ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
22. junija 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 16 od
trenutno skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost sta predhodno opravičila
Miroslav NJIVAR in Marija RESNIK. Seji sta se pri 3. točki pridružila Peter ŽNIDARIČ in Ivan
KAJDIČ ter pri 7. točki še Vitomir DUNDEK.
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, Franek RADOLIČ, Alenka ROJKO, David ROŠKAR, Karolina
STAROVASNIK, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK, Robert ŽINKOVIČ in Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
− v.d. direktorja Občinske uprave – Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Daniel VEBERIČ,
Janja OSOJNIK, Vera ŠINKO, Danilo VLAJ, Marjeta ERDELA;
− direktorica PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Nuša PAVLICA JAKOVLJEVIČ;
− predstavnik Eurocon d.o.o. Ljubljana, Stanko ŠALAMON in Dominik ŠALAMON;
− 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 točki 8: Sklep o sprejemu Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje 2017 do
2023 (priložen pravilen prikaz vsebine strani 39 in 40);
− 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 kmetijstvo in turizem;
− mnenje in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve.
K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 11. 5. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 11. 5. 2017 ter povabil navzoče k razpravi o zapisniku.
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Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa za sprejem
zapisnika 18. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 navzočih, od tega
16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 201
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 11. 5. 2017 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 19. 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.
V nadaljevanju je iz predloga dnevnega reda umaknil točko št. 11: »Sklep o določitvi subvencije
k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona«, tako da postaneta prejšnji
točki 12 in 13 točki novi točka 11. in 12. Župan je nato je prebral predloga dnevnega reda in
povabil navzoče k razpravi o predlogu dnevnega reda.
V tem času, ob 14.19 uri, sta se seji priključila Peter ŽNIDARIČ in Ivan KAJDIČ, člana
občinskega sveta, tako se je prisotnost povečala na 18 članic in članov občinskega sveta.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ (predlog za umik 6. točke dnevnega reda), Dušan ZAGORC
(proceduralna vsebina), Robert ŽINKOVIČ (ne bo glasoval za umik 6. točke dnevnega reda),
župan (dodatna obrazložitev umika 11. točke dnevnega reda), dr. Peter KRALJ (replika županu)
in David ROŠKAR (upoštevanje mnenj odborov, potrditev predloga za umik).
Župan je dal v razpravo najprej predlog za umik 6. točke dnevnega reda: »Odlok o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja
Radgona (prva obravnava)«. Brez razprave je bil predlog za umik 6. točke dnevnega reda sprejet
z večino glasov (18 navzočih, od tega 12 ZA in 5 PROTI).
Župan je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda s spremembami ter povabil navzoče k
razpravi o predlogu dnevnega reda.
Drugih prijav k razpravi več ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so nato z večino glasov (18 navzočih,
od tega 17 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 11. 5. 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. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (skrajšani
postopek)
6. Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja
Radgona (prva obravnava)
7. Sklep o sprejemu Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje 2017 do 2023
8. Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v občini Gornja Radgona
9. Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.
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10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 52 navedenih
nepremičnin v lasti občine in predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane
občinske ceste
11. 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 v pisni obliki 18. 6. 2017 na spletni strani Občine Gornja Radgona
objavljeni vsi odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 18.
redni seji občinskega sveta.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Pred kratkim smo lahko opazili, kako lepo so se porezala vsa ta drevesa na območju Trat. In
sicer me zanima sledeče. Tam smo lahko opazili, da so dela izvajali zaposleni iz Gozdarstva
Gornja Radgona, katerega dobro vemo, da je v 100% lasti našega župana. Zato sprašujem, ali
lahko izvaja storitve za Občino Gornja Radgona podjetje, katere 100% je lastnik župan in ali ne
gre tukaj za kolizijo interesov, da privatna gospodarstva javna služba izvaja dela, ki jih je plačala
občina?«
Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, je postavila eno VPRAŠANJE in podala eno
POBUDO:
VPRAŠANJE:
»Postavljam vprašanje v zvezi z dokončanjem izgradnje vodovoda projekta sklopa C, ki je bil
financiran iz kohezijskih sredstev. In sicer: ali je projekt izgradnje zaključen oziroma dokončan in
ali so vsi uporabniki že priključeni na novo zgrajen vodovod, in če niso, kdaj se to planira in s
katerimi sredstvi se bodo poravnala dela, ki še niso opravljena? V mislih imam povezave na novo
zgrajeno vodovodno omrežje. Koliko je trenutno priključitev na nov sistem?«
POBUDA:
»Dajem pobudo, ki se navezuje na leto 1918, ko je general Rudolf Maister razorožil nemško
varnostno stražo in jo razpustil. S tem dogodkom pa je Sloveniji priključil del slovenskega
narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Leta 2018, torej naslednje leto, bomo
praznovali 100 letnico omenjenih dogodkov. Glede na to, da so dogodki močno posegli v
zgodovino našega kraja, ga razdelili na dva dela, dajem pobudo županu in občinski upravi, da
vloži vse napore v to, da bi državna proslava ob 100 obletnici bojev za severno mejo, potekala v
Gornji Radgoni. Naj osvežim spomin, da državni praznik dan Rudolfa Maistra praznujemo 23.
