ZAPISNIK
6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je na podlagi sklica trajala
od 16. do 24. septembra 2021 do 10.00 ure.
Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika: župan) je dne
16. 9. 2021 sklical 6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je trajala do 24.
septembra 2021 do 10.00 ure. Vabilo in gradivo sklicane dopisne seje je bilo dne 16. 9. 2021 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 podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2021
2. Sklep o potrditvi umestitve nove Aleja Svetega Petra v Spominskem parku v Gornji Radgoni
Z vabilom je bilo posredovano sledeče pojasnilo ter navodila glede poteka seje in glasovanja:
»Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o dveh zadevah, za kateri je potrebna hitra
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 obema
določenima točkama dnevnega reda.
NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznem predlogu sklepa tako, da se v času poteka
seje pri posamezni 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 posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času
trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na enaslov: 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
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 trinajst (13) od skupno enaindