ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
19. decembra 2019, s pričetkom ob 14.00 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 19 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Opravičila sta se Valentin KOVIČ in dr. Peter
KRALJ, ki se je z opravičeno zamudo pridružil pri 8. točki dnevnega reda.
V nadaljevanju seje je bilo navzočih 20 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ, Miran DOKL, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Ingeborg IVANEK,
Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Milan KRIŽAN,
Urška MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR,
Anton ROŽMAN, Maksimiljan VAJS, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dominika FRAS, Danilo VLAJ, Valerija
FRANGEŽ, Marjeta ERDELA, Simona PELCL;
− Leon CIGÜT, predstavnik ZEU d.o.o. Murska Sobota;
− Ivan ZEMLJIČ, predsednik KS Črešnjevci-Zbigovci;
− dr. Milan SVETEC, v.d. direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona;
− predstavniki Doma starejših občanov Gornja Radgona,
− 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. 7 : Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) (spremenjen predlog odloka z
obrazložitvijo),
− k novi točki: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona (predlog sklepa z obrazložitvijo),
− k novi točki: Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA,
razvojna agencija Gornja Radgona (predlog sklepa z obrazložitvijo)
ter mnenja in predlogi delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
− Odbora za družbene dejavnosti,
− Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe,
− Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
− Odbor za finance in premoženjska vprašanja.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9. 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9. 2019 ter povabil
navzoče k razpravi.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 47
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 23. 9. 2019 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 5. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, javno
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 nato je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi.
Župan je v nadaljevanju predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda z dvema novima točkama:
»Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občini Gornja Radgona« (postane nova 10, prejšnja točka 10 pa postane točka 11 ali
12) in »Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija
Gornja Radgona (postane nova točka 11 – predzadnja). Gradivo za obe novi točki so članice in
člani občinskega sveta prejeli med dodatnim gradivom, pred pričetkom seje.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o celotnem in
predlogu dopolnitve dnevnega reda.
Maksimiljan VAJS je predlagal, da se umakne iz dnevnega reda 7. točka Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona
(skrajšani postopek), ker po njegovi oceni ni nobene potrebe o tem zvišanju.
Anton ROŽMAN je predlagal, da se predlog nove točke »Sklep o določitvi subvencioniranja cene
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona«
umakne, ker še nimamo urejene pogodbe med Komunalo Radgona in JP Prlekija in tudi druge
zadeve.
Župan je pojasnil, da umik točke, ki jo je predlagal Anton ROŽMAN, ni možen, ker kot
predlagana nova točka še ni uvrščena na dnevni red.
Urška MAUKO TUŠ je povedala, da bi moral tematiko predlagane dodatne točke »Sklep o
določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v občini Gornja Radgona« predhodno obravnavati matični Odbor za okolje, prostor in
gospodarske javne službe.
Župan je podal odgovor glede predloga nove točke dnevnega reda »Sklep o določitvi
subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini
Gornja Radgona«.
Župan je zaključil razpravo in predlagal ločeno glasovanje po predlogih.
Glasovanje glede predlaganega umika 7. točke »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)« je
potekalo na način, da se je glasovalo o tem, da ta točka ostane na dnevnem redu. Od 19 navzočih
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članic in članov občinskega sveta glasovalo 12 ZA in 6 PROTI. Župan je ugotovil, da 7. točka
ostane na predlogu dnevnega reda seje.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občini Gornja Radgona«. Za dodatno točko je od 19 navzočih članic in članov
občinskega sveta glasovalo od 12 ZA in 6 PROTI. Župan je ugotovil, da je predlog za dopolnitev
dnevnega reda sprejet in se ta nova točka uvrsti na predlog dnevnega reda in postane nova točka
10.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija
Gornja Radgona«. Za dodatno točko je od 19 navzočih članic in članov občinskega sveta
glasovalo od 19 ZA in 0 PROTI. Župan je ugotovil, da predlog za dopolnitev dnevnega reda
soglasno sprejet in se ta nova točka uvrsti na predlog dnevnega reda in postane nova točka 11.
Prejšnja zadnja točka 10 je tako postala nova točka 12.