novembra, torej imamo več kot dovolj časa za to.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil štiri VPRAŠANJA in podal tri POBUDE:
VPRAŠANJE:
»Najprej bi povedal, da z odgovori nisem zadovoljen. Kar se tiče pobude okrog zgodbe v Negovi
bi rekel, da so dejstva že tako ali tako praktično izvršena in da nimamo več kaj delati. Opozarjam
pa, da v vsakem primeru preneha služnostna pravica, ki je bila po stari cesti. Kar se tiče
vprašanja, ali je Komunala Radgona izpolnila sklep, ki smo ga sprejeli na zadnji oziroma prejšnji
seji, sedaj že na predzadnji seji, da pripravi elaborat. Nisem zadovoljen z odgovorom oz. nisem
dobil odgovora na drugi del vprašanja: »Kako misli župan ukrepati na dogajanje, ko nekdo
ignorira sklepe občinskega sklepa?« Upam, da niste to vi, namreč župan lahko ukrepa na tak
način, da lahko občinskemu svetu predlaga razrešitev nadzornega sveta oziroma določenih članov
nadzornega sveta. Tudi dokument od Komunale Radgona je podpisan samo s Komunala
Radgona, brez imena in priimka.«
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POBUDA:
»Moje vprašanje glede Doma starejših se je nanašalo na zaključni račun. Vi ste dali odgovor z
datumom 31.5.2017. Pred tem ste vi od Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. dobili 23.
maja dopis, citiram: »Zadeva - Ogrozitev solventnosti družbe DSO-GR d.o.o. zaradi sklepa
sodišča«, se pravi okrog doma je zgleda veliko nepravilnosti. Zanima me, zakaj ste spreminjali
družabniško pogodbo, v času ko je bil drugi partner v stečaju. Ne bom se pravno vtikal v zadevo,
ker nisem pravnik. Zadeva je torej zelo pereča, če že direktor doma starejših občanov kliče na
pomoč. Predlagam, da stvari okrog Doma starejših občanov Gornja Radgona uvrstimo na
naslednjo sejo, ali imamo posebno sejo, kakor koli, kjer bi predstavniki Doma starejših občanov
in drugi družbeniki (legalni ali nelegalni, o tem bo odločalo sicer sodišče) predstavili svoje
stališče okrog tega.«
POBUDA:
»Da se poskuša Telekomu na vljuden način dopovedati, da ob rekonstrukciji Grajske ceste tudi
on položi svoje kable pod zemljo. Vsi ostali, kot so Elektro Maribor in Telemach, bodo šli v to
rešitev ob rekonstrukciji ceste. To pa zato, da ne nastaja škoda. Ko se nova cesta odpira je
bistveno manj časa lahko operativna, kot cesta, ki ko je enkrat dokončana, ostane v takem stanju.
Pozivam tudi oba svetnika iz Grajske ceste (eden je prisoten, drugi ni in dejansko stanujeta na
Grajski cesti), da tudi onadva skušata apelirati na to, da se bo končno v Radgoni pričelo ustvarjati
neko območje brez razpeljanih žic po zraku.«
VPRAŠANJE:
»Sedaj je že druga seja mimo in Komunala še vedno ni oddala Elaborata, torej se počasi bojim,
da se uresničujejo moje napovedi, da je vse skupaj bil samo en način zagotavljanja dodatne
provizije Komunale, kajti Saubermacher dela vse naprej. Komunala tudi nima primernih
prostorov, razen če ne bo pričela prevzemati centra na Meleh, da bi tam sprejemala odpadke.
