunale Radgona d.o.o. – mag. Zlatko ERLIH;
− predstavnik Prometnega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo – mag. Simon
DETELLBACH;
− inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu – mag. Aleš POTOČNIK,
− novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani. Posnetek te javne seje
je javno dostopen preko spletne strani občine.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− k tč. 6: Sklep o strokovnih mnenjih in podlagah glede izvedbe glavnega križišča v centru
mesta Gornja Radgona (spremenjen predlog sklepa s prilogo);
− k tč. 10: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (amandma predlagatelja z
obrazložitvijo);
− k tč. 14: Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019 (čistopis);
− mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe;
− mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti;
− mnenje in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo;
− mnenje in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve;
− mnenje in predlogi Komisije za prireditve.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 9. 2. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 9. 2. 2017 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 16. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega
17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 172
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 9. 2. 2017 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 17. 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.
Župan je na prošnjo zunanjega poročevalca predlagal spremembo vrstnega reda točk dnevnega
reda, kot je bil določen v predlogu dnevnega reda, in sicer: da se točka št. 8 »Sklep o podaji
mnenja na Elaborat 2017/2015 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo« premakne naprej in postane točka št. 5. prejšnje
5, 6 in 7 pa postanejo nove točke 6, 7 in 8.
Župan je v nadaljevanju podal predlog spremembe vrstnega reda točk dnevnega reda v razpravo.
Razprave glede predloga ni bilo in je bil dan predlog na glasovanje. Sprememba vrstnega reda
točk dnevnega reda je bila sprejeta soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA).
Župan je nato je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi
o celotnem predlogu dnevnega reda.
V tem času, ob 14.08 uri, se je seji priključila Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta,
tako se je prisotnost povečala na 18 članic in članov občinskega sveta.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje čistopis
spremenjenega celotnega predloga dnevnega reda. 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 16. redne seje občinskega sveta z dne 9. 2. 2017
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
5. Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2017/2015 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo
6. Sklep o seznanitvi z Akcijskim načrtom v sklopu izdelave Celostne prometne strategije
Občine Gornja Radgona
7. Sklep o strokovnih mnenjih in podlagah glede izvedbe glavnega križišča v centru mesta
Gornja Radgona
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8. Sklep o določitvi izvajalca obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata
o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov
9. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017
10. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (druga obravnava)
11. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
12. Sklep o ceniku za ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona do
vrednosti ocenjenega premoženja 10.000,00 EUR
13. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2017
14. Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019
15. Koledar prireditev v letu 2017 v občini Gornja Radgona
16. 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 20. 3. 2017 na spletni strani Občine Gornja Radgona objavljeni vsi
odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 16. redni seji
