ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
28. septembra 2017, s pričetkom ob 15. 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 20 od
trenutno skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost oziroma manjšo zamudo
je predhodno opravičila Vera GRANFOL, ki se je pri 3. točki pridružila.
V nadaljevanju seje je bilo tako navzočih vseh 21 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, Karolina STAROVASNIK, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK, Robert
ŽINKOVIČ in Peter ŽNIDARIČ.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave – Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dragan KUJUNDŽIČ, Dominika FRAS,
Janja OSOJNIK, Marjeta ERDELA;
− predsednica Nazornega odbora Občine Gornja Radgona – dr. Suzana BRAČIČ;
− podpredsednica Nazornega odbora Občine Gornja Radgona – Marija FLEGAR;
− direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – mag. Zlatko ERLIH;
− 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:
− 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.
K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je
bila dne 22. 6. 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 19. redne seje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 navzočih, od tega
20 ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št.: 208
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 22. 6. 2017 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 20. 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 tem času, ob 15.07 uri, se je seji priključila Vera GRANFOL, članica občinskega sveta, tako se
je prisotnost povečala na vseh 21 članic in članov občinskega sveta.
Župan je nato je prebral predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o predlogu
dnevnega reda.
Razpravljali so: Karolina STAROVASNIK (predlog za umik 8. točke dnevnega reda), dr. Peter
KRALJ (predlog umik 13. točke dnevnega reda v povezavi s pritožbo na javni razpis za
koncesijo), Urška MAUKO TUŠ (pridružila predlogu za umik 8. točke dnevnega reda), Miroslav
NJIVAR (ignoriranje sklepov komisije za priznanja občine), Janja OSOJNIK (odgovor na
razpravo in predlog dr. Petra KRALJA), dr. Peter KRALJ (replika in pomislek glede cen v
razpisani koncesiji) in Stanislav ROJKO (pojasnilo glede namena sprejema cen za tržno
dejavnost DSO G. Radgona), Dušan ZAGORC (proceduralni postopek umika predloga),
Stanislav ROJKO (predstavil poslovniška določila glede umika točke dnevnega reda), Alenka
ROJKO (pomislek glede poslanih vabil).
Župan je dal na glasovanje najprej predlog za umik 8. točke dnevnega reda: »Odlok o podelitvi
naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)«. Od 21 navzočih je glasovalo
14 ZA umik 8. točke dnevnega reda in 5 PROTI.
Dr. Peter KRALJ je v nadaljevanju povedal, da umika njegov predlog za umik 13. točke
dnevnega reda.
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 soglasno (21 navzočih, od tega
21 ZA) sprejeli naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 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. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2017 (skrajšani postopek)
7. Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja
Radgona (druga obravnava)
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017
9. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2016
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10. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Gornja Radgona za leto 2016
11. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v občini Gornja Radgona
12. Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter
predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis, posredovane s strani Doma starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o.
13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št.
704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak
14. 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 na vsa vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih
na 19. redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni vsi odgovori in so bili v pisni obliki 18.
avgusta 2017 objavljeni na spletni strani občine, in sicer:
− odgovor na vprašanje članice občinskega sveta Alenke ROJKO;
− odgovora na vprašanje in pobudo članice občinskega sveta Vere GRANFOL;
− odgovori na štiri vprašanja in tri pobude člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
− odgovori na štiri pobude članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
− odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta Dušana ZAGORCA;
− skupni odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Franeka RADOLIČA in vprašanje
člana občinskega sveta Mirana DOKLA.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Najprej bi rad povedal, da z odgovori na določene pobude nisem zadovoljen. Glede tega bi
se opredelil, da bi se uredilo glede na sklicano sejo organov in dobil ustrezne odgovore. Ni bil
dan odgovor v skladu s pobudo okrog stanja Doma starejših Gornja Radgona d.o.o. Zadeva ni
bila uvrščena na koordinacijo svetniških skupin, na kateri bi se dogovorili, kako in na kakšen
način se pobudi skuša ugoditi. Ta odgovor je bil dan 14.8.2017. Kolikor je meni znano se na
koordinaciji o tem ni govorilo. Toliko o tem odgovoru. Glede pobude, da se poskuša
Telekomu na vljuden način dopovedati, da ob rekonstrukciji Grajske ceste tudi on položi
svoje kable pod zemljo, je bil njihov odgovor med drugim, da bi v vsakem primeru pristopili
k položitvi zemeljskih vodov, v kolikor bi se predmetna investicija izvajala na območju
celotne Grajske ceste. Torej se Grajska cesta ne bo v celoti obnavljala, ampak samo v nekih
delih oziroma nekvalitetno. Kar se tiče vprašanj glede Komunale (naše ljube Komunale), ki še
vedno po mojem vedenju ni oddala elaborata, je bilo več odgovorov. Eden je s strani župana
občine Gornja Radgona, drugi od Komunale Radgona. Župan nima nobenih pristojnosti z
zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta Komunale Radgona – trditev se mi ne zdi
točna. Kolikor vem, smo člane imenovali na seji občinskega sveta kot točko dnevnega reda.
Župan predlaga dnevni red in tako lahko tudi predlaga svetnikom zamenjavo nadzornega
sveta.
Predlagam torej, da se zamenja nadzorni svet Komunale Radgona. Glede odgovora g.
magistra Zlatka Erliha, direktorja Komunale Radgona d.o.o., ki ocenjuje, da sem netočen,
nekorekten, zavajajoč in tudi žaljiv, bi rad povedal, da Komunala še vedno ni oddala
Elaborata, da še vedno nima primernih prostorov, plače zaposlenih v Komunali niso
izenačene s plačami v javnem podjetju Prlekija. Rad bi vedel, kje zavajam oziroma kje
lažem? Ali lažem morda v tem, da črpališče v Podgradu nima zadostnih kapacitet ob
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sedanjem načinu delovanja, da določene stvari v črpališču še vedno ne delujejo, da je tudi
veliko problemov okrog kanalizacijskega sistema, veliko je še problemov okrog čistilne
naprave in, a lažem in zavajam tudi to, da imajo ljudje, ki so priklopljeni na kanalizacijo
(naredil sem izračun) za približno 14 eur mesečno večji prispevek ob isti porabi, kot ljudje, ki
imajo čistilno napravo ali greznico. Ali s tem zavajam? Predlagam, da gospod direktor
komunale malo razmislite o svojih obtožbah.«
2. »Nadalje podajam pobudo, ki jo je podal naš aktiven občan gospod Vladimir DRVARIČ.
Pobuda je, da se predlaga ureditev oziroma pripravi novi odlok o grbu Občine Gornja
Radgona, Odlok o zastavi Občine Gornja Radgona in Priročnik celostne grafične podobe
Gornja Radgona. Zakaj to predlagam, predvsem zato, ker so vsi dokumenti še iz prejšnjega
tisočletja in so tudi določene nepravilnosti ter niso več merodajni. Jaz ne bi tega dokumenta
na dolgo in široko razglabljal. Pobudo dajem zatorej občinskemu svetu.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil tri VPRAŠANJA:
1. »Krajani Polic sprašujejo ali bo Polička cesta preplastena še letošnje leto kot je bilo
obljubljeno v medijih in Glasilu občine. V rebalansu proračuna je ostala postavka ista
120.000 evrov. Za geodetske storitve, projektno dokumentacijo in načrte pa je bilo porabljeno
doslej cirka 14.000 evrov. Torej za rekonstrukcijo ostane 106.000 evrov. Sprašujem, ali bomo
za ta denar to cesto v letu 2017 tudi lahko preplastili?«
2. »Sprašujem, koliko je občino stala zunanja revizijska hiša, ki so jo zahtevale občine
ustanoviteljice? Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je svoje delo opravil korektno in
dobro. Zunanja revizija je to potrdila in še dodatno javni zavod knjižnico opozorila na
nepravilnosti. Te stroške bi naj v bodoče krile občine, ki so zahtevale nadzor. Vse občine
imajo svoje nadzorne odbore in bi lahko, če smo mi to sprejeli na svojem nadzornem odboru,
dosegli in opravili nadzore s svojimi nadzornimi odbori. Sedaj pa poglejte gradivo te zunanje
revizijske hiše. Mislim, da je to verjetno nekaj stalo, verjetno več, kot damo za nadzorni
odbor občine Gornja Radgona.«
3. »Krajani Polic sprašujemo, ali res občina ne more zagotoviti prostora, kjer bi krajani lahko
dostojno opravljali svojo državljansko voljo in volili? Kraj Police nima ne trgovine, gostilne,
gasilskega doma, ne avtobusne postaje, pa čeprav skozi naselje vozi trikrat na dan avtobus.
