ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
24. junija 2021, 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. 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 21
članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost so predhodno opravičili: Konrad NIDERL,
Branko KLUN in Miroslav NJIVAR.
V nadaljevanju seje je tako bilo navzočih 18 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ ARCET, Miran DOKL, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Vincenc FRAS,
Ingeborg IVANEK, Stanislav KLUBAN, Branko KOCBEK, Nina KOROŠAK, Valentin KOVIČ,
Urška MAUKO TUŠ, Štefan PUCKO, David ROŠKAR, Anton ROŽMAN, Maksimiljan VAJS,
Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Simona PELCL;
− Vesna FLISAR, občinska redarka v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu;
− 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.
K tč. 2:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 2. izredne seje. Povedal je,
da bila seja sklicana predvsem za obravnavanje in odločanje o dveh nujnih zadevah pod predlaganima
točkama 3 in 4 ter da je k sklicu seje priloženo gradivo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda,
javno dostopno pa je v celoti objavljeno na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o celotnem predlogu
dnevnega reda.
Dr. Suzana BRAČIČ ARCET, članica občinskega sveta, je predlagala spremembo 3. točke
predlaganega dnevnega reda, in sicer, da se namesto predlaganega tajnega glasovanja, izvede javno
glasovanje.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je prosila, da se pojasnijo zakonska določila glede
načina glasovanja.
Miran DOKL, član občinskega sveta, je predlagal da se pri načinu glasovanja upoštevajo predpisana
določila veljavnega Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta pomurske regije, ki določa tajno
glasovanje – kot je predlagano z dnevnim redom.
Župan je povedal, da glede na razpravo in veljaven odlok, ne bo dal na glasovanje podanega predloga
za izvedbo javnega glasovanja pri tč. 3.
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Druge razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in v nadaljevanju dal na glasovanje celoten
predlog dnevnega reda, kot je bil posredovan z vabilom. Članice in člani občinskega sveta so soglasno
(18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev Skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske
regije 2021-2027 z izvedbo tajnega glasovanja
4. Sklep o mnenju Občine Gornja Radgona k osnutkom pokrajinske zakonodaje
5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti
Jurij ob Ščavnici za leto 2020
K tč. 3: Obravnava in potrditev Skupne liste kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta
Pomurske regije 2021-2027 z izvedbo tajnega glasovanja
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal župan, ki je uvodoma prebral določila Odloka o ustanovitvi
razvojnega sveta pomurske regije, ki določa postopek izvedbe tajnega glasovanja in obvezo, da
volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste. Nadalje je
prisotne seznanil s potekom izvedbe tajnega glasovanja, kot ga predvideva 44. in 45. člen Poslovnika
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in dodal, da je bil predviden potek izvedbe tajnega
glasovanja posredovan vsem članicam in članom občinskega sveta tudi z gradivom k tej točki.
Župan je nato povabil navzoče k razpravi. Prijav k razpravi ni bilo. Župan je dal na glasovanje
predlog, da se imenuje Komisija za izvedbo tajnega glasovanja o skupni listi kandidatov za volitve
članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027, v sestavi: David ROŠKAR – predsednik,
Dušan ZAGORC – član in Irena DRESLER – članica. Predlog je dal v razpravo. Razprave ni bilo,
sledilo je glasovanje o predlogu. Člani in članice Občinskega sveta Občine Gornja Radgona so
županov predlog za imenovanje Komisije za izvedbo tajnega glasovanja o skupni listi kandidatov za
volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 soglasno podprli (18 navzočih, od tega
18 ZA).
Župan je nato določil prostor in čas za izvedbo tajnega glasovanja, in sicer, da bo tajno glasovanje
potekalo v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni, izvedba tajnega
glasovanja pa traja 15 minut.
Nato je župan odredil začetek tajnega glasovanja in prosil komisijo, da prične z izvedbo tajnega
glasovanja. Tajno glasovanje se je pričelo ob 14.23 uri. Komisija je glasovnice vročala članicam in
članom občinskega sveta in to sproti označevala na seznamu. Vsak član je prejeto glasovnico potem
oddal v glasovalno skrinjico. Glasovanje je potekalo do 14.30 ure. Komisija je o izvedbi tajnega
glasovanja vodila ustrezen zapisnik (priloga).
Seja se je nadaljevala ob 14.30 uri. Župan je ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega
sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na seji navzočih 18 članic in članov občinskega sveta.
David ROŠKAR je kot predsednik komisije prebral ugotovljen izid tajnega glasovanja o skupni listi
kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027, in sicer: število
razdeljenih glasovnic: 18, število oddanih glasovnic: 18, število neveljavnih glasovnic: 0, število
veljavnih glasovnic: 18. Rezultat tajnega glasovanja: število glasov »ZA«: 13, število glasov
»PROTI«: 5. Komisija je ugotovila, da je predlog izglasovan s predpisano večino.
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Župan je kot predsedujoči podal ugotovitev, da je bil na podlagi izvedenega tajnega glasovanja izid
glasovanja 13 glasov ZA in 5 glasov PROTI ter s tem predlog izglasovan s predpisano večino in
sprejet naslednji
S K L E P, št.: 120
Občinski svet Občine Gornja Radgona je z izvedenim tajnim glasovanjem potrdil Skupno listo
kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027.
K tč. 4:

Sklep o mnenju Občine Gornja Radgona k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal župan.
Nato je župan povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: David ROŠKAR, Miran DOKL, Maksimiljan VAJS, župan (mnenje), David
ROŠKAR (replika g. Vajsu) in Mitja FICKO.
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 (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 121
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o mnenju Občine Gornja
Radgona k osnutkom pokrajinske zakonodaje.
K tč. 5: Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona,
Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Vesna FLISAR, občinska redarka v Medobčinskem inšpektoratu in
redarstvu.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta Miran DOKL in Maksimiljan VAJS.
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 (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 122
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predloženim Letnim poročilom
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob
Ščavnici za leto 2020.
Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in članom občinskega sveta ter ostalim
navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 15.25 uri zaključil 2. izredno sejo
občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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