Župan je v nadaljevanju podal še predlog spremembe vrstnega reda in preštevilčenje točk
dnevnega reda v razpravo, in sicer da se prejšnja točka št. 8 premakne naprej in postane točka št.
6, prejšnji točki 6 in 7 pa se za eno mesto preštevilčita in prejšnja 6 postane 7, prejšnja 7 postane
8. Razprave glede predloga ni bilo, zato je bil dan ta predlog na glasovanje. Sprememba vrstnega
reda točk dnevnega reda je bila sprejeta soglasno (19 navzočih, od tega 19 ZA).
Župan je prebral čistopis celotnega predloga dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje celoten predlog dnevnega
reda. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (19 navzočih, od tega 14 ZA in 4
PROTI) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 23. 9. 2019
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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36
(druga obravnava)
6. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2019
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2019 (skrajšani postopek)
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
9. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
10. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občini Gornja Radgona
11. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija
Gornja Radgona
12. 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 vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 4.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in v pisni obliki objavljeni na spletni strani
občine: prvi del 18. 11. 2019, drugi del pa dne 21. 11. 2019, in sicer skupno:
– odgovori na štiri vprašanja članice občinskega sveta Darje ZLATNIK;
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– odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta Valentina KOVIČA;
– odgovori na pobudo in štiri vprašanja člana občinskega sveta Mirana DOKLA;
– odgovori na štiri vprašanja in tri pobude članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
– odgovora na dve pobudi člana občinskega sveta Mitje FICKA;
– odgovori na dve vprašanji članice občinskega sveta dr. Suzane BRAČIČ.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Maksimiljan VAJS, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI:
1. »Kdaj se predvideva ureditev zbirnega centra na Meleh, ki bo ustrezal zahtevam veljavne
uredbe.«
2. »Kdaj bo v obravnavi proračun za leto 2020?
Ingeborg IVANEK, članica občinskega sveta, je podala naslednjo POBUDO:
»Na srečanju starejših občanov je bila izpostavljena ena pobuda in prošnja. Starejši ljudje, ki ne
morejo več na avtobus, da bi lahko šli do zdravnika ali do trgovine, bi vsekakor želeli, da bi bil v
občini na razpolago kakšen avto, kot ga imajo nekatere občine po Sloveniji, da bi jih lahko šli
iskat. Problem je v tem, da tudi ti starejši na avtobus ne morejo, če so na berglah ali pa s
hojicami, v avto pa bi seveda lahko šli. Zato prosim, če se bo kdaj razmišljalo o tem in tudi to
uresničilo.«
Miran DOKL, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI in postavil eno VPRAŠANJE:
POBUDE:
1. »Žal mi je, da so gospodje in gospe iz doma, ki so prišli na sejo občinskega sveta, že odšli.
Rad bi jim namenil nekaj besed, in sicer med vrsticami sem slišal, da je njihov obisk
namenjen temu, da bi naj danes obravnavali prodajo doma. Ne vem kdo širi takšne lažne
informacije in bi prosil v bodoče, da tisti, ki to dela, da naj tega več ne dela in ne širi
neresničnih novic.«
2. »Ena izmed poti v osnovno šolo Gornja Radgona poteka po Delavski poti po Prešernovi cesti.
Po prečkanju potoka pot zavije levo proti igriščem pri osnovni šoli. Še posebej v zimskem
času je ta pot ob jutrih v temi. Predlagam, da se ob omenjeni poti namesti vsaj eno svetlobno
telo, ki bo omogočalo bolj pregledno in varno hojo učencev v šolo.«
VPRAŠANJE:
»V odgovoru na vprašanje, postavljeno na prejšnji seji, je zapisano: Pobudo za postavitev
začasnega montažnega krožišča bomo posredovali pristojnim službam na Direkcijo Republike
Slovenije za infrastrukturo. Moje vprašanje se glasi: kdaj je bila pobuda posredovana in s kakšno
vsebino ter kakšen je odgovor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo?«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO in postavila eno
VPRAŠANJE:
POBUDA:
»Name so se obrnili občani z naslednjo pobudo. Nanaša se na izvajanje predšolske vzgoje v naši
občini. Starši predšolskih otrok namreč ugotavljajo, da vrtec v Gornji Radgoni ne izvaja
poldnevnega programa, torej skrajšane oblike vzgoje, varstva in prehrane otrok. Želja staršev
naših občanov je, da se v našem vrtcu prične izvajati omenjeni poldnevni program, kar pomeni,
da ostajajo otroci v vrtcu od 4 ur do največ 6 ur na dan. Zakonska podlaga, ki ureja to področje je
Zakon o vrtcih, ki v svojem 14. členu opredeli možnosti trajanja programov v vrtcih in pravi, da
vrtec lahko izvaja dnevne programe, poldnevne programe in krajše programe. Z možnostjo vpisa
otrok v krajši program bi staršem pomagali iz finančnega vidika, saj je cena poldnevnega
programa temu primerno tudi nižja. Za primer navajam občini Radenci in Lenart, ki takšno krajšo
obliko programa že izvajata. Ker je Občina Gornja Radgona ustanoviteljica vrtca, v bistvu sedaj
imamo že dva vrtca v Gornji Radgoni in Negovi predlagam, da se ta pobuda v čim krajšem
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možnem času obravnava na ravni občinskega sveta. Ker zakonodaja omogoča krajši program v
vrtcih, menim, da ne bi smelo biti ovir. S tem omogočimo našim občanom tudi to, kar je po
zakonu že dovoljeno. Dovolite mi da povem, da verjamem v to, da se bo to zgodilo in tam kjer je
volja je tudi pot. To voljo smo pokazali v lanskem letu, ko smo se soglasno odločili, da bomo
imeli vrtec v Negovi.«
VPRAŠANJE:
»Vprašanje je povezano z odlaganjem biorazgradljivih odpadkov, zeleni odrez (žive meje, trava,
vejevje) v zbirnem centru na Meleh. Sama sem poleti večkrat opravila odvoz teh odpadkov v
zbirni center, kjer so jih odložili v posebej označene kontejnerje. V jesenskem času pa sem
opazila, da se je pojavilo naenkrat odlaganje zelenega odreza izven ograjenega prostora zbirnega
centra, torej na desni strani dovozne makadamske ceste (po kateri se pripelješ do zbirnega
centra). Name so se obrnili tudi krajani, ki vedno odvažajo zeleni odrez in so to opazili. Zanima
nas, kdo je začel odlagati zeleni odrez na omenjeno lokacijo, ki ni del zbirnega centra? Ali je to
zdaj nova lokacija v sklopu zbirnega centra in ali lahko tja odlagamo vse vrste zelenega odreza?«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je podal eno pobudo, postavil eno VPRAŠANJE in podal
eno POHVALO:
POBUDA:
»Dajem pobudo, da se vsi svetniki seznanimo s poročilom o pregledu vseh občinskih cest, ki ga
je naročila Občina Gornja Radgona v letu 2019, kjer so zajete čisto vse javne poti oziroma vse
ceste, s katerimi upravlja Občina Gornja Radgona. Obrazložitev: danes sicer ne sprejemamo
proračuna, bomo pa ga verjetno na naslednji seji. Glede na to, da je velik del proračuna tudi
umestitev občinskega premoženja v obnovo, predvsem v tem kontekstu mislim občinske ceste, bi
bil ta program verjetno osnovni kriterij, katere ceste so potrebne obnove, izgradnje, itd. Že sam