Kakšne pa imamo ceste pa se lahko sami prepričate. To vprašanje sem postavil zato, ker še
samo predsedniške volitve lahko opravljamo v Policah, potem pa naslednje leto nimamo spet
kje bi volili. Za razmislek za naslednje leto, ko bodo državnozborske volitve.«
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Oglašam se v imenu združenja multiple skleroze. V Radgoni imamo kar nekaj klančin, ki so
dejansko za te ljudi popolnoma neprimerne in tudi za vse mamice z vozički, ker je po teh
klančinah težko pripeljati tako gor, kot tudi dol. Mislim, da bi bil enkrat čas, da bi se to moralo
enkrat rešiti, in to pri kinodvorani in tudi pri spomeniku oziroma med spomenikom fontano in
občinsko zgradbo. Imam pa še en pomislek, to pa je prehod, ki je bil prej, preden se je zgradila
Panonska ulica na novo, ki je na sredini, kjer je bil vhod proti parkirišču. Zakaj se je tam umaknil,
ker je bilo tam primerno za vozičke in ljudi, ki so prikrajšani v svoji mobilnosti. Invalidi so to
tudi fotografirali in je vse priloženo. Bil bi čas, da bi se to tudi rešilo.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Predlagam, da občinska uprava pristopi k aktivnemu iskanju ustrezne lokacije za našo podjetje
Komunala. V ponedeljek smo imeli redno sejo javnega zavoda PORA, tam smo se tudi
pogovarjali, da širitev industrijske cone Mele pogojuje tudi sprejem občinskega prostorskega
načrta, ki ga ta lokacija na Meleh še nima. Zato dajem pobudo, da se v občinski upravi temeljito
4

in aktivno pristopi k vsem ustreznim aktivnostim, da se prične s postopki sprejemanja OPN. Pri
obrazložitvi Porinega gradiva piše, da občina Gornja Radgona še ni dosegla te aktivnosti, da bi
lahko mi širili industrijsko cono Mele, tako je to moja dobronamerna pobuda, da moramo to
opraviti.«
Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»Pred kratkim so nas spet prizadele naravne ujme, ko smo bili priča, kako so potoki, melioracijski
jarki in reka Ščavnica poplavljali. S tem je prišlo do kar precejšnje škode v kmetijstvu in sprožilo
se je kar nekaj plazov. V sled tega me zanima, ali se je na občini sklicala komisija za popis škode
na terenu, oziroma ali ima občina v planu kmetom in ostalim oškodovancem nameniti povrnitev
škode, ki je pri tem nastala? Za odpravo posledic poplav bi lahko sredstva črpali iz proračunske
rezerve, ki jo ima občina za te naravne nesreče.«
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO, postavil dve VPRAŠANJI in
podal dve pohvali oziroma zahvali:
POBUDA:
»V aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni pri cerkvi Svetega Petra je že postavljenih
9 doprsnih kipov. Danes dajem v imenu stranke SMC in v svojem imenu pobudo še za postavitev
treh doprsnih kipov v aleji velikih v Gornji Radgoni. Prvo ime predlagam general Rudolf Maister
– rojen 1874, umrl 1924, borec za severno mejo, poveljnik Maribora, drugo leto bo 100 letnica
bojev. Drugo Ivan Kramberger, rojen 4.5.1936 v Negovi, 7.7.1992 ubit, inženir, politik, izumitelj,
dobrotnik. Tretje ime Cilka Dimec Žerdin, dama med moškimi, rojena 1.4.1930 v Žižkih, umrla
19.5.2017, bila ravnateljica osnovne šole s prilagojenim programom, pisateljica, šahistka, častna
občanka Občine Gornja Radgona. Ustna soglasja sem dobil za vse tri. Društvo general Maister za
Prlekijo se je preselilo iz Gornje Radgone v Ljutomer in je zamrlo. Bil sem član tega društva.
Mag. Ivan Klemenčič, predsednik društva generala Maistra Slovenije je vesel, če bo do tega
prišlo. Drugič Ivan Kramberger mlajši, sin pokojnega Ivana Krambergerja, je bil vesel in je dal
ustno soglasje. Tretjič Janja, hči in Andrej, sin Cilke Žerdin in najmlajši brat mag. Marjan Žerdin,
so mi dali ustno soglasje, da danes to predlagam.
