ZAPISNIK
5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je na podlagi sklica
trajala od 28. julija do 12. avgusta 2021 do 15.00 ure.
Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan) je dne
28. 7. 2021 sklical 5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je trajala do
vključno 12. avgusta 2021 do 15.00 ure. Vabilo in gradivo sklicane dopisne seje je bilo dne 28. 7.
2021 javno objavljeno na spletni strani občine ter odposlano vsem članicam in članom občinskega
sveta po e-pošti.
Za to sejo je bil z vabilom določen naslednji DNEVNI RED:
1. Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev v načrtu razvojnih programov občine v letu 2022 za
financiranje projekta »Mrliška vežica Negova«
Z vabilom je bilo posredovano sledeče pojasnilo ter navodila glede poteka seje in glasovanja:
»Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o pomembni zadevi, za katero je potrebna
odločitev občinskega sveta.
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
določeni točki dnevnega reda.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o predloge sklepa tako, da se v času poteka seje pri točki
določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko
glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane dopisne seje.
Glasuje se o predlogu sklepa k točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja
dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na e-naslov:
obcina@gor-radgona.si) ali s pisno opredelitvijo glasu dostavljeno na sedež občine v glavno
pisarno. Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli v glavno pisarno
občine v času trajanja 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
vodila Simona PELCL, uslužbenka v občinski upravi, ki je sproti uradno evidentirala 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 štirinajst (14) od skupno enaindvajset (21) članic in članov občinskega
sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ ARCET, Irena DRESLER, Mitja FICKO, Vincenc FRAS, Ingeborg IVANEK,
Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Valentin KOVIČ, Konrad NIDERL,
Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR in Srečko ŽIŽEK.
Na dopisni seji niso sodelovali Miran DOKL, Nina KOROŠAK, Urška MAUKO TUŠ, Anton
ROŽMAN, Maksimiljan VAJS, Dušan ZAGORC in Darja ZLATNIK.
Zapisnik, rezultati glasovanja in sprejeti sklepi te dopisne seje so javni.
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K tč. 1:

Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev v načrtu razvojnih programov občine v
letu 2022 za financiranje projekta »Mrliška vežica Negova«

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 14 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 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.: 123
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme in potrjuje, da se za financiranje projekta
»MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA« v skladu s predvideno finančno konstrukcijo v Načrtu
razvojnih programov proračuna občine Gornja Radgona za obdobje 2021-2024 pod
številko projekta »OB029-20-0002 Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova«,
zagotovijo v letih 2021 in 2022 lastna proračunska sredstva v skupni višini 300.000,00
EUR, in sicer na način, da se v sprejeti NRP 2021-2024 v letu 2022 doda vrednost v višini
200.000,00 EUR, kar ne vpliva na sprejeti proračun v letu 2021.
2. Ta sklep začne veljati takoj in se v takšni sprejeti vsebini kot obvezni sestavni del vključi v
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 ter njegove bilance in priloge.

Zaključek seje
5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je bila zaključena dne 12. 8. 2021 ob
15.00 uri s potekom trajanja seje.
ZAPISNIK VODILA:
Simona PELCL

SKLICATELJ SEJE:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

Priloga:
− evidenca glasovanja
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