ZAPISNIK
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je na podlagi sklica
trajala od 20. do 26. marca 2020 do 12.00 ure.
Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan) je dne
20. 3. 2020 sklical 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je trajala do 26.
marca 2020 do 12.00 ure. Vabilo in gradivo sklicane dopisne seje je bilo dne 20. 3. 2020 javno
objavljeno na spletni strani občine ter odposlano vsem članicam in članom občinskega sveta po epošti.
Za to sejo je bil z vabilom določen naslednji DNEVNI RED:
1. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020
2. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu –
socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona
3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Gornja Radgona
4. Sklep o imenovanju člana skupščine kot predstavnika družbenika Občina Gornja Radgona v
družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
5. Sklep o imenovanju dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda Knjižnica Gornja
Radgona
Z vabilom je bilo posredovano sledeče pojasnilo ter navodilo glede poteka in glasovanja:
»Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, za katere je potrebna
odločitev občinskega sveta in ker zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širitve koronavirusa ni možna
izvedba redne ali izredne seje.
Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja
Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem
določenim točkam dnevnega reda.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Glasuje se o predlogu sklepa k vsaki posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se
opravi z glasovanjem po elektronski pošti (na e-naslov: obcina@gor-radgona.si ali
bostjan.flegar@gor-radgona.si) v času trajanja dopisne seje ali z osebnim telefonskim glasovanjem,
ki bo potekalo v sredo, dne 25. 3. 2020 med 14.00 in 16.00 uro ter v četrtek, dne 26. 3. 2020 med
9.00 in 11.00 uro (klici bodo opravljeni s strani zaposlenega uslužbenca občinske uprave).
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznih predlogih sklepov tako, da se v času
poteka seje pri vsaki posamezni točki dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI« ali
»NE GLASUJEM«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega
sveta oziroma s potekom sklicane seje.«
Članice in člani občinskega sveta so dnevni red in gradivo prejeli s sklicem seje.
Dopisna seja je potekala v skladu s poslovnikom občinskega sveta ter v skladu z navodili poteka
sklicane seje. Zapisnik in evidentiranje glasovanja je kot pooblaščena uradna oseba občinske uprave
vodil Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi, ki je sproti uradno evidentiral vsa
dejstva glede poteka seje in glasovanja.
Glasovanje o predlogu sklepa k vsaki posamezni točki določenega dnevnega reda je z osebnim
telefonskim glasovanjem potekalo v času, kot je bilo navedeno v samem vabilu, torej v sredo, dne
25. 3. 2020 med 14.00 in 16.00 uro ter v četrtek, dne 26. 3. 2020 med 9.00 in 11.00 uro. Telefonske
klice je opravljala ista pooblaščena uradna oseba občinske uprave, ki je klicala posamezne člane
občinskega sveta, kateri do takrat še niso glasovali po e-pošti. Klicale so se osebne kontaktne
mobilne telefonske številke, ki so jih članice in člani občinskega sveta posredovali ob nastopu
mandata. Ob telefonskem klicu se je vsak klican član imel možnost izreči ali še ni opredeljen ali pa
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se je opredelil in izrekel svoj glas k predlogu sklepa k posameznim točkam dnevnega reda. Izrečena
opredelitev posameznega člana občinskega sveta se je kot telefonsko oddan glas uradno evidentirala
v evidenco glasovanja.
Evidenca glasovanja je priloga zapisnika in sestavni del dokumentarnega gradiva seje. Evidenca
glasovanja zajema seznam sodelujočih, opredelitve posameznih sodelujočih, zaznamke glede
načina sodelovanja posameznih sodelujočih ter končni rezultat glasovanja.
Na dopisni seji je sodelovalo dvajset (20) od skupno enaindvajset (21) članic in članov občinskega
sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ, Miran DOKL, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Ingeborg IVANEK, Stanislav
KLUBAN, Branko KLUN, Valentin KOVIČ, 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.
Na seji ni sodeloval Branko KOCBEK, član občinskega sveta.
Zapisnik, rezultati glasovanja in sprejeti sklepi te dopisne seje so javni.
K tč. 1: Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 20 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 19 glasov ZA
in 0 glasov PROTI. Na podlagi rezultata glasovanja je bilo ugotovljeno, da je bil predlog sklepa
sprejet z večino opredeljenih glasov. Tako je bil sprejet naslednji
S K L E P, št.: 55
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o začasnem financiranju
Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020.
K tč. 2: Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 20 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 19 glasov ZA
in 0 glasov PROTI. Na podlagi rezultata glasovanja je bilo ugotovljeno, da je bil predlog sklepa
sprejet z večino opredeljenih glasov. Tako je bil sprejet naslednji
S K L E P, št.: 56
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podaji soglasja k predlogu
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine
Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Pomurje (z dne 21. 2. 2020).
K tč. 3: Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 20 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 19 glasov ZA
in 0 glasov PROTI. Na podlagi rezultata glasovanja je bilo ugotovljeno, da je bil predlog sklepa
sprejet z večino opredeljenih glasov. Tako je bil sprejet naslednji
S K L E P, št.: 57
Občina Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju Joža PRIMOŽIČA, dr. med. spec., za
direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za mandatno
dobo štirih let.
K tč. 4: Sklep o imenovanju člana skupščine kot predstavnika družbenika Občina Gornja
Radgona v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 20 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 18 glasov ZA
in 1 glas PROTI. Na podlagi rezultata glasovanja je bilo ugotovljeno, da je bil predlog sklepa
sprejet z večino opredeljenih glasov. Tako je bil sprejet naslednji
S K L E P, št.: 58
Občinski svet Občine Gornja Radgona za člana skupščine kot predstavnika družbenika
Občina Gornja Radgona v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. imenuje:
Janjo OSOJNIK, višjo svetovalko v Občinski upravi Občine Gornja Radgona. Mandat traja 4
leta od imenovanja.
K tč. 5: Sklep o imenovanju dveh predstavnikov uporabnikov v Svet javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 20 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 19 glasov ZA
in 0 glasov PROTI. Na podlagi rezultata glasovanja je bilo ugotovljeno, da je bil predlog sklepa
sprejet z večino opredeljenih glasov. Tako je bil sprejet naslednji
S K L E P, št.: 59
Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika uporabnikov v svet Javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona imenuje naslednja dva člana:
− Alenka REGORŠEK, kot predstavnica uporabnikov knjižnice,
− Lidija KUZMIČ, kot predstavnica uporabnikov izobraževanja.
2. dopisna seja občinskega sveta je bila zaključena dne 26. 3. 2020 ob 12.00 uri s potekom trajanja
seje.
ZAPISNIK VODIL:
Boštjan FLEGAR

SKLICATELJ SEJE:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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