Verjamem, da bo pobuda sprejeta, zato prosim župana, da imenuje posebni odbor za pripravo in
izvedbo postavitve še treh doprsnih kipov. Pri tem bi želel tudi sam sodelovati, kot občan Gornje
Radgone, saj sem bil udeležen pri postavitvi predhodnih doprsnih kipov. Prav tako mi je
zagotovil, da bi z veseljem sodeloval naš rojak in akademski kipar Mirko Bratuša, ki je sodeloval
pri vseh doprsnih kipih.
Dajem tudi pobudo, da pristopimo takoj k dopolnitvi aleje velikih in da postavimo deseti doprsni
kip generalu Rudolfu MAISTRU do 23. novembra 2018 in da se sredstva zagotovijo v občinskem
proračunu za leto 2018. Obrazložitev, če marsikdo ne ve, te podatke bi predstavil danes. Prvi
doprsni kip: dr. Anton Trstenjak, filozofski antropolog, psiholog in teolog. Kipar Mirko Bratuša,
odkrit 29.9.2006. Drugi in tretji kip sta bila sočasno odkrita dne 16.12.2007. Drugi kip: Peter
Dajnko, jezikoslovec in nabožni pisatelj. Kipar: Lujo Vodopivec. Tretji kip: Anton Krempl,
narodni buditelj, cerkveni pisec in zgodovinar, kipar: Mirsad Begić. Četrti kip: Manko Golar,
pesnik, pisatelj, kipar: Drago Tršar – odkritje 17.10.2008. Peti kip: Jože Veršič, izdelovalec
protetičnih pripomočkov, kipar: Matjaž Počivavšek, odkritje 16.6.2009. Šesti kip: Franc Simonič,
bibliograf, kipar: Mirsad Begić, odkritje 2.10.2009. Sedmi kip: Janko Šlebinger, bibliograf in
literarni zgodovinar, kipar: Metod Ferlinc, odkritje 21.6.2010. Osmi kip: Franc Veber, filozof,
kipar: Jakov Brdar, odkritje 30.10.2010. Deveti kip: Johannes a Quila Derakespurga, slikar, kipar:
Mirko Bratuša, odkritje: 1.10.2012.«
VPRAŠANJE:
»Na 9. redni seji Občinskega sveta dne 28. decembra 2015, ta seja je bila na osnovni šoli Gornja
Radgona, smo potrdili Idejni projekt večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja
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Radgona ter prostorski dokument identifikacija investicijskega projekta Izgradnja večnamenske
športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona. Takratni uvodničarji so bili prisotni tudi Sašo
Ostan, Tatjana Fulder in Vladimir Mauko. Danes je točno 21 mesecev od tega sprejema.
Sprašujem, kaj je bilo med tem časom narejeno in zakaj so v danes predlaganem rebalansu
proračuna za leto 2017, v prilogi načrt razvojnih programov 2017-2020, katere tudi danes
sprejemamo, v postavki 1805 Program športa: izgradnja VŠD, brisane vrednosti za leto 2018,
2019 in 2020, ki so bile v sprejetem proračunu za leto 2017 dne 23.3.2017?«
VPRAŠANJE:
»Na 17. redni seji 23.3.2017 smo sprejeli sklep: Občinski svet Občine Gornja Radgona se seznani
soglaša, da se na podlagi Študije optimalne ureditve križišča v Gornji Radgoni izvede in
konstruira kot krožno križišče, sedaj semaforizirano križišče v Gornji Radgoni med Partizansko
cesto in Panonsko ulico nasproti avtobusne postaje. Sprašujem župana, kako daleč smo prišli pri
teh postopkih in kako se postopki na tem področju vršijo. Prosim za pisne odgovore, ker pri
ustnih odgovorih ni vse povedano in lahko izgine iz naših misli.«
ZAHVALA:
»Na prejšnji seji, kjer sem dal pobudo in danes je bila tudi povedana, da dobimo vprašanja in
odgovore v trdi pismeni obliki. Odgovor je bil lep: pobuda je vzeta na znanje in tudi realizirana.
Obrazložitev je taka kot je in si jo lahko preberete. Hvala lepa.«
POHVALA:
»Pohvalim Glasilo Občine Gornja Radgona »Aktualne novice za občane julij 2017«. Ker je prva
številka upam, da dobimo številko dva, tri in štiri in da ta ne bo zadnja in da še eno dobimo konec
leta. Na leto bi naj izšle štiri. Imam malo opazko kot opazovalec. S spoštovanjem do prijatelja
fotografa Milana Klemenčiča, je uvrščena fotografija na drugo stran, kjer so aktualne novice. Ta
fotografija se je skrila nekam notri na sredino, kot primerjava Radgona pred šestimi, sedmimi leti.
Mislim, da je fotografija precej stara.«
Vitomir DUNDEK, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Upam, da ne bo kdo to razumel, kot navijanje na točko 7. ali 8. Kot ste povedali gospod župan
dr. Kralju, da je potrebno postaviti vprašanje na način, da bo možen jasen odgovor. Jaz sem
Alenkino vprašanje razumel, ampak mislim, da ni bilo postavljeno na način, da bo možen jasen
odgovor, zato bom še enkrat ponovil njeno vprašanje. Ali so obvestila, da je prejemnik vabil tudi
dobitnik priznanja, že poslana, ali niso? Kolikor vem so in na vabilih jasno piše, da je prejemnik
tega vabila tudi dobitnik priznanja. In v bežnem odgovoru na Alenkino vprašanje je župan že
povedal, da če je že prišlo do tega, da je to napaka občinskih delavcev. Sedaj bom postavil
vprašanje: Če je do tega prišlo, kdo je potem na vabilu podpisan in kdo je odgovoren za to
zadrego v kateri smo se hote ali nehote znašli čisto vsi, ki smo v tej dvorani in čisto vsi, ki so
zaposleni v občinski upravi? Tokrat bi pa res prosil za eksakten odgovor.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
1. »Prosim za informacijo o noveliranem načrtu izgradnje kanalizacije Podgrad-LomanošePlitvički Vrh. Tukaj v roki držim dokument z datumom 15.12.2014. Takrat smo na nivoju
krajevne skupnosti zaprosili za informacijo, kdaj se bo ta del kanalizacijskega omrežja pričel
graditi. Na osnovi tega smo dobili v KS odgovor, ki ga je pripravil zdajšnji direktor občinske
uprave, gospod Vladimir Mauko. Ker je od tega minilo že nekaj časa in iz tega dokumenta je
razvidno, da je investicija in ima gradbeno dovoljenje iz leta 2014. Od takrat se na tej relaciji
ni nič zgradilo. Glede na to, da čas hitro teče, tudi nekih informacij znotraj občinske uprave
ni, da bi bilo to kaj posebno pomembno. Ker prihajam iz Lomanoš se name obračajo ljudje z
vprašanjem, kdaj pa se bo pričela graditi kanalizacija. V odgovoru iz leta 2014 piše, da ta
izgradnja ni tista pomembna za pridobitev evropskih sredstev. Vsekakor pa, kakor je meni
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znano, se bodo morali tudi ti ljudje priklopiti na kanalizacijsko omrežje in naše odplake
odpeljati v čistilno napravo v Gornjo Radgono. Ker sam položaj vasi Lomanoše in kako ta vas
izgleda, ko se vse izteka iz zgornjega dela Lomanoš na spodnji del Lomanoš. Od tam gre
cestni jarek v melioracijski jarek, ki vodi v Plitvico in v reko Muro na mestu, kjer se nahaja
zajetje pitne vode in naša tovarna vode. Smiselno bi bilo, da se glede na to, kar sem povedal
na koncu, potrebno čimprej urediti, ali pa tudi razmisliti o situaciji, ker vem da so to velike
vrednosti, o kakšni drugi varianti rešitve tega problema. Ni to samo problem Lomanoš ampak
kompletnega odnosa do čiste pitne vode in do okolja. Želel bi pridobiti novelirano
informacijo glede tega, kdaj se planira izgradnja tega kanalizacijskega omrežja?«
2. »Ob začetku pouka, ko sem peljal otroka v šolo, me je ena občanka iz Gornje Radgone
vprašala, ali je res občina kriva zato, da v nižji stopnji (prvi, drugi razred) Osnovne šole
Gornja Radgona ni več jutranjega varstva. Povedala mi je, da se v tem času lahko otroci