Druga stvar kar je, predlagam g. županu, da razmisli glede nadzornega sveta Komunale, v kolikor
so res bili vsi člani nadzornega sveta obveščeni o tematiki, da ukrepa proti nadzornikom ali
občinski upravi, ki tega ni izvedla. Zakaj plače zaposlenih v Komunali niso izenačene s plačami v
JP Prlekija, kajti opravljajo popolnoma enako delo, ki ga tudi mi plačujemo. Torej plačujemo
druge ljudi boljše, kot svoje lastne. To zame ni sprejemljivo.«
POBUDA:
»Naslednja pobuda se tiče avtobusnih postaj. Mene to osebno ne tangira, tangira pa naše občane,
predvsem tiste občane, ki imajo šoloobvezne otroke. Avtobusne postaje so nekje razdrobljene
zelo na kratke razdalje, so pa tudi odseki, kjer po 5 km približno ni niti ene avtobusne postaje
vmes. Mislim, da so tisti starši in otroci, ki hodijo v šolo precej zapostavljeni.«
VPRAŠANJE:
»Imam vprašanje okrog črešnjevske kanalizacije, stare in nove. Zanima me, ali imajo uporabno
dovoljenje?«
VPRAŠANJE:
»Ali ima vodarna v Podgradu uporabno dovoljenje?«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala štiri POBUDE in eno zahvalo.
POBUDE:
1. »Dajem pobudo županu in podžupanu, da ažurno torej sproti seznanjata članice in člane
občinskega sveta o vsebini, ki jo izpostavljamo na sejah občinskega sveta pod točko dnevnega
reda vprašanja in pobude. Navezujem se na odgovor, ki ga je prejel g. Njivar, ko je na prejšnji
seji spraševal o poročilu revizijske hiše v JZ Knjižnica. Odgovor župana je bil, da so s
poročilom o izvedbi notranje revizije v tem zavodu bili seznanjeni vsi, ki s tem morajo biti
seznanjeni (torej vodstvo JZ Knjižnica, Svet zavoda, župani in Svet ustanoviteljev). Občinski
svet ni bil posebej seznanjen s tem poročilom, ker tega ne nalaga noben predpis ali sklep
občinskega sveta. S tem je vse lepo in prav, tudi s tem se strinjam. Res je, da nam noben
predpis ne nalaga tega, ampak v primeru, ko imamo poročilo z negativnim mnenjem in le to
ugotovi in potrdi poleg našega nadzornega odbora tudi zunanja inštitucija, bi pričakovala od
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župana in podžupana, da seznanita občinski svet s temi ugotovitvami. Predlagam županu in
podžupanu, da oba ažurno posredujeta pomembnejše informacije, o katerih sprašujemo
članice in člani občinskega sveta pod točko dnevnega reda vprašanja in pobude. Menim, da se
lahko vse te informacije podajo na seji v točki »Informacija o opravljenih aktivnostih župana
med dvema sejama«.«
POBUDA:
2. »Dajem pobudo podžupanu, da nas kdaj pa kdaj (do danes še nas nikoli ni) vendarle seznani s
katerimi aktivnostmi, dejavnostmi, vsebinami pa se on sooča kot profesionalni podžupan.
Želim si, da bi nas tudi on kdaj na seji občinskega sveta nagovoril, izrazil svoje mnenje o
perečih zadevah in situacijah, ker menim, da teh imamo kar nekaj v naši občini. Menim, da se
tudi to lahko na vsaki seji izvede v točki informacija o opravljenih aktivnostih podžupana
med dvema sejama.«
POBUDA:
3. »Predlagam občinski upravi naše občine, da na vseh pomembnejših dogodkih, obeležjih,
zaključkih, prireditvah in obletnicah, ki jih organizirajo naši javni zavodi, vendarle zagotovi
svojo udeležbo. V naši občini imamo poleg župana tudi profesionalnega podžupana, v. d.
direktorja občinske uprave in tri višje svetovalce za družbene dejavnosti, ki lahko na prej
omenjenih dogodkih in prireditvah s svojo udeležbo predstavljajo našo občino. Torej imamo
dovolj ljudi na občini. Obrazložitev zakaj dajem to pobudo. Zato ker se ne bi smelo zgoditi,
da na zaključni prireditvi Vrtca Manka Golarja (cicibanov dan), kateremu iz občinskega
proračuna namenimo skoraj 1 milijon evrov, ni prisoten ne župan, ne podžupan, ne v. d.
direktorja občinske uprave, nihče od treh višjih svetovalcev za družbene dejavnosti. Vsi, ki
smo bili na tej proslavi, bilo nas je ogromno staršev, tudi tistih bivših občank in občanov, ki
se vedno radi vračajo in vračamo na ta cicibanov dan, smo si lahko svoje mislili. Jaz bom pa
še enkrat jasno povedala, da za takšne »kikse« ni opravičila. Bom še navedla en primer –
Zaključni koncert javne glasbene šole v Gornji Radgoni za najuspešnejše učence. Tudi tukaj
spet in žal ni bilo nikogar s strani naše občine. Moj komentar bo zelo kratek - zelo žalostno!