občinskega sveta.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil tri VPRAŠANJA:
1. »Moje vprašanje se je glasilo, zakaj se ne opravi nadzor s strani zunanje revizijske hiše nad
poslovanjem Javnega zavoda Knjižnica? Odgovor me je čudil, saj ste si ga lahko tudi sami
prebrali. Po informacijah bi naj bil nadzor (revizija) opravljen novembra 2016. Mogoče od
vas svetnikov kdo ve, kakšen je bil ta nadzor (revizija) in kaj se je dogajalo potem, kar je
ugotovila nadzorna (revizijska) hiša iz Maribora. Še bolj žalostno je to, da nadzorni odbor to
ni vedel vse do danes. Jaz sem vprašal, če je dobil nadzorni odbor mnenje tega nadzora
(poročilo o reviziji), kar bi naj apaški župan naročil, kot so se dogovorili župani (svet
ustanoviteljic). Vendar, občinski svetniki Gornje Radgone smo zahtevali, da se opravi nadzor
(revizija). Občina Apače nima s tem nič, ona ima svoj nadzorni odbor, ki bi lahko opravil
nadzor, kot ga je opravil naš nadzorni odbor. Po mojem mnenju se Nadzorni odbor Občine
Gornja Radgona močno ignorira in to se bo moglo ustaviti. Moje vprašanje je, kje je ta
zapisnik te hiše, ki je opravljala nadzor (zunanjo revizijo poslovanja) Javnega zavoda
Knjižnica? Če kdo ve, mi lahko danes odgovori.«
2. »Zakaj je za današnjo sejo bilo zopet umaknjeno poročilo nadzora javnega zavoda PORA, ki
je bil izveden na pobudo nadzornega odbora? Nadzor je bil že opravljen davno. O tem bi
morali danes razpravljati, vendar ne vem zakaj ne.«
3. »Danes smo dobili preko javnih medijev (časopisa Večer) informacijo kaj se je dogajalo, že
pred leti (že od leta 2008) z našo kabelsko. Jaz sem razpravljal o tem že v prejšnjem in tem
mandatu. Vprašujem, ali se iz občinske uprave nobeden ne počuti odgovornega, ali iz
Krajevne skupnosti Gornja Radgona, ko sem dal ne samo enkrat pobudo, naj vložijo tožbo in
zahtevajo svoj delež. Ta delež znaša ca 50.000 EUR, pa vse do danes nič. In sedaj, kot lahko
preberemo, kar dve strani sta napisani v Večeru, se bomo lahko za ta denar zbrisali pod
nosom, kakor tisti, ki so vlagali v kabelski sistem.«
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Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
»Koncem leta 2016, v zadnjem kvartalu, mislim da v oktobru, so dobili vsi bodoči možni
uporabniki dopis s strani občine z roki, da se priključijo na kanalizacijsko omrežje. Mislim, da je
večina ta rok spoštovala. Sliši se po terenu, da vsi, ki bi se lahko priključili na kanalizacijo, tega
še niso storili. Zanima me, koliko je takih, ki se še niso priključili, ki bi morali biti in zakaj ne?«
POBUDA:
»Od 1. 1. 2017 se zaračunava storitev odvoza greznične gošče iz greznic v čistilno napravo.
Odvoz se bo pričel vršiti predvidoma z mesecem majem 2017. So posamezniki, ki so že morali v
tem času izprazniti greznico zaradi cikla oziroma potrebe do meseca marca. To so naročili sami
in tudi sami plačali obenem pa se jim je ta storitev zaračunala tudi na položnicah s strani javnega
podjetja Komunala Radgona. Predlagam, da bi se v takih primerih, ko stranka lahko z računom
dokaže, da je v tem obdobju sama uredila odvoz iz greznice, to ustrezno evidentiralo s strani
Komunale Radgona v sistemu ter da se na nek način ta strošek, ki ga je imela stranka, poračuna
na položnicah, oziroma, da se ji ta denar vrne. Ta triletni cikel odvoza teče enako kot za ostale,
ter se odvoz izvede v poznejših mesecih.«
VPRAŠANJE:
»Krajani iz Črešnjevec vas, kot mi to imenujemo, so se obrnili name in opisali način čiščenja
oziroma so se pritoževali nad čiščenjem posipnega materiala s pločnika s tako imenovanimi
puhalniki. Material se je spravljal na cesto in nato pometel s ceste. Pri tem so se že ob samem
pihanju dvigovali oblaki prahu. Kasneje se je ta prah predvsem ob vožnji tovornjakov in
kombiniranih vozil širil in nalagal na vrtove in fasade. Ljudje so se pritoževali nad takšnim
izvajanjem čiščenja pločnikov, saj se to navadno izvaja z dodatkom vode, da se ne praši.
Sprašujem, zakaj se to izvaja na takšen način? In dopolnitev vprašanja pa me zanima še: Kdaj bo
javno podjetje nadaljevalo s čiščenjem oziroma odstranjevanjem posipnega materiala na
stranskih cestah in ulicah? Videl sem primere iz lanskega leta, ko to ni bilo pometeno, zato
sprašujem, ali se bo to letos izvedlo, ali pa bodo ostali spet kakšni slepi kraki nepometeni?«
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je postavila eno VPRAŠANJE:
»Imam vprašanje na podlagi današnjega članka, ki je bil objavljen v časopisu Vestnik. Glede
nakupa radia Murski Val sprašujem vas gospod župan. Za jutri je predvidena seja skupščine
CERO Puconci. Mestna občina Murska Sobota je podala predlog za razširitev dnevnega reda v
delu, kjer bi se ponovno glasovalo glede možnosti nakupa Radia Murski Val. Zanima me, ali
boste takšen predlog podprli in če pride ta točka na dnevni red, kako boste ponovno glasovali o
nakupu Radia Murski Val? Prosim, da se poda odgovor še na današnji seji, ker je seja že jutri.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO in postavil eno VPRAŠANJE:
POBUDA:
»Nisem čisto zadovoljen s podanimi odgovori na moja vprašanja iz prejšnje seje. V prvem
vprašanju glede CERO Puconci o nakupu Murskega Vala, kjer sem komentiral, od kod CEROP-u
toliko sproščenega denarja, da lahko kupi oziroma zagotovi premostitvena sredstva za nakup
Murskega Vala, sem povedal, da nas občane preveč odirajo z visokimi cenami. V odgovoru je
bilo med drugim zapisano, da smo v kontekstu nakupa Murskega Vala, sprejeli vlogo vmesnega
člena pri nakupu tega podjetja za vse pomurske občine, saj nastopamo v regiji kot edini pravni
subjekt, kjer so zastopane vse občine Pomurja. Jaz sem se pa vprašal, od kod jim toliko denarja,
da lahko zagotovijo sredstva in premostitveno kupijo Murski Val. Mislim, da nas CERO Puconci
odira, ker bi moral delovati neprofitno, oz. s profitnim delom pričakujem, da pokriva neprofitni
del, ne pa da deli dobiček. Da bi se pokrivalo to iz koncesnine je zakonsko sporno, saj koncesnina
ni namenjena za drugo, kot za amortizacijo in vlaganje nazaj v obstoječi sistem. S tem
odgovorom nisem zadovoljen.
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Na drugo vprašanje, ki sem ga postavil glede podpisa pogodbe z JP Prlekija, sem dobil druge
odgovore, kot pa tisto, kar sem pričakoval.
Zatorej nisem zadovoljen s podanimi odgovori in pričakujem dodatni odgovor na obe postavljeni
vprašanji.«
VPRAŠANJE:
»Na prejšnji seji sem vprašal za postavko 010131- nadomestilo za opravljanje funkcije župana, in
sicer, ali bo ta vsota zadostna, da se ne bo spreminjala do konca leta? Ker na to vprašanje nisem
dobil odgovora, zato danes ponovno sprašujem pri tej točki, ali bo ta postavka ostala celo leto kot
končna, saj gre postavka samo za nadomestilo župana? Župan verjetno ve, če bo ta postavka
ostala v enaki višini oziroma, če je zadostna za delo neprofesionalnega župana.«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Občan naše občine je kupil parcelo št. 1155/1 k.o. Gornja Radgona. Ta parcela je v ulici Ob
potoku, v smeri G. Radgona – Črešnjevci levo od cestnega podjetja. Pridobil si je gradbeno
dovoljenje in pričel z izkopom temeljev. Žal pa še nima vodovodnega priključka. Trenutno si
mora vodo za betoniranje dovažati sam.
Zanima me, kako je možno izdati gradbeno dovoljenje, vodovodnega priključka pa nima
zagotovljenega? Smatram, da je potrebno problem z lastnico (sosednja parcela), ki ne dovoli
priključka za sosednjo parcelo, rešiti pod nujno. Vodovodno omrežje ni last posameznika temveč
mora biti dostopno vsakemu občanu!«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal tri POBUDE:
1. »V križišču ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci pri podjetju Odelo je po novem
kategorizirana cesta kot javna pot in torej ni več privatna pot in je v lasti občine. Na tem
križišču, ko zavijemo od Odela naravnost, je rešetka. Ta rešetka je zamašena. Ob vseh večjih
nalivih prihaja do tega, da voda, ki močno priteče s hribov v manjšem delu odteče v to
rešetko, glavnina pa steče na cesto. To je lahko izredno nevarno. Zato pozivam in predlagam,
da si javno komunalno podjetje to rešetko pogleda in jo očisti. To finančno ne stane veliko.«
2. »Večkrat v zgodovini smo imeli kakšno delovno sejo in predlagam, da župan in občinska
uprava organizirata eno delovno sejo in, da si vse članice in člani občinskega sveta ogledamo
infrastrukturo vodovodnega sistema C. Ta sistem je stal nekje okrog 49 mio/EUR in mislim,
da je dobro, da si ogledamo te zadeve od vodohramov in tako dalje. Ob koncu predlagam, da
si pogledamo še naše ceste, na katere že več let opozarjam in to ceste, ki so v najslabšem
stanju. Da se bomo prepričali prav vsi, ne samo David Roškar, kakšna je naša cestna
infrastruktura.«
3. »Glede obširnosti gradiva za občinski svet predlagam g. župan, da morda naredimo kako sejo
občinskega sveta več in v bodoče kakšno točko dnevnega reda manj, da si bomo lahko
sposobni to debelo »knjigo« prebrati do konca.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI in postavila eno
VPRAŠANJE:
POBUDA:
»Začela bom z odgovori, katere sem dobila posredovane ta teden v ponedeljek, in sicer. Na moje
vprašanje, ki sem ga postavila na zadnji seji in sicer, ki je spet, boste rekli, povezano z
racionalizacijo v javnih zavodih. Vprašanje se je glasilo torej, kako je s tem pristopom, kaj se
počne, kakšne so aktivnosti (če so sploh bile katere), in sem dobila odgovor, da oba javna zavoda
PORA in KULTPROTUR izvajata skladno z zakonom tržno dejavnost. Hkrati obe direktorici
javnih zavodov načrtujeta in ocenjujeta, da se bodo v bodoče tržni deleži še povečevali in s tem
zmanjševali stroški, ki bremenijo proračun Občine Gornja Radgona. Spoštovani kolegice in
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kolegi. V svojem mandatu kot članica občinskega sveta, torej dve leti nekako zasledujem eno
rdečo nit, in sicer: dajem predloge, si želim, da najdemo nek dogovor kaj, oziroma da oblikujemo
vizijo, kaj bo z našimi javnimi zavodi, zaradi tega, ker se stvari spreminjajo na terenu in naši
okolici. Dobila sem odgovor, ki je zame zelo pomanjkljiv. Izraža dobesedno ignoranco. Želim
samo, da se še ponovno odgovori na tisto moje zastavljeno vprašanje. Želim samo pojasnilo še na
prejšnje vprašanje.«
Župan je zaprosil za postavitev konkretnega vprašanja, ne pa da se razpravlja.
VPRAŠANJE:
»Zanima me, kaj se dogaja na Panonski ulici v zadnjih dveh tednih? Občani so me opozorili, da
se na pločnikih izvaja polaganje granitnih kock. Sprašujem, ali je bilo to delo načrtovano že s
projektom, ali pa gre za dodatna dela?«
POBUDA:
»Včeraj smo imeli okroglo mizo na temo krajevnih skupnosti. Pobuda je za vas gospod župan.
Želim si, če je možno dajati pobude in predloge, da potem poslušate vse tiste, ki so prisotni ob
takšnih priložnostih. Vsi vemo, da so okrogle mize in konference, predvsem take tematike, kot jo
imamo sedaj povezane s krajevnimi skupnostmi, zelo pereče tematike. Popolnoma normalno je,
da nekdo mogoče povzdigne glas in da pridejo kakšna čustva na plano. To v končni fazi ni nič
narobe, zato gospod župan, mislim če se pogovorimo smo vsi zadovoljni in od tega nekaj
odnesemo.«
Župan je opozoril članice in člane občinskega sveta, da pri dajanju pobud in vprašanj v skladu s
poslovnikom na začetku postavijo jasno pobudo ali vprašanje in nato nadaljujejo z obrazložitvijo.