zadržujejo le v garderobi in da ni tako urejeno, kot je bilo to prej. Spraševala me je, ali ni
finančnih sredstev za to ali je to posledica vodenja novega ravnatelja?«
POBUDA:
»Vedno govorimo o krajevnih skupnosti, ki so sestavni del naše občine in o čem se največ
pogovarjamo v krajevni skupnosti, še vedno o cestah. Tudi na včerajšnjem sestanku sveta
krajevne skupnosti skupaj z županom, smo namenili tej problematiki kar nekaj časa. Pogovarjali
smo se okvirno o planiranju sredstev za modernizacijo javnih poti za leto 2018. Takrat smo bili
tudi izzvani, da povemo kako si mi to predstavljamo v krajevni skupnosti. Vsak si bi želel da bi
se 800.000 evrov sredstev namenilo za ceste. Če že zastopamo te kraje, kot vemo je obseg
sredstev omejen, pa kljub temu predlagam, da bi se vsaj v nekoliko približali željam in potrebam
za modernizacijo cest na sami občini, tako da bi se v letu 2018 v proračunu namenilo vsaj
800.000 evrov sredstev. Tako da bi najprej fiksirali sredstva za ceste in šele nato gremo na druge
investicije. Vesel bom, če bo realiziran predlog do takšne višine ali še več.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJE:
»To koledarsko leto smo imeli okroglo mizo o delovanju krajevnih skupnosti v občini Gornja
Radgona. Zanimajo me kakšni so zaključki te okrogle mize in kako potekajo aktivnosti naprej
glede na to, da so naslednje koledarsko leto že lokalne volite. Ali bomo imeli še naprej krajevne
skupnosti v tako okrnjeni obliki, ko krajanom niti ne moremo dati za ceste, ali ne? Ali bomo
imeli dve krajevni skupnosti, ostalo ne? Tukaj je potrebno potegniti zaključke in jasno
nedvoumno povedati, kakšne so aktivnosti naprej. Ali bomo še naslednja štiri leta spet dvomili o
takšnih krajevnih skupnostih?«
POBUDA:
»Pobuda občinski upravi in podjetju Pošta Slovenije. V času sejmov so ogromni problemi s
parkirnimi mesti pred pošto v Gornji Radgoni in zato dajem pobudo, da v času sejmov postavite
prometni znak »prepovedano parkiranje« z dodatno tablo, ki bo dovoljevala strankam pošte
maksimalno parkiranje 15 minut.«
VPRAŠANJE:
»Nekoč smo dobivali častne karte za prosti vstop na sejme. Zakaj smo jih nekoč dobivali in
istočasno POBUDA: predlagam, da jih dobimo tudi v prihodnje. Drznil si bom to povedati, da
sem jo dobil, ko je bil drugi župan. Predlagam, da o tem razmislite in v sodelovanju s podjetjem
Pomurski sejem to zagotovite.«
Miroslav NJIVAR, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»V občinskem proračunu za leto 2017 smo namenili 10.000 eur za pisanje občinske kronike.
Sedaj v rebalansu proračuna tega ne opazim nikjer. Zanima me, kam je šel ta denar? 10.000 eurov
smo slavnostno potrdili in ne vem, kje je sedaj ta denar?«
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Alenka ROJKO, članica občinskega sveta, je postavila naslednje VPRAŠANJE:
»V tem tednu je bila sklicana seja zavoda Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi. In
kolikor vem je že prejšnji teden bila ena seja na kateri so odpirali prispele vloge kandidatov za
mesto ravnatelja OŠ Negova. Zanima me, zakaj danes nimamo predloga, da bi dal občinski svet
mnenje, ali pa tega več ni potrebno?«
Branko KLUN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POHVALO:
»Da ne bomo vedno poslušali samo graje in kritik na račun župana in občinskega sveta, bi
povedal nekaj besed, kaj se je v tem obdobju dogajalo. Pogledal sem zapisnike vseh 19 sej
občinskega sveta pa lahko ugotovimo, da smo sprejeli več kot 60 odlokov, vseh drugih aktov,
zato smatram, da smo mi, ki smo tu prisotni člani Občinskega sveta tisti, ki smo z večino glasov
potrjevali vse kar smo sprejeli. Vse kar smo sprejeli je naša zasluga in seveda tudi župana.
Moram pa povedati to, da je do nedavnega v občini najpogostejša zamuda bila plačilna
obveznost. Ob prevzemu županstva je bilo zapadlih računov za 1,200.000 €, danes jih ni. Pohvala
županu in občinski upravi, predvsem pa tudi naši Dominiki. Danes se plačuje na rok, ker se
občinska uprava skuša čimbolje držati planiranega. Na odboru za družbene dejavnosti smo dobili
seznam investicij v letih 2015, 2016 in 2017. Mislim, da je o tem potrebno obvestiti občane, da
bodo videli, da se je v tem obdobju tudi nekaj storilo. Če iz tega pogleda izpostavim, je bilo
izvedeno 11 modernizacij cest. Izvedli smo nakup zemljišča Prašičereja Podgrad, zamenjavo
dotrajanih garažnih vrat na gasilskem domu Gornja Radgona, obnovo strelišča v G. Radgoni,
energetsko obnovo OŠ dr. Antona Trstenjaka v Negovi, nakup zemljišča v lisjakovi strugi,
sofinanciranje gasilskega vozila za gasilska društva Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona in Spodnja
Ščavnica, izgradnjo cestne ovire na Spodnji Ščavnici, izvedli nadzidavo nad dispanzerjem
medicine dela in športa, izolirnice za šolski otroški dispanzer, izvedli obnovo kontejnerja na
teniškem igrišču Gornja Radgona, nakup zemljišča za izgradnjo večnamenske športne dvorane ob
OŠ Gornja Radgona, sanacijo poškodovanega ostrešja nad Cecinijevo graščino. Veliko smo
vlagali v izgradnjo investicije kanalizacijskega omrežja, gradnja kanalizacije s priključki za
Petrol in Hofer, izgradnja črpališča Podgrad. Nadalje izvedba hišnih priključkov za Strmo ulico,
izgradnja centralne čistilne naprave s pripadajočo kanalizacijo in izgradnjo vodovodnega sistema
za oskrbo s pitno vodo in varovanje vodovodnih virov Pomurja, vodovodno omrežje sistem C.
Tako lahko rečemo, da smo v teh treh letih veliko vložili s tem, v kakšnem je bila finančna
situacija na začetku.«
Dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Prebivalci oziroma odjemalci, ki so priklopljeni na Mariborski vodovod, plačujejo enako ceno
vode kot pomurski vodovod. Mariborski vodovod nima enake cene kot pomurski vodovod, ker je
drugače konstruirana zadeva. Kam gre razlika denarja, ki bi se morala nabirati?«

Župan je v nadaljevanju podal dva ustna ODGOVORA, in sicer na pobudo Urške MAUKO TUŠ
glede iskanja primerne lokacije za Komunalo Radgona ter na vprašanje Vitomirja DUNDEKA
glede poslanih vabil prejemnikom priznanj na slavnostno akademijo.

K tč. 5: Poročilo izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do
30.06. 2017
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi.
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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 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja
Radgona za obdobje 01.01. od 30.06.2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.«
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017 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 Poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017 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 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do
30.6.2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Dominika FRAS (dodatno pojasnilo),
Vladimir MAUKO (opravičilo), Vitomir DUNDEK.
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 soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 209
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 01.01.2017 do 30.06.2017.

K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona (skrajšan postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodja 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 in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Mag. Norma BALE je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 – skrajšani postopek, z vsemi
prilogami 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 Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 –
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skrajšani postopek, z vsemi prilogami 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 2017 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
ODMOR
Ob 17.16 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.40 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 14 članic in članov občinskega
sveta.
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.: 210
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami.

K tč. 7: Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini
Gornja Radgona (druga 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 socialnih pomoči v občini Gornja Radgona – druga 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 dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v
občini Gornja Radgona – druga obravnava 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 soglasno (17 navzočih, od tega
17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 211
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju
občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona – druga
obravnava.
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K tč. 8: Sklep o podelitvi priznanj Občine 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 Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in
nagrade.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Alenka ROJKO, Peter ŽNIDARIČ, župan, Branko KLUN.
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 z večino glasov (20 navzočih, od tega 13 ZA – 0
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 212
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto
2017, kot sledi:
− Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Francu HOZJANU.
− Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Mirku FERENCU.
− Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli mag. Nataši LORBER.
− Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Milanu BRENČIČU.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju RADGONSKE GORICE,
Gornja Radgona, d.d.
− Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ELRAD International d.o.o..
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli mag. Saši BEZJAK.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli dijakinji Tami ŠČANČAR.
− Listina Občine Gornja Radgona se podeli Študentsko mladinskemu klubu KLINKA
Gornja Radgona.

K tč. 9: Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2016
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala dr. Suzana BRAČIČ, predsednica Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.
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 strani nadzornega odbora posredovanim Poročilom o
izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
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 Zaključnega
računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme na znanje.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: dr. Peter KRALJ, Urška MAUKO TUŠ, Suzana BRAČIČ (dodatno pojasnilo),
župan.
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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 soglasno (21 navzočih, od tega 21 ZA)
sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 213
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega
računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2016.

K tč. 10: Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne
skupnosti Gornja Radgona za leto 2016
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona.
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 finančnega
načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016 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 (21 navzočih, od tega 21 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 214
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora finančnega
načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016.

K tč. 11: Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto
2018 v občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal mag. 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: »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov za leto 2018 v občini Gornja Radgona, vključno s predloženim elaboratom in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
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Razpravljali so: župan (dodatno pojasnilo), Franek RADOLIČ, dr. Peter KRALJ, Miran DOKL
(pojasnilo in razprava), dr. Peter KRALJ (replika), Miran DOKL (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 z večino glasov (18 navzočih, od tega 16 ZA – 2
PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 215
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov za leto 2018 v Občini Gornja Radgona, s katerim se:
− potrdijo cene storitev in Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v
občini Gornja Radgona, št. 3/2017 z dne 22. 8. 2017, ki ga je izdelal izvajalec javne službe
Komunala Radgona d.o.o.,
− uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
K tč. 12: Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu ter predlogu cene socialno varstvene storitve socialni servis, posredovane s
strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
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 Sklepa o soglasju k predlogu cene
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter predlogu cene socialno varstvene storitve
socialni servis, posredovane s strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
V razpravi je sodeloval 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.: 216
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene
storitve - pomoč družini na domu kot socialna oskrba izven mreže javne službe,
posredovane s strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., in sicer cena
storitve na efektivno uro neposredne socialne storitve znaša 14,30 EUR, za nedeljo ali v
nočnem času 18,59 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 20,02
EUR.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene
storitve socialni servis izven mreže javne službe, posredovane s strani Doma starejših
občanov Gornja Radgona d.o.o., in sicer cena storitve na efektivno uro neposredne
socialne storitve za uporabnika znaša 9,80 EUR.
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K tč. 13: Poročilo sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine parc.št. 704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, direktor občine uprave.
Mnenje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, se glasi: »Odbor
za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog Sklepa o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št. 704/2,
704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak 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.: 217
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za nepremičnine parc. št. 704/2, 704/3 in 704/4, vse k.o. Hercegovščak, ki
v naravi niso več cesta.
K tč. 14:

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:
− praznovanju 22. praznika občine in čestitka ob prazniku; povabilo na spremljajoče prireditve,
posebej pa na slavnostno akademijo s kulturnim programom, ki bo 1. oktobra 2017,
− konec meseca avgusta prejeti informaciji o potrebnih prostorih za opravljanje dejavnosti in
iskanju primerne lokacije javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.,
− prireditvi Radgonska noč, ki je bila dne 26. avgusta 2017 in dobro obiskana,
− prejemu visokega priznanja za 3. mesto – Turistična izvidnica v Sloveniji, podelitev na Bledu,
− mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki je potekal med 26. – 31. avgustom 2017
v Gornji Radgoni in urejanju medsebojnih lastniških razmerij s sejmom,
− obisku visoke delegacije Državnega sveta RS – 26. septembra 2017 v Gornji Radgoni,
− javni zahvali vsem, ki ob začetku šolskega leta pomagajo, da otroci varno prihajajo v šolo;
prošnja za pozornost in varno vožnjo,
− poteku aktivnosti glede večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni,
− aktivnostih glede vodovodnega sistema C,
− imenovanju Vladimirja MAUKA na funkcijo direktorja občinske uprave s 27. 9. 2017.
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
19.20 uri zaključil 20. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
14

