ZAPISNIK
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je na podlagi sklica
trajala od 21. aprila do vključno 4. maja 2020.
Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan) je dne
21. 4. 2020 sklical 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je trajala do
vključno 4. maja 2020. Vabilo in gradivo sklicane dopisne seje je bilo dne 21. 4. 2020 javno
objavljeno na spletni strani občine ter odposlano vsem članicam in članom občinskega sveta po
navadni in po e-pošti.
Za to sejo je bil z vabilom določen naslednji DNEVNI RED:
1. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani
postopek)
2. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani postopek)
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava)
5. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
6. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na
delu enote urejanja prostora EU 22
7. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi
35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
8. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članicama ter imenovanju dveh nadomestnih
članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
9. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka
10. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona
11. Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona
12. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova pisna vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta
13. Pisna informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Z vabilom je bilo posredovano sledeče pojasnilo ter navodila glede poteka seje 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 zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19, ni možna izvedba redne ali izredne seje.
Glede na izjemno situacijo in delo občinskega sveta v izrednem stanju, se v skladu z 92. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2016) deloma odstopa od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določata statut in poslovnik,
zato sta na dnevnem redu dopisne seje tudi proračun in zaključni račun; zaradi obsežnosti in
zahtevnosti obravnavanega gradiva te dopisne seje, bo vsem sodelujočim članicam in članom
občinskega sveta pripadala sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, v višini, kot se izplačuje za
redne in izredne seje, ki trajajo najmanj 1 uro.
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. Gradivo k tč. 1 je bilo že objavljeno 16. 4. 2020. Gradivo k tč. 12
je bilo že objavljeno 20. 12. 2019, 11. 2. in 12. 2. 2020.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Glasuje se o predlogu sklepa k vsaki posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v
času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (izpolnjena glasovnica poslana
na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisnim glasovanjem z izpolnjeno glasovnico poslano po
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redni pošti ali dostavljeno osebno na sedež občine. Za pravočasne se štejejo vse glasovnice, ki bodo
prispele v glavno pisarno občine v času trajanja seje.
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«.
Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom
sklicane seje.
NAVODILA ZA RAZPRAVO:
Članice in člani občinskega sveta imajo možnost, da lahko skupaj z glasovnico ali ločeno k
posamezni točki te dopisne seje posredujejo svojo pisno razpravo s pripombami in predlogi. Pisna
razprava se lahko posreduje že v času trajanja dopisne seje ali kasneje v času trajanja obravnave
posameznega predloga odloka. Vsa pravočasno prejeta pisna razprava na predloge odlokov v prvi
obravnavi bo vključena v pripravo predloga za drugo obravnavo. Vsi podani predlogi na predlog
odloka v prvi obravnavi ter predlagateljev odziv nanje bodo sestavni del obrazložitve predloga
odloka za drugo obravnavo.
NAVODILA ZA VPRAŠANJA IN POBUDE:
Članice in člani občinskega sveta imajo možnost, da lahko pisna vprašanja posredujejo tudi v času
med dvema zasedanjema občinskega sveta. Tokrat v času trajanja dopisne seje se lahko zastavlja
vprašanja in daje pobude v pisni obliki; vsa prejeta pisna vprašanja in pobude v času trajanja
dopisne seje bodo sestavni del zapisnika dopisne 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.
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 dvanajst (12) od skupno enaindvajset (21) članic in članov občinskega
sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ, Irena DRESLER, Ingeborg IVANEK, Stanislav KLUBAN, Branko KLUN,
Branko KOCBEK, dr. Peter KRALJ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David
ROŠKAR in Srečko ŽIŽEK.
Na dopisni seji niso sodelovali: Miran DOKL, Mitja FICKO, Valentin KOVIČ, Milan KRIŽAN,
Urška MAUKO TUŠ, Anton ROŽMAN, Maksimiljan VAJS, Dušan ZAGORC in Darja ZLATNIK.
Zapisnik, rezultati glasovanja in sprejeti sklepi te dopisne seje so javni.