Župan je v nadaljevanju podal ustni ODGOVOR na vprašanje Alenke ROJKO, glede glasovanja
na jutrišnji seji CERO Puconci v zvezi z nakupom Radia Murski Val.

Drugih vprašanj, pobud ali predlogov ni bilo, zato je župan zaključil to točko.

K tč. 5: Sklep o podaji mnenja na Elaborat 2017/2015 o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan. Podrobnejšo obrazložitev elaborata je podal
Davorin KURBOS, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o podaji mnenja na Elaborat 2017/2015 o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s
pitno vodo in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme sklep 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 podaji mnenja na Elaborat 2017/2015 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Sklepa o podaji mnenja na Elaborat 2017/2015 o oblikovanju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme sklep v predloženi vsebini.«
Župan je predlagal, da se v besedilu predloga sklepa doda točka 3. z besedilom: »Pozitivno
mnenje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona velja tudi na vse morebitne spremembe vezane
na znižanje cen v elaboratu iz prvega odstavka tega sklepa.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ in župan.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 173
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Elaboratom 2017/2015 o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
oskrbe s pitno vodo Občine Apače, Občine Gornja Radgona, Občine Križevci, Občine
Ljutomer, Občine Radenci, Občine Razkrižje, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine
Veržej, ki ga je marca 2017 izdelal izvajalec javne službe, Javno podjetje Prlekija d.o.o..
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k elaboratu iz prvega
odstavka tega sklepa.
3. Pozitivno mnenje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona velja tudi na vse morebitne
spremembe vezane na znižanje cen v elaboratu iz prvega odstavka tega sklepa.

K tč. 6: Sklep o seznanitvi z Akcijskim načrtom v sklopu izdelave Celostne prometne
strategije Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan in pojasnil, da bo namesto predstavnice ZEU, družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o. podal obrazložitev mag. Simon DETELLBACH. Podrobnejšo
obrazložitev je nato k tej točki je podal mag. Simon DETELLBACH.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe se je seznanil s predlogom Akcijskega načrta v sklopu izdelave
Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Dušan ZAGORC, Simon DETELLBACH (dodatno pojasnilo).
Župan je dodal pojasnilo,
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 (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 174
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Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Akcijskim načrtom v sklopu izdelave
Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona (CPS GR), ki ga je pripravil in
izdelal ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.
K tč. 7: Sklep o strokovnih mnenjih in podlagah glede izvedbe glavnega križišča v centru
mesta Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in v dodatnem
gradivu.
Uvodno obrazložitev je podal župan, vsebinsko obrazložitev k tej točki je podal Andrej
SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je podala proceduralni predlog. Župan je podal pojasnilo.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o strokovnih mnenjih in podlagah glede
izvedbe glavnega križišča v centru mesta Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme sklep, s katerim soglaša, da se izvede in rekonstruira kot krožno križišče.«
ODMOR
Ob 16.13 je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.35 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo ob
nadaljevanju na seji navzočih 19 članic in članov občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: župan, David ROŠKAR, Dušan ZAGORC, dr. Peter KRALJ, in Miran DOKL
(tudi predlog).
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je podal predlog
vsebine kot dodatka k sklepu pod točko 2, ki jo je v razpravi predlagal Miran DOKL. O predlogu
ni bilo razprave in je bila dana dopolnitev prvotnega sklepa na glasovanje. Dopolnitev sklepa so
članice in člani občinskega sveta sprejeli soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA). Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji sklep
S K L E P, št.: 175
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil in soglaša, da se na podlagi Študije
optimalne ureditve križišča v Gornji Radgoni, št. elaborata 02/2011-T z datumom marec
2011, ki jo je izdelala Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ter na podlagi
projektne dokumentacije PZI, št. projekta 152/11 z datumom junij 2011, ki ga je
izdelalo projektivno podjetje Cestni inženiring d.o.o. iz Maribora, križišče R1-230/0366,
R1-230/0327 in R2-449/0316 med Partizansko cesto in Panonsko ulico v centru mesta
Gornja Radgona, izvede in rekonstruira kot krožno križišče.