Prisoten pa je bil župan iz občine Radenci, ki je učencem iz njihove občine tudi čestital in
podelil priznanja.«
POBUDA:
4. »Dajem pobudo županu in občinski upravi, da končno pristopijo k ustreznemu reševanju
sanacije otroškega igrišča pred gostinskim lokalom, v samem središču blokovskega naselja na
Tratah. Ob dejstvu, da je lastnik tega zemljišča in igrišča občina, je skrajno neodgovorno, da
se s sanacijo otroškega igrišča tako odlaša. Tudi za ta »kiks« oziroma spodrsljaj ni opravičila.
Spoštovani, igrišče se nahaja v središču blokovskega naselja, pred gostinskim lokalom, tukaj
je vedno veliko ljudi, otrok, starih staršev, staršev, veliko je tudi kolesarjev in tudi turistov in
to je naša slika. A je res tako težko urediti to majhno igrišče?«
V nadaljevanju je podala naslednjo zahvalo:
V imenu nekaterih stanovalcev ob Panonski ulici izrekam zahvalo in zadovoljstvo ob pridobitvi
nove Panonske ulice. Ko sem se pogovarjala z njimi, so mi nekateri dejali, da je skoraj 30 let bila
cesta v izredno slabem stanju. Tudi življenje je bilo posledično ob tej cesti nevzdržno. Torej
izrekam zahvalo in zadovoljstvo ob novi pridobitvi.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal tri POBUDE:
1. »Pri tej točki sem prvič in ponovno dajem pobudo, da dobimo na sami seji, ko teče seja ali pa
z gradivom, vse tiste odgovore, ki so bili pravočasno zapisani. Odgovori in vprašanja in
pobude, kar danes obravnavamo. Res smo pravočasno in dobro dobili na spletni strani občine
Gornja Radgona. Jaz imam to možnost žal še samo 70 dni, da si lahko v šoli, kjer sem
ravnatelj, to sprintam. Čez 70 dni tega ne bo več, ampak si bom kje sposodil in sprintal.
Dajem pobudo. Ni velik strošek, da dobimo vse odgovore tudi v trdi tiskani obliki na mizo,
ko teče seja na vsa vprašanja in pobude.«
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2. »Ponovno prosim, mislim, da sem že v prejšnjem mandatu in v tem mandatu prosil, da pri
posameznih odlokih, kjer je desno spodaj podpisan župan Občine Gornja Radgona Stanislav
Rojko, levo je korektno, kot je v današnjem gradivu v večini napisano ime in priimek iz
občinske uprave, kdo je to pripravil. Na prvih dveh odlokih, enega smo umaknili, piše
občinska uprava. Občinska uprava ima v. d. direktorja, tam sicer piše samo Vladimir Mauko.