IZVEDBA SPLETNE VIDEOKONFERENCE:
Dne 30. 4. 2020 je bilo na spletni strani občine javno objavljeno ter po e-pošti odposlano vsem
članicam in članom občinskega sveta še pisno obvestilo »Dodatna možnost razprave z izvedbo
spletne videokonference k dvema točkama sklicane 3. dopisne seje občinskega sveta«, na podlagi
katerega je bila v ponedeljek, 4. 5. 2020 s pričetkom ob 10.00 uri napovedana in izvedena spletna
videokonferenca z ustno predstavitvijo in možnostjo ustne razprave k dvema točkama dnevnega
reda, in sicer:
Ø K točki 1: Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019
(skrajšani postopek)
Ø K točki 4: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava).
Na spletni videokonferenci je sodelovalo šest (6) od skupno enaindvajset (21) članic in članov
občinskega sveta, in sicer: Irena DRESLER, Ingeborg IVANEK, Branko KLUN, Konrad NIDERL,
Štefan PUCKO, David ROŠKAR.
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Na spletni videokonferenci so s strani občine in občinske uprave sodelovali Stanislav ROJKO –
župan, Dominika FRAS – računovodkinja, Boštjan FLEGAR – v vlogi tehničnega skrbnika poteka
izvedbe.
Spletna videokonferenca se je začela ob 10.00, po uvodni preverbi delovanja se je ob 10.10 pričela
obravnava točke 1. Spletna video konferenca v okviru trajanja 3. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona je bila zaključena dne 4. 5. 2019 ob 11:16 uri.
Potek izvedbe spletne videokonference je sestavni del tega zapisnika.
K tč. 1: Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019
(skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje, objavljeno pa je bilo
že 16. 4. 2020.
Del obravnave te točke je bila tudi izvedena spletna videokonferenca dne 4. 5. 2020, in sicer se je k
tej točki ob 10.10 uri pričela ustna predstavitev z možnostjo ustne razprave. Obrazložitev k tej točki
sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi. Sledila
je možnost ustne razprave za članice in člane občinskega sveta, ki so se udeležili spletne
videokonference, in sicer je v razpravi sodeloval David ROŠKAR. Ob 10.34 uri se je zaključila
ustna razprava k tej točki.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 60
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (skrajšani postopek), z vsemi bilancami.
K tč. 2: Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona
(skrajšani postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 61
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
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K tč. 3: Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani
postopek)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 62
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti
Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč – skrajšani postopek.
K tč. 4: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Del obravnave te točke je bila tudi izvedena spletna videokonferenca dne 4. 5. 2020, in sicer se je k
tej točki ob 10.34 uri pričela ustna predstavitev z možnostjo ustne razprave. Obrazložitev k tej točki
sta podala Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi. Sledila
je možnost ustne razprave za članice in člane občinskega sveta, ki so se udeležili spletne
videokonference, in sicer so v razpravi sodelovali David ROŠKAR (predlog), Štefan PUCKO
(pripomba), župan (odgovori in pojasnila), Branko KLUN, Irena DRESLER, Konrad NIDERL. Ob
11.10 uri se je zaključila ustna razprava k tej točki.
K tej točki je v času trajanja dopisne seje s strani članic ali članov občinskega sveta posredoval
pisno razpravo Štefan PUCKO.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 63
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2020 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki
traja 15 dni.
K tč. 5: Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva
obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 glasov ZA
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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.: 64
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja 15
dni.
K tč. 6: Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 65
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa za lokacijsko preveritev za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora
EU 22, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 638/6, k.o. Negova.
K tč. 7: Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel
na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 66
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrdi naslednje akte o sprejetih začasnih nujnih
ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona, in sicer:
1. SKLEP št. 38/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (U105),
2. SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105),
3. SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105),
4. SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020, št. 846-1/2006-U10 (105).
K tč. 8: Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva dvema članicama ter imenovanju dveh
nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 67
1. Ugotovi se, da je Liljani LORENČIČ ŠLEBINGER zaradi odstopa z dnem 30. 9. 2019
prenehal mandat članice Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona ter Tamari
BRATKOVIČ zaradi odstopa z dnem 14. 10. 2019 prenehal mandat članice Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona.