2. Župana obvezujemo, da danes sprejeto stališče o izvedbi krožišča takoj sporoči
pristojnim na Direkcijo RS za infrastrukturo z zahtevo, da se k sami izvedbi pristopi v
najkrajšem možnem času.
K tč. 8: Sklep o določitvi izvajalca obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in
potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne GJS zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev k tej točki sta podala Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi in v
nadaljevanju Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Sklepa o določitvi izvajalca obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.
2. Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe predlaga občinskemu
svetu, da zadolži občinsko upravo, da čimprej oz. v roku 6 mesecev, določi lokacijo, kjer se
bo lahko izvajala GJS zbiranja komunalnih odpadkov, idejni elaborat o velikosti in obliki
lokacije z vrisanimi območji za posamezni proces pa izdela KORA v roku 1 meseca.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Ivan KAJDIČ, dr. Peter KRALJ (replika in predlog), župan in
Dragan KUJUNŽIČ (dodatno pojasnilo).
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 (19 navzočih, od tega 19 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 176
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi izvajalca
obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
predloženi vsebini, s katerim se:
− s 1. 4. 2017 kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov v Občini Gornja Radgona določi Komunala Radgona, javno podjetje,
d.o.o. in
− potrdi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2017 v Občini
Gornja Radgona, št. 2/2017 z dne 7. 3. 2017, ki velja od 1. 4. 2017 do potrditve
novega elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
2. Občinska uprava čimprej oz. najkasneje v roku 6 mesecev, določi lokacijo, kjer se bo
lahko izvajala gospodarska javna služba zbiranja komunalnih odpadkov kot je
predvideno v elaboratu. V roku 1 meseca izvajalec Komunala Radgona, javno podjetje,
d.o.o. pripravi idejni elaborat o velikosti in obliki lokacije z vrisanimi območji za
posamezni proces pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov.
K tč. 9: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi:
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1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval
predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe predlaga, da višina
subvencije v naslednjih letih ostane enaka.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za proračun, finance in
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je
obravnaval predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona za leto 2017 in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ in župan.
Drugih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral
predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 177
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi subvencioniranja
cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja
Radgona za leto 2017 v predloženi vsebini, s katerim se določa, da bo Občina Gornja
Radgona za leto 2017 subvencionirala 21 % cene omrežnine (cena uporabe javne
infrastrukture) za nepridobitne uporabnike iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona od dne veljavnosti
enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sistem C dalje.
K tč. 10: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in amandma
predlagatelja v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v
občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2017 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka
o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 – druga obravnava in predlaga predlagatelju
proračuna, da se postavka 140291 – sofinanciranje razvoja malega gospodarstva poveča za
5.000,00 eur, za enak znesek pa se zmanjša postavka 160396-1 – subvencije JP Prlekija d.o.o. –
vodovod.«
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2017 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
10

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 proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 – druga obravnava
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.«
Peter ŽNIDARIČ je kot predsednik odbora podal pojasnilo, da se je Odbor za kmetijstvo in
turizem sestal, vendar ni bil sklepčen. Ostali člani odbora so se strinjali, da se sprejme sklep o
sprejemu predloga proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2017 – druga obravnava.
Župan je opozoril prisotne na vloženi amandma, ki je bil članicam in članom občinskega sveta ter
ostalim prisotnim je bil dan pred sejo na mize kot dodatno gradivo.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
V razpravi so sodelovali: Miroslav NJIVAR, Dušan ZAGORC, dr. Peter KRALJ, Urška
MAUKO TUŠ, Dušan ZAGORC (replika), dr. Peter KRALJ (replika), David ROŠKAR, Urška
MAUKO TUŠ (replika) in dr. Peter KRALJ (replika).