Prosim v bodoče namesto občinska uprava, kjer piše pripravil se piše ime in priimek delavke
ali delavca občinske uprave, tistega, ki je to pripravil.«
3. »Dobrohotna opazka pobuda župan, res sem malo opozarjal tudi ti. Jaz te spoštujem in
poslušam. Prosim te, da v skladu s poslovnikom, ko imamo glasovanje o posameznih zadevah
vprašaš: prvič prisotnost (to si naredil), vprašaš kdo je za je zeleni karton in kdo je proti rdeči
karton. Ni vprašanja vzdržan.«
Franek RADOLIČ, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI:
1. »Imam samo eno vprašanje in mislim, da je bilo to postavljeno že na eni prejšnji seji, ali celo
v lanskem letu že postavljeno. Zanima me funkcija vodometa oziroma fontane v parku v
Gornji Radgoni. Radgončani vidimo, se park lep razvija, drevesa lepo rastejo, ploščad je
včasih zasedena, včasih bolj ali manj, vendar fontana še sedaj ne deluje. Lansko leto je bilo
rečeno, da bo popravljeno, ampak letos še nič ni. Sprašujem, kako naprej s to fontano. V
sedanjih časih bi se lahko marsikdo osvežil v tej fontani.«
2. »Zanima me uradno stališče Občine Gornja Radgona do gradnje hidroelektrarn na reki Muri.«
Miran DOKL, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Nisem se sicer mislil oglasiti, ampak glede na to, da je Franek spomnil na našo fontano, ki mi je
pri srcu že od prvega dneva, ko je delovala v vsem svojem sijaju in danes žal ne deluje. Dobili
smo iz evropskih sredstev mislim da okrog 500.000 evrov, sedaj pa nimamo 10.000 evrov ali
15.000 evrov (ne vem koliko to stane), da bi to ponovno spravili v življenje. Nekaj trenutkov
pozneje bomo obravnavali strategijo, kjer so notri milijonski zneski, nimamo pa 10.000 sredstev,
ki bi jih namenili za vzdrževanje objekta ali parka, da bi ta park zaživel v vsem tem, kar mu
pritiče. Župan sprašujem, ali še bomo kdaj doživeli, da bo ta objekt v takšnem sijaju, kot je bil
prve dni svojega obratovanja?«
Župan je v nadaljevanju podal tri ustne ODGOVORE na vprašanja: Franeka RADOLIČA glede
stališča do gradnje hidroelektrarn na Muri, vprašanje Urške MAUKO TUŠ o ureditvi otroškega
igrišča v blokovskem naselju na Tratah ter vprašanje Franeka RADOLIČA in Mirana DOKLA
glede fontane v parku v Gornji Radgoni.

K tč. 5:

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(skrajšani postopek)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi.
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 spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini«.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Vera GRANFOL, dr. Peter KRALJ, župan, Dragan KUJUNDŽIČ (dodatno
pojasnilo), dr. Peter KRALJ (replika) in Miran DOKL (replika).
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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 (17 navzočih, od tega 16
ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 202
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

K tč. 6: Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini
Gornja Radgona (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, 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 predlog Pravilnika o dodeljevanju občinskih
enkratnih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Dušan ZAGORC je kot predsednik odbora
premoženjske zadeve, ki glasi: »Odbor za
obravnaval predlog Pravilnika o dodeljevanju
občini Gornja Radgona – prva obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«

podal mnenje Odbora za proračun, finance in
proračun, finance in premoženjske zadeve je
občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in

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 (14 navzočih, od
tega 14 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 203
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju
občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona (prva obravnava).
Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni.
K tč. 7: Sklep o sprejemu Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje 2017 do
2023
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Nuša PAVLICA JAKOVLJEVIČ, direktorica javnega zavoda
PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in župan.
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 Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za
obdobje 2017 do 2023 in predlaga občinskemu svetu, da jo obravnava in sprejme z naslednjimi
dopolnitvami:
- na 89. strani se tretji odstavek teksta pod točko 4.5.1. spremeni tako, da se za besedno zvezo
»gospodarskih javnih služb varstva okolja« postavi vejica in vstavi tekst: »,ki svoje naloge
izvaja v skladu s sprejetim Sporazumom o lastništvu in upravljanju sistema C Pomurskega
vodovoda.«. V nadaljevanju tretjega odstavka se tekst spremeni tako, da po spremembi glasi:
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-

»Javno podjetje Prlekija je najemnik infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v lasti občine
in oskrbuje občane s pitno vodo ter upravlja in vzdržuje infrastrukturne objekte in naprave
občine, vezane na javno vodovodno infrastrukturo, izvaja strokovno-tehnične in druge naloge
ter določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, kadar le-ti zadevajo
komunalno javno infrastrukturo vezano na vodovodno omrežje.« Tako spremenjen tretji
odstavek teksta pod točko 4.5.1. se prenese na konec teksta pod točko 4.5. na strani 89.
na 93. strani se v četrtem odstavku črta vsebina drugega stavka in besedna zveza: »Ta uredba
določa v skladu z«, v tretjem stavku. Tretji stavek tako po spremembi glasi: »Direktiva Sveta
z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (Uradni list RS št.