sem na prejšnjih sejah razpravljal o tem, da na tem področju dejansko vlada neka anarhija,
politično povezovanje in daleč od tega, da se v občini dela tiste ceste, ki so potrebne obnove,
katere so povezovalne in ob katerih živi dosti ljudi. Kar nekaj slabe krvi se na terenu dogaja tudi
danes, zaradi tega ker so pač nekateri odseki, kateri so izbrani verjetno politično, ker strokovno
zagotovo niso. Torej, da ponovim. Do naslednje seje, oziroma v najkrajšem možnem času naj se
vsi občinski svetniki seznanijo s poročilom, ki je bilo izvedeno na samih cestah oziroma s samim
kontrolnim pregledom. Po mojih informacijah je kar nekaj takih odsekov, ki so dobili rdečo
oceno. Kaj pomeni rdeče pa vsi vemo. Tako da naj je za to enkrat osnova stroka, ne pa kdo s kom
se druži oziroma kdo koga pozna.«
VPRAŠANJE:
»Govorim o medgeneracijskem središču Mensana, o investiciji, ki je zrasla sredi Murske Sobote,
v vrednosti 3,6 milijona evrov. Glavni protagonist, voditelj in ustanovitelj vsega tega skupaj je
bilo podjetje Cerop, katerega solastnik je tudi Občina Gornja Radgona s svojim deležem v višini
7,4 %. Sedaj ta zadeva glede na to, da je Cerop neprofitno javno podjetje, verjetno je javno
podjetje, je daleč od tega, da so zgradili 16 stanovanj in od tega so jih 12 prodali. Da ima ta
objekt podzemne garaže, da ima trgovski del, stanovanja, poslovni del, itd. Kakor koli, kot
občana in svetnika Občine Gornja Radgona me zanima kolikšen je bil vložek Občine Gornja
Radgona v projekt oziroma podjetje Mensana? Koliko je podjetje Mensana danes vredno? Čemu
je v bistvu namenjen Cerop in ali ni to ne vem neprimeren interes, oziroma neprimerna dejavnost
za podjetje Cerop? Potem me zanima, koliko smo dobili mi kot solastniki Ceropa in največjega
deležnika v podjetju Mensana, od prodaje stanovanj oziroma kam je šel ta denar? In na koncu
koncev, kaj imamo sami prebivalci občine Gornja Radgona od podjetja Mensana? Sicer
govorimo o tem, da je tu center obnove starega tekstila, starih omar, imamo tudi malice, kosila,
restavracijski del. Jaz kot Radgončan ne vem no. Prej smo imeli tu kolege iz našega doma.
Ampak to je v Radgoni, Mensana pa je čisto nekje drugje. Smo solastniki nekega objekta od
katerega praktično verjetno nimamo nič. Verjetno bom v odgovoru dobil drugačno resnico. Torej,
da povem tudi to, da je bilo podjetje leta 2018 menda tudi dokapitalizirano s strani Ceropa in je
bil osnovni vložek štirikrat povečan. To pomeni, da je verjetno tudi delež naše lastnine zvišan. In
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na koncu koncev, ko se pogovarjamo o tem mene zanima, če ima občina Gornja Radgona
oziroma mi vsi skupaj kot svetniki tudi to možnost, da glede na to, da od tega nimamo nič
oziroma ni namenjeno našim prebivalcem, ker mi živimo v Radgoni in ne v Murski Soboti, ta
delež tudi odprodamo in dobimo prepotrebna finančna sredstva za kaj drugo. Torej, koliko je
vreden naš delež v podjetju Mensana?«.
POHVALA:
»Vesel sem, da nekateri politični programi pred volitvami so bili tudi s strani drugih prebrani.
Sam kot predstavnik dobre države sem se zavzemal, da Radgona končno dobi drsališče. To je bila
ena izmed naših dolgoletnih želja in pobud in to nam je uspelo. In če smo k temu prispevali samo
s tem, da si je nekdo ta program prebral ali pa si je sam izmislil ali pa nas je samo zraven
poslušal, hvala mu lepa.«
Drugih vprašanj ali pobud ni bilo.
Župan je povedal, da bodo odgovori na podana vprašanja in pobude v skladu s poslovnikom
občinskega sveta objavljeni na spletni strani občine. Vprašanja in pobude glede zadev, ki niso v
neposredni domeni občine, bodo posredovani na ustrezne naslove s pisnimi zaprosili za podajo
ustreznih povratnih informacij oziroma odgovorov.
Župan je v nadaljevanju naslednje ustne ODGOVORE, in sicer:
− na vprašanje Maksimiljana VAJSA (glede zbirnega centra v Gornji Radgoni – delno že danes
odločamo o zbirnem centru na novi lokaciji v okviru nakupa zemljišč za širitev industrijske
cone Gornja Radgona v Meleh, v naslednjem letu pa se bodo nadaljevale aktivnosti in med
drugim bo kot prioriteta ureditev zbirnega centra);
− na vprašanje Maksimiljana VAJSA (glede obravnave in sprejema proračuna za leto 2020 –
obravnava proračuna za leto 2020 bo na prvi naslednji seji predvidoma konec januarja);
− na pobudo Ingeborg IVANEK (glede avta za starejše – že potekajo postopki za nabavo avta v
letu 2020 v okviru projekta PROSTOFER (prostovoljni šofer);
− na vprašanje Mirana DOKLA (glede krožišča v Gornji Radgoni – odgovor od Direkcije RS za
infrastrukturo smo dobili v vmesnem času; začasnega rondoja DRSI ne bo naročila in po
novih informacijah je izgradnja krožišča uvrščena v državni proračun za leto 2021);
− na pobudo Mitje FICKA (glede predstavitve naročenih ugotovitev stanja občinskih cest in
določanju prioritet za obnovo – edina in prava pot za določanje izgradnje cest so prioritete
krajevnih skupnosti in ugotovitve iz posnetka občinskih cest, katerega javna predstavitev bo
izvedena v kratkem tudi po zahtevi Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe);
− na vprašanje Urške MAUKO TUŠ (glede odlaganja odpada ob zbirnem centru na Meleh – gre
za divje odlagališče, ki je na zemljišču v zasebni lasti in povzročitelj odlaganja ni znan, ta
prostor se bo ob širitvi industrijske cone uporabljal za druge namene, za odstranitev
odloženega zelenega odpada se poskrbi čimprej).

K tč. 5: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora
GR 36 (druga obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Leon CIGÜT, predstavnik ZEU, družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. Murska Sobota, ki je izdelovalec obravnavanega prostorskega akta.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja
prostora GR 36 (druga obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta: Mitja FICKO (predlog) in župan.
V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 48
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36 (druga obravnava).

K tč. 6: Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za
leto 2019
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.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog
dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2019 in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 49
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2019.

K tč. 7: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja
v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora je podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti,
ki glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek), z
vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek), z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani
postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini z
vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 50
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani
postopek), z vsemi prilogami.
K tč. 8: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in v dodatnem
gradivu.
Obrazložitev k tej točki sta podala Stanislav ROJKO, župan in Danilo VLAJ, višji svetovalec v
občinski upravi.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predloženi vsebini vključno s predlagano spremembo s strani predlagatelja, s katero se
točkovnik za stanovanjski namen za vsa tri območja ter točkovnik za električno omrežje ne
povečajo in ostanejo na nivoju sedaj veljavnega odloka.«
Pri tej točki se je ob 15.37 uri seji priključil dr. Peter KRALJ, član občinskega sveta.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Maksimiljan VAJS, Mitja FICKO, Urška MAUKO TUŠ, Miran DOKL, Dušan
ZAGORC, Srečko ŽIŽEK, Mitja FICKO (replika), Urška MAUKO TUŠ (replika), Dušan
ZAGORC (replika), dr. Suzana BRAČIČ, David ROŠKAR, Miran DOKL (replika), Miroslav
NJIVAR (replika), Mitja FICKO (replika), Dušan ZAGORC, župan in dr. Peter KRALJ.
ODMOR
Ob 16.22 je župan odredil 20-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.46 uri. Župan je
ugotovil, da je bilo ob nadaljevanju na seji v dvorani navzočih 19 članic in članov občinskega
sveta.
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V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z
večino glasov (19 navzočih, od tega 12 ZA in 7 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 51
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona – skrajšani postopek.
K tč. 9: Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja
Radgona
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.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o
določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave 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 (19 navzočih, od tega 19 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 52
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona, s katerim od 1. 1. 2020 dalje nova
vrednost točke znaša 0,0646 EUR.
K tč. 10: Sklep o določitvi subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je dr. Peter KRALJ.
V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (20 navzočih, od tega 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 53
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 v predloženi vsebini, s katerim se določa, da bo Občina Gornja Radgona
subvencionirala 25 % cene omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture) za nepridobitne
uporabnike (fizične osebe in gospodinjstva) iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona od začetka
veljavnosti cen oskrbe s pitno vodo v občinah ustanoviteljicah JP Prlekija d.o.o..
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K tč. 11: Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda PORA, razvojna
agencija Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Stanislav ROJKO, župan.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Miran DOKL.
V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 54
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju dr. Milana SVETECA
za direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.
Dr. Milan SVETEC se je v kratkem nagovoru zahvalil za zaupanje in predstavil izvedene
projekte v letu 2019.
K tč. 12: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so se
odvijala med prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in
sicer o:
− slavnostni akademiji s kulturnim programom ob 24. prazniku občine Gornja Radgona in
spremljajočih prireditvah,
− prireditvi – 50 let mostu prijateljstva, ki je potekala 12. oktobra 2019 v Gornji Radgoni,
− tradicionalnem Martinovanju 2019, ki je potekalo 9. novembra 2019 v Gornji Radgoni,
− tradicionalnem Leopoldovem sejmu, ki je potekal 15. novembra 2019 v Gornji Radgoni,
− zunanjem mestnem drsališču v mestu Gornja Radgona, ki bo odprto od 13. 12. 2019 do 31. 1.
2020,
− 5. pravljičnem mestu Gornja Radgona, ki je potekalo med 16. in 18. decembrom 2019,
− vzpostavljeni Facebook strani občine kot dodatnem sodobnem informacijskem kanalu za
namen obveščanja javnosti,
− obisku delegacije iz pobratene občine Mladenovac med 30. septembrom in 2. oktobrom 2019,
− izvedenem obisku delegacije iz občine Tinjan iz Hrvaške Istre dne 5. 12. 2019,
− dejstvu, da bo zaradi nesprejetega proračuna občine za leto 2020 sprejet in objavljen Sklep o
začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju januar – marec 2020,
− danes oddani nameri za nakup nepremičnin za širitev industrijske cone Gornja Radgona na
Meleh,
− gradnji večnamenske športne dvorane – pridobivanju dokumentacije in dodatnih virov
sredstev, postopku javnega naročila za gradnjo ter dinamiki gradnje,
− dograditvi vodovoda Sistem C II. faza (prijavljajo skupaj tri občine),
− pridobivanju brezplačnega odprtega brezžičnega omrežja v mestu Gornja Radgona,
− gradnji centra za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Gornja Radgona – zaključek
gradnje predviden junija 2020,
− nadgradnji visokovodnega nasipa ob reki Muri v sklopu projekta GoMURra z raznimi dodatki
ob betonskem zidu (klopce, amfiteater s pogledom na reko),
− pridobitvi stavbne pravice na zemljišču od železnice,
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− obnovah cest v letošnjem letu, ki so zaradi spleta okoliščin trenutno še v izvajanju,
− informacijah Direkcije RS za infrastrukturo o uvrstitvi krožišča v Gornji Radgoni v proračun
2021, obnovi ceste G. Radgona – Grabonoš ter urejanju kolesarskih poti,
− postavitvi nadstreškov nad slatinskimi vrelci v Ščavniški dolini (Ivanjševci, Spodnja Ščavnica
in Stavešinci) v okviru projekta Vrelci življenja,
− obnovi otroških igral v sklopu medgeneracijskega centra v Gornji Radgoni,
− županski konferenci, ki je potekala v Šentilju in razpravah,
− obnovljenih pogajanjih z Družbo za upravljanje terjatev o lastniški strukturi stare vojašnice in
starega vrtca nad Vodovodno ulico v Gornji Radgoni,
− solastništvu v Domu starejših občanov Gornja Radgona in postopkih, ki trenutno tečejo
(vzajemna tožba).
Župan se je ob koncu vsem zahvalil, zaželel lepe praznike ob božiču, dnevu samostojnosti in
enotnosti ter vse dobro v novem letu 2020.
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
17.50 uri zaključil 5. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Marjeta ERDELA

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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