Sledilo je glasovanje o amandmaju predlagatelja na predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2017 – druga obravnava, katerega so članice in člani občinskega sveta prejeli v
dodatnem gradivu. Razprave o amandmaju ni bilo, zato je župan dal amandma na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (19 navzočih, od tega 18 ZA – 0 PROTI))
sprejeli amandma predlagatelja.
Župan je ugotovil, da je amandma predlagatelja sprejet in je s tem postal sestavni del predloga
odloka o proračunu.
V nadaljevanju je sledilo glasovanje o celotnem predlogu odloka o proračunu. Župan je prebral
predlog sklepa.
V razpravi glede predloga sklepa sta sodelovala: Miroslav NJIVAR (vprašanje) in župan
(odgovor).
Nadaljnje razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (19 navzočih, od tega 15 ZA – 3
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 178
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2017 – druga obravnava, vključno z vsemi bilancami in obveznimi
prilogami.

K tč. 11: Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona,
Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal mag. Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu
in redarstvu.
Dr. Peter KRALJ je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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Razpravljal je: dr. Peter KRALJ.
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 (15 navzočih, od tega 15 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 179
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predloženim Letnim poročilom
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob
Ščavnici za leto 2016.
K tč. 12: Sklep o ceniku za ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja
Radgona do vrednosti ocenjenega premoženja 10.000,00 EUR
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
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 ceniku za ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja
Radgona do vrednosti ocenjenega premoženja 10.000,00 EUR in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (15 navzočih, od
tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 180
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ceniku za ravnanje s
stvarnim premoženjem v lasti Občine Gornja Radgona do vrednosti ocenjenega
premoženja 10.000,00 EUR.
K tč. 13:

Letni program športa v občini Gornja Radgona 2017

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Simona PELCL, uslužbenka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala pohvalo Simoni PELCL za predstavitev
programa in podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki glasi: »Odbor za družbene dejavnosti
je obravnaval predlog Letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2017 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je podal dodatno pojasnilo in povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je
župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato
soglasno (14 navzočih, od tega 14 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 181
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2017.
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K tč. 14:

Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 - 2019

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in v dodatnem
gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi.
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Lokalni program za kulturo občine Gornja
Radgona 2016 – 2019 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.
Odbor predlaga, da se gradivu pred sprejemom priložijo navedeni vsi viri in literatura, ki je bila
uporabljena.«
Župan je povabil prisotne k razpravi:
V razpravi so sodelovali: dr. Peter KRALJ, Franek RADOLIČ, mag. Norma BALE in Majda
FERENC (dodatno pojasnilo).
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 (18 navzočih, od tega 18 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 182
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Lokalni program za kulturo občine Gornja
Radgona 2016 – 2019.
K tč. 15: Koledar prireditev v letu 2017 v občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi.
Franek RADOLIČ je kot predsednik komisije podal naslednje mnenje Komisije za prireditve, ki
glasi: »Komisija za prireditve je obravnavala Koledar prireditev v letu 2017 v občini Gornja
Radgona in predlagala občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Koledar prireditev v letu 2017 v občini
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal
predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od
tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 183
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predloženim Koledarjem prireditev v
letu 2017 v občini Gornja Radgona.
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K tč. 16:

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:
- okrogli mizi na temo prihodnost krajevnih skupnosti v občini,
- nakupu deleža radio Murski Val,
- modernizaciji Panonske ulice v Gornji Radgoni,
- novo opremljenih prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona,
- prodaji občinskega premoženja,
- debelini gradiva za seje,
- zrušenem drevesu na objekt graščine Rotenturm oz. Cicinijeve graščine v Gornji Radgoni.
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
19.37 uri zaključil 17. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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