135 z dne 30. 5. 1991, str. 40) in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/2015 z de 18. 12.2015) določata posebne zahteve v zvezi z emisijo
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«

Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Strategije razvoja Občine Gornja
Radgona za obdobje 2017 do 2023 in predlaga občinskemu svetu, da jo 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
Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje 2017 do 2023 in predlaga občinskemu
svetu, da jo 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 Strategije razvoja Občine Gornja
Radgona za obdobje 2017 do 2023 in predlaga občinskemu svetu, da jo 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 Strategije razvoja Občine Gornja Radgona za obdobje 2017 do 2023 in
predlaga občinskemu svetu, da jo obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Norma BALE, David ROŠKAR, dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, župan,
David ROŠKAR (replika) in dr. Peter KRALJ (replika).
V tem času ob 15.40 se je pridružil Vitomir DUNDEK, potem 19 prisotnih.
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 (19
navzočih, od tega 15 ZA – 0 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 204
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Strategijo razvoja Občine Gornja Radgona
2017 – 2023, ki jo je z datumom junij 2017 izdelala PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona v sodelovanju s Občinsko upravo Občine Gornja Radgona in zainteresirano
javnostjo.
ODMOR
Ob 16.00 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.28 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 13 članic in članov občinskega
sveta.
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K tč. 8: Sklep o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanko ŠALAMON, predstavnik Eurocon d. o. o. Ljubljana.
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 Načrta razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Stanko ŠALAMON (dodatna pojasnila), župan, dr. Peter
KRALJ, Vitomir DUNDEK, Stanko ŠALAMON (dodatna pojasnila) in Vitomir DUNDEK
(replika).
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 (16 navzočih, od
tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 205
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Gornja Radgona, z dne 15.
5. 2017, ki ga je izdelalo podjetje EUROCON d. o. o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana.
K tč. 9: Sklep o nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d. d.
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi.
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 nakupu delnic družbe Mariborski
vodovod, javno podjetje d. d. 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 nakupu delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje d. d. 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 podal še dodatna
pojasnila.
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 (16 navzočih, od tega 16 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 206
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o nakupu delnic družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje d. d., na podlagi katerega Občina Gornja Radgona
odkupi od Občine Benedikt deset (10) delnic družbe Mariborski vodovod, javno podjetje
d.d. Maribor.
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K tč. 10: Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za 52
navedenih nepremičnin v lasti občine in predstavljajo javne površine ter so v
naravi kategorizirane občinske ceste
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi.
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 pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, za 52 navedenih nepremičnin v lasti občine in predstavljajo javne
površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste 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.: 207
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena 52 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in
predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste.

K tč. 11:

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:
- slovesnem dnevu prostovoljstva (prireditev v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva) ter
Občini Gornja Radgona podaljšan naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«, ki je potekal 18.
maja 2017 v Gradu Negova,
- organiziranem skupinskem obisku javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, dne 22. maja
2017,
- organiziranem skupinskem obisku na dnevu odprtih vrat javnega zavoda PORA Gornja
Radgona, dne 24. maja 2017,
- prireditvi »Športaj s Klinko« v soboto 10. junija 2017, ki je bila dobro obiskana,
- sestanku na Ministrstvu za kulturo RS, ki je potekal 13. junija 2017 na temo najema Gradu
Negova in informacija o obnovah v gradu,
- sprejemu najuspešnejših osnovnošolcev v občini Gornja Radgona, ki je potekal 15. junija
2017,
- otvoritvi nove asfaltirane ceste Zagajski Vrh – Drvanja, ki je potekala 17. junija 2017 v
Zagajskem Vrhu skupaj z Občino Benedikt,
- prireditvi Dan odprtih kleti in dvigu penine iz reke Mure, ki je potekala 18. junija 2017 v
Gornji Radgoni,
- mednarodni prijateljski nogometi tekmi selekcij U-16 Slovenija : Avstrija na športnem centru
v Gornji Radgoni, ki je potekala 18. junija 2017,
- bilateralni županski konferenci, ki je potekala v Šentilju 19. junija 2017,
- sodelovanju Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova v projektu »Hudo dobra
telovadnica«,
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poteku aktivnosti v okviru vodovoda sistem C in pojasnilo, da dokler v celoti ne zaživi sistem
C, ostaja edini izvajalec oskrbe s pitno vodo v naši občini Komunala Radgona d.o.o.,
o preselitvi prireditve Salon traminec iz Negove in vloženi uradni prijavi blagovne znamke s
strani novega organizatorja,
o dogovorih za uradno otvoritev Panonske ulice v Gornji Radgoni ob kateri bi predali
predstavniku države projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo krožišča 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
17.38 uri zaključil 19. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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