2. Za nadomestna člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona se imenujeta:
− Aleksander VOGRINEC, ****************, ******************
− Andreja VRBANČIČ ČEH, ****************, ******************
K tč. 9: Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 68
1. Dan po sprejemu tega sklepa Alenki Rojko predčasno preneha mandat članice Sveta
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova.
2. Za nadomestno članico Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Antona Trstenjaka Negova se za preostanek mandata kot predstavnik ustanoviteljice
imenuje:
− Katja FRIDAU, ****************, ******************
K tč. 10: Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Osnovna šola Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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
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S K L E P, št.: 69
1. Dan po sprejemu tega sklepa Ingeborg Ivanek predčasno preneha mandat članice Sveta
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Gornja Radgona se za preostanek mandata kot predstavnik ustanoviteljice imenuje:
− Vladimir MAUKO, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona.
K tč. 11: Sklep o zamenjavi enega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
K tej točki v času trajanja dopisne seje s strani nobene članice ali člana občinskega sveta ni bila
posredovana pisna razprava.
Za odločanje je skupaj z gradivom bil posredovan predlog sklepa o katerem je potekalo glasovanje.
V času trajanja dopisne seje je sodelovalo 12 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 12 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.: 70
1. Dan po sprejemu tega sklepa Vladimirju Mauku predčasno preneha mandat člana Sveta
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona se za preostanek mandata kot predstavnik ustanoviteljice
imenuje:
− Boštjan FLEGAR, uslužbenec Občinske uprave Občine Gornja Radgona.
K tč. 12: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova pisna
vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli z dnem objav na spletni strani
občine.
Dne 20. 12. 2019 je bil v pisni obliki objavljen na spletni strani občine en dopolnilni odgovor, in
sicer:
– na pobudo člana občinskega sveta Mitje FICKA in na vprašanje člana občinskega sveta
Mirana DOKLA.
Dne 11. 2. 2020 sta bila v pisni obliki objavljena na spletni strani občine dva dopolnilna odgovora,
in sicer:
– na pobudo člana občinskega sveta Branka KLUNA in na pobudo člana občinskega sveta
Branka KOCBEKA (podani na 3. redni seji občinskega sveta dne 7. 6. 2019);
– na pobudo člana občinskega sveta Mitje FICKA.
Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 5. redni seji občinskega sveta,
so bili pripravljeni pisni odgovori in v kompletu objavljeni dne 12. 2. 2020 na spletni strani občine:
– odgovor na pobudo članice občinskega sveta Ingeborg IVANEK;
– odgovor na pobudo člana občinskega sveta Mirana DOKLA;
– odgovor na pobudo članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
– odgovora na pobudo in vprašanje člana občinskega sveta Mitje FICKA.
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V času trajanja dopisne seje so vprašanja in pobude podali naslednje članice in člane občinskega
sveta:
Irena DRESLER, članica občinskega sveta, je dne 30. 4. 2020 podala naslednjo POBUDO:
»Dajem pobudo za proučitev prometnega režima ceste v Črešnjevcih (LC 104161 – med podjetjem
Odelo in Transportom Rojko), ureditev prometne signalizacije in omejitev največje dovoljene
hitrosti na 50 km/h. Gre za lokalno cesto skozi naselje, ki je ob prometnih konicah zelo
obremenjena, kar posledično predstavlja nevarnost tudi za ostale udeležence v prometu na tem
območju, predvsem pešce in kolesarje.«
Drugih vprašanj ali pobud ni bilo.
K tč. 13: Pisna informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.

Zaključek seje
3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je bila zaključena dne 4. 5. 2020 ob 23.59
uri s potekom trajanja seje.
ZAPISNIK VODIL:
Boštjan FLEGAR

SKLICATELJ SEJE:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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