ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 6. maja
2021, s pričetkom ob 14.00 uri, v dvorani 1 pri upravi Pomurskega sejma 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. Prebral je obvezna ravnanja vseh udeležencev na seji, zaradi
preprečevanja okužb s COVID-19.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od skupno 20
članic in članov občinskega sveta (do potrditve mandata nadomestni članici občinskega sveta). Svojo
odsotnost sta predhodno opravičila Mitja FICKO in Valentin KOVIČ. S potrditvijo mandata
nadomestni članici občinskega sveta Nini KOROŠAK pri točki 4, se je navzočnost povečala na 19 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
V nadaljevanju seje je tako bilo navzočih 19 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ ARCET, Miran DOKL, Irena DRESLER, Vincenc FRAS, Ingeborg IVANEK,
Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Nina KOROŠAK, 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, Dragan KUJUNDŽIČ, Janja
OSOJNIK, Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, Simona PELCL;
− 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. 4: Mandatne in kadrovske zadeve
4.a) Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek
mandatne dobe ter slovesna prisega članice občinskega sveta (predlog sklepa z obrazložitvijo);
4.b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Komisijo
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade (predlog sklepa z
obrazložitvijo);
4.c) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter spremembi sklepa o imenovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (predlog sklepa z obrazložitvijo);
− K tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta (na spletni strani občine dne 5. 5. 2021 objavljeni pisni odgovori
na vprašanja in pobude prejete med sejama);
− ter Mnenja in predlogi delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
• Odbora za družbene dejavnosti;
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•
•
•

Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe;
Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem;
Odbora za finance in premoženjska vprašanja.

K tč. 2:

Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej:

a) Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 11. 3. 2021
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 8. redne seje občinskega sveta z dne 11. 3. 2021 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 (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 109
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona, z dne 11. 3. 2021 v predloženi vsebini.
b) Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 4. 2021
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 4. 2021 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 (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 110
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, zaključene 12. 4. 2021 v predloženi vsebini.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 9. redne seje. Povedal je, da je
bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, razen k točki 4, ki je
bilo predloženo z dodatnim gradivom. Gradivo je javno dostopno v celoti na uradni spletni strani
Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno gradivo, ki 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 o celotnem predlogu
dnevnega reda. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. Župan je nato dal na
glasovanje celoten predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 navzočih,
od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
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DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnikov preteklih sej
a) Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 11. 3. 2021
b) Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 4. 2021
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek
mandatne dobe ter slovesna prisega članice občinskega sveta
b) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
c) Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter spremembi sklepa o imenovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in
članov občinskega sveta
6. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 (skrajšani postopek)
7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (druga obravnava)
8. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja
Radgona (prva obravnava in druga obravnava)
9. Sklep o podaljšanju izvajanja obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
10. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu –
socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona
11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2021
12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4:

Mandatne in kadrovske zadeve

4.a Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Gornja Radgona za preostanek
mandatne dobe ter slovesna prisega članice občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki in obenem k vsem nadaljnjim podtočkam te točke je podal Branko KLUN,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št. 111:
Za preostanek mandatne dobe se potrdi mandat članici Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, Nini KOROŠAK, roj. **********, stanujoči *****************, Gornja Radgona.
Župan je povedal, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v 9. členu določa, da člani
občinskega sveta, ki niso bili potrjeni na konstitutivni seji, slovesno prisežejo na seji sveta, na kateri so
bili potrjeni. Nato je pozval novo članico občinskega sveta, da pride podpisat slovesno prisego.
Nina KOROŠAK je nato podpisala slovesno prisego, ki glasi:
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»Slovesno prisegam, da bom dolžnosti članice sveta opravljala vestno in odgovorno, spoštovala pravni
red Republike Slovenije in Občine Gornja Radgona ter z vsemi močmi delovala za čast, blaginjo in
razvoj Občine Gornja Radgona in njenih občank in občanov.«
Župan je čestital novi članici občinskega sveta in ugotovil, da se je s potrditvijo mandata povečala
navzočnost na seji, tako da je trenutno navzočih 18 od skupno 21 članic in članov občinskega sveta.
4.b Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Komisijo
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade.
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. 112:
1. Ugotovi se, da je preminulemu dr. Petru Kralju z dnem 30. 1. 2021 prenehalo članstvo v
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
2. Za nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in
nagrade se imenuje:
• Stanislav KLUBAN, član občinskega sveta, kot član komisije.
4.c Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter spremembi sklepa o imenovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade.
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. 113:
1. Ugotovi se, da je Dejanu Mauku na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 21. 10. 2020
prenehalo članstvo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. Spremeni se prvi stavek 3. točke Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, sprejetega dne 14. 3. 2019 na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona, št.: 011-1/2019-U125, in sicer tako, da glasi: »Svet šteje 10 (deset) članic in članov.«
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K tč. 5:

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 8. redni
seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori, ki so bili v pisni obliki objavljeni na spletni strani
občine 22. 4. 2021, in sicer:
➢ odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta Maksimiljana VAJSA;
➢ odgovor na pobudo članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
➢ odgovor na pobudo člana občinskega sveta Štefana PUCKA;
➢ odgovora na dve vprašanji članice občinskega sveta Irene DRESLER;
➢ odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA;
➢ skupni odgovor na tri vprašanja in pobudo člana občinskega sveta Branka KOCBEKA.
Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med dvema
rednima sejama občinskega sveta (med 8. in 9. redno sejo), pa so bili pripravljeni pisni odgovori in
objavljeni na spletni strani 5. 5. 2021, in sicer:
➢ odgovori na pobudo in dve vprašanji, ki sta jih dne 21. 4. 2021 v imenu svetniške skupine Lista
SKUPAJ Urške Mauko Tuš podala člana občinskega sveta Urška MAUKO TUŠ in Maksimiljan
VAJS.
Tako da so bili podani čisto vsi odgovori na postavljena vprašanja in podane pobude.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Maksimiljan VAJS, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Ali je modernizacija ceste JP 605471 Police – Zbigovci od domačije Kozar do domačije Škrobar in
odsek ceste JP 605491 Lastomerci – Zbigovci od domačije Škrobar do domačije Vajs, bila izvedena po
projektni dokumentaciji? Vprašanje naslavljam na občinsko upravo – na njihove strokovne službe ter
na koordinatorja za občinske ceste, g. Njivarja.«
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, se je uvodoma zahvalila strokovnim službam
občinske uprave za podane odgovore na vprašanja med obema sejama in izrazila javno pohvalo zavodu
Vitica, za uspešno vključevanje v naše lokalno okolje, našim občanom, predvsem ranljivim skupinam
nudi kakovostno podporo pri pridobivanju neprecenljivih življenjskih izkušenj v dnevnih programih
zavoda Vitica. Nato je podala mnenje in postavila eno VPRAŠANJE:
Mnenje: »Nanaša se na izjavo, ki jo je podal župan v FB objavi, katerega sem objavila tudi v lokalnem
časopisu Prepih. Citirala bi mnenje o tem. Župan je izjavil, da skupaj z ekipo iz Liste za Gornjo
Radgono, skupaj s koalicijskimi partnerji in pa z občinsko upravo začnemo ustvarjati letošnje leto. To
razumem kot jasno sporočilo, da župan diskreditira delo tistih članov občinskega sveta, ki nismo v
njegovi koaliciji. Postavljamo oziroma predstavljamo pa tako čez palec, slabo polovico občanov naše
skupnosti. Spoštovani, želela bi spomniti na Statut, na 12. člen statuta na 5. in 6. točko, ki govori o tem,
da smo vsi člani občinskega sveta, kakor župan in podžupan občinski funkcionarji. In izjava župana, da
občinski svetniki v njegovi koaliciji nosijo večjo odgovornost pri pripravi proračuna ne drži, oz. to
mnenje je napačno. 12. člen v 6. točki govori, da vsi funkcionarji, torej vsi mi tukaj, ki sedimo, smo
enako materialno in pravno odgovorni. Torej, poudarjam, da zakonodaja veleva in nalaga vsem članom
občinskega sveta enako moralno in pravno odgovornost. O tej zadevi sem povprašala tudi na Skupnost
občin Slovenije, sem govorila s pravniki, in so dejali, da župan ima pristojnost oblikovati koalicijo in
opozicijo, vendar vsi člani smo enaki. Imamo enako odgovornost. To je bilo moje mnenje na izjavo
župana, ki jo je podal v Facebook objavi.«
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VPRAŠANJE:
»Sprašujem, na podlagi katerega predpisa (statut, pravilnik) in na podlagi katerega člena predsednik
Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., ne omogoči vpogleda v dokumentacijo
navedenega podjetja. Hkrati predlagam županu, da seznani občinski svet, kakšno je v tem trenutku
pogodbeno razmerje med našim podjetjem (Komunala) in javnim podjetjem Prlekija.
Obrazložitev vprašanja: naj navedem in ponovno podam svoje stališče, da v roku petih let v občinskem
svetu postavljam vprašanja, kdaj se bo uredilo pravno razmerje med obema podjetjema. Navezala bi se
tudi na 18. člen Statuta Občine Gornja Radgona, ki v 11. alineji pravi, da ima občinski svet pristojnost,
torej mi imamo pristojnosti, da nadzorujemo delo župana, podžupana in občinske uprave glede
izvrševanja odločitev občinskega sveta. Odločitev občinskega sveta 25. maja 2016 je bila, da
sprejmemo sporazum o skupnem lastništvu in upravljanju sistema C. To je bila odločitev Občinskega
sveta Občine Gornja Radgona. In pristojnost, še enkrat poudarjam, v 18. členu 11. alineje je, da imamo
možnost, da nadziramo kako se te odločitve izvajajo oziroma jih spremljamo. Zato kot občinska
svetnica te stvari sprašujem. Svoja vprašanja sem naslovila tudi na Nadzorni svet podjetja Komunala
Radgona. Nisem še dobila nobenega odgovora, zato še enkrat predlagam županu, da bi se v najkrajšem
možnem času pojasnilo članu občinskega sveta, kako daleč so pripravljene pogodbe, ki bodo ustrezale
sporazumu, ki smo ga sprejeli meseca maja 2016.«
Suzana BRAČIČ ARCET, članica občinskega sveta, se je uvodoma zahvalila celotnemu občinskemu
štabu Civilne zaščite, njegovemu poveljniku, občinski upravi, Rdečemu križu in predvsem
prostovoljcem za odlično sodelovanje in pomoč pri obvladovanju okužb v Domu za starejše občane
Gornja Radgona. Nato je podala dve POBUDI:
1. »Dajem pobudo, da bi se krajani, predvsem starejši in tisti, ki nimajo svojih prevoznih sredstev,
lahko peljali v mesto z avtobusom – skupaj z šoloobveznimi otroci. Kolikor mi je znano, je na
avtobusu vedno nekaj prostih mest, ki bi prišla še kako prav, da starejši pridejo v mesto.«
2. »Cesta JP 605491; gre za cesto, ki povezuje Krajevno skupnost Črešnjevci in Krajevno skupnost
Spodnja Ščavnica. Vaščani so me prosili, da podam pobudo, glede na to, da so v času javne
razprave (proračuna za leto 2021) dali predlog, vendar ni upoštevan. Dajem pobudo, da bi se
omenjena cesta uvrstila med prioritete Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in v program investicij
proračuna Občine Gornja Radgona za naslednje leto.«
Srečko ŽIŽEK, član občinskega sveta, je postavil naslednji dve VPRAŠANJI:
1. »Še vedno se sprašujem, kaj je za Gornjo Radgono naredil gospod Gabrc, da ga po 80. letih od
njegove smrti uvrščamo v Alejo velikih, saj v obrazložitvi piše le, da bi naj nekaj let živel v Gornji
Radgoni in bi naj bil po nekaterih navedbah, verjetno nepreverjenih, prva žrtev 2. svetovne vojne na
Slovenskem, kar pa nikakor ne more biti merilo za Alejo velikih v Gornji Radgoni. Kajti veliko
ljudi je dalo svoje življenje za svobodo, pa ne samo takrat, pa nikoli niso bili v Aleji velikih. Veliko
je tudi ljudi, ki so res nekaj prispevali k razvoju Radgone in v njen preživeli celo življenje, pa se
nihče nikoli ni spomnil nanje. V obrazložitvi piše, da je bil le zaveden župnik, koliko pa je še
zavednih Radgončanov ostalo v Gornji Radgoni. Še bolj pa me moti, da je tudi v gradivu za drugo
branje (proračun za leto 2021), zapisano, da bo doprsni kip odkrit že 6. aprila 2021. Ali je, ali ni?
Če je, zakaj je, ker proračun še ni bil sprejet, če pa ni, bi to lahko zapisali v gradivu za drugo branje.
Ob koncu se mi zdi, da bomo tudi z Alejo velikih razvrednotili pomen tega parka, kot smo v
preteklosti razvrednotili naziv častnega občana Občine Gornje Radgone, katerega smo delili
vsepovprek.«
2. »Še ne dolgo nazaj je bila otvoritev Centra za krepitev zdravja, ki smo ga gradili in zanj odšteli
nekaj čez milijon evrov. V tem proračunu pa spet vidimo postavko, ki nas bo stala najmanj 82.000
eur, njena skupna vrednost pa vsaj 220.000 eur; namenjena bo za novi laboratorij. Pa ne samo to.
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Spet bo treba dograditi najmanj 80 m2 površine. Zdi se mi, da se nekdo obnaša kot mali otroci, ki
gradijo gradove v pesku ali v oblakih. Danes bomo naredili grad tukaj, jutri spet nekje drugje. Mar
tega niso mogli prej načrtovati, predvideti laboratorija v novo zgrajeni stavbi, kjer bi bilo to ceneje?
Ko so upravičevali projekt izgradnje Centra za krepitev zdravja, so to opravičevali tudi s tem, da ne
bi bili več podnajemniki v sosednji stavbi lekarne, da ne bi imeli še dodatnih stroškov z najemnino,
in da bi se v posledici tega tri ambulante, ki tam delujejo, selile v nove prostore. Sprašujem vas, ali
so se tri ambulante že preselile oziroma kdaj se bodo, če se sploh kdaj bodo?«
Konrad NIDERL, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Kdo bi naj očistil strugo reke (potoka) Ščavnice? Na določenih mestih ležijo kar cela drevesa v sami
strugi, zraven pa polno vejevja in vsega ostalega, kar prinese tok vode tako, da se pojavljajo pravi
jezovi, kar upočasnjuje pretok vode. Ob obilnem deževju, ki pa ga že nekaj časa nismo imeli, si ne
predstavljam kakšne poplave lahko pričakujemo. Zato je skrajni čas, da si to odgovorni ogledajo in
nekaj ukrenejo.«
K vprašanju je priložil fotografijo.
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 podal naslednje ustne ODGOVORE, in sicer:
- zahvalil se je za izrečene zahvale in pohvale;
- na mnenje Urške MAUKO TUŠ (glede odnosov med podjetjema Komunala Radgona in Prlekija);
- na pobudo Suzane BRAČIČ ARCET (glede šolskih prevozov – šolski prevozi so že zdaj javni in
vrata šolskih avtobusov so odprta; velja popolnoma enak način kot za linijski promet, kar pomeni,
da je možno kupiti karto in je prevoz tudi brezplačen za upokojence);
- na vprašanje Srečka ŽIŽEKA (glede laboratorija v Zdravstvenem domu Gornja Radgona – ta
trenutek je laboratorij sredi pediatrije, kjer sedijo bolni, zdravi in otroci; ponuja se možnost ureditve
laboratorija v prostoru kjer so prej bili reševalci);
- na vprašanje Konrada NIDERLA (glede struge Ščavnice – vesel pobude, ki bo dana na pravi
naslov).
K tč. 6:

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020
(skrajšani postopek)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, obširno podrobnejšo obrazložitev pa je podala
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2020 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi bilancami in prilogami.«
Branko KOCBEK je kot predsednik 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
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Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 – skrajšani postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi bilancami in prilogami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o Zaključnem
računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 skrajšani postopek in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi bilancami in prilogami.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik podal mnenje Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki
glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o Zaključnem
računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi bilancami in prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Maksimiljan VAJS. Župan je odgovoril na izpostavljeno v razpravi.
Druge razprave ni bilo, zato 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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 114
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2020 (skrajšani postopek), vključno z vsemi bilancami in
prilogami.
K tč. 7:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (druga obravnava)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, obširno podrobnejšo obrazložitev pa je podala
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2021 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, z vsemi prilogami.«
Brano KOCBEK je kot predsednik 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
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da
ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki
glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2021 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik podal mnenje Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki
glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2021 – druga obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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ODMOR
Ob 16.00 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.20 uri. Župan je ugotovil,
da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji navzočih 19
članic in članov občinskega sveta.
Župan je nato povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Maksimiljan VAJS, Urška MAUKO TUŠ, Srečko ŽIŽEK, David ROŠKAR, Urška
MAUKO TUŠ (replika g. Roškarju), David ROŠKAR (replika ge. Urški Mauko Tuš), župan (dodatna
pojasnila).
Druge razprave ni bilo, zato 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 17 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 115
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2021 – druga obravnava, vključno z vsemi bilancami in obveznimi prilogami.
K tč. 8:

Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini
Gornja Radgona (prva obravnava in druga obravnava)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIĆ, sekretar v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi:
• »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega
prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
• Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da na isti seji konča obravnavo odloka in
preide k drugi obravnavi odloka ter sprejme predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega
prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona – druga obravnava.«
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 subvencioniranju
komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona – prva obravnava in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.
• Odbor za finance in premoženjska vprašanja predlaga občinskemu svetu, da na isti seji konča
obravnavo odloka in preide k drugi obravnavi odloka ter sprejme predlog Odloka o
subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona –
druga obravnava.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljal je Branko KOCBEK. Župan je odgovoril na izpostavljeno v razpravi.
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Druge razprave ni bilo, zato 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.: 116
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o subvencioniranju
komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona – prva
obravnava.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona odloči, da se na isti seji konča obravnava odloka in
preide k drugi obravnavi odloka ter sprejme predlog Odloka o subvencioniranju
komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona – druga
obravnava.
K tč. 9:

Sklep o podaljšanju izvajanja obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIĆ, sekretar v občinski upravi.
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
Sklepa o podaljšanju izvajanja obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ, Suzana BRAČIČ ARCET in Miran DOKL (z dodatno
obrazložitvijo).
Druge razprave ni bilo, zato 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.: 117
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podaljšanju izvajanja obvezne
GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev
obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
K tč. 10: 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.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podala Janja Osojnik, višja svetovalka v občinski upravi.
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Župan je zaradi odsotnosti predsednice Odbora za družbene dejavnosti in odsotnosti podpredsednika
odbora, prebral mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je
obravnaval predlog Sklepa o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona 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 Sklepa o podaji
soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na
območju Občine 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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 118
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 10. 3. 2021).
K tč. 11: Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2021
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, višja svetovalka v občinski
upravi.
Župan je zaradi odsotnosti predsednice Odbora za družbene dejavnosti in odsotnosti podpredsednika
odbora, prebral mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je
obravnaval predlog Letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2021 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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 119
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja Radgona
za leto 2021.
K tč. 12: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najpomembnejša dogajanja, ki so se odvijala med prejšnjo in
sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in sicer o:
➢ izdanem novem Glasilu Občine Gornja Radgona konec meseca marca, ki so ga brezplačno prejela
vsa gospodinjstva v občini;
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➢ uspešno izvedeni čistilni akciji »Očistimo občino Gornja Radgona«, 17. aprila (v sodelovanju z
vsemi petimi krajevnimi skupnostmi, društvi in organizacijami v občini ter javnim podjetjem
Komunala Radgona d.o.o. uspešno izpeljana čistilna akcijo, ki je potekala po celotnem območju
občine in v okviru Svetovnega dneva zemlje);
➢ potrebi sprejetja Sklepa o opredelitvi občinskega sveta do osnutkov pokrajinske zakonodaje s
pregledom pristojnosti pokrajin (rok za opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske
zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin je do 1. 7. 2021. Osnutki so objavljeni v zborniku
»Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«
(zbornik je dostopen na spletni povezavi: www.pokrajine.si/zbornik2020, ki je je bila poslana na enaslove vseh članic in članov občinskega sveta;
➢ Industrijski coni Mele (pridobljeno je gradbeno dovoljenje, interesenti so za individualen nakup
nekaterih zemljišč za širitev svoje dejavnosti);
➢ gradnji Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona (investicija poteka v začrtanem
finančnem okviru in terminskem planu);
➢ vodovodu – sistem C (2. faza) (sistem bo nadgrajen, usklajeni so interesi vseh občin, sofinanciranje
ministrstva neuradno potrjeno, sledi izbor ponudnikov);
➢ projektu Izgradnja mrliške vežice v Negovi (v kratkem bo izdano gradbeno dovoljenje);
➢ prodaji širokopasovnega omrežja (niz sestankov in še jih bo, saj se ne bo prodajalo pod ceno; logika
kapitala je brezsrčna in le ta želi zniževati tržno vrednost);
➢ kolesarskih poteh (od dveh načrtovanih za letošnje leto, je uspešno sofinancirana kolesarska pot v
mestu Gornja Radgona – Cesta na stadion in Mladinska ulica);
➢ postopkih sprememb občinskega prostorskega načrta (veliko pogajanj, javna obravnava,
videokonferenca z kmetijskim ministrstvom, dodatne študije …);
➢ visokovodnem nasipu ob reki Muri (investicija MOP, gradbena dela na nadgraditvi nasipa ob domu
starejših in TŠC-ju, malo potrpljenja in še višja stopnja poplavne zaščite bo pridobljena);
➢ rondoju v središču mesta (investicija države v letošnjem letu, vredna 700.000 eur);
➢ intenzivni pripravi dokumentacije za obnovo državne ceste Gornja Radgona – Grabonoš
(rekonstrukcija v nekaj letih se bo tudi mogla zgoditi na delu, ki ga direkcija ne bo mogla
sofinancirati);
➢ sejah in sestankih (častni odbor za gradnjo VŠD, razvojne regije, skupščine Cerop…);
➢ obisku japonskega veleposlanika (tema razgovora je bilo delovanje naše lokalne skupnosti in
sodelovanje na pomurskem sejmu);
➢ pismu podpore projektu Inštituta MiRi glede železniške povezave med mestoma in med regijama;
➢ času korone (podprl je vse dogodke in projekte, da se izvajajo prilagojeno veljavnim ukrepom).
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 18.18 uri
zaključil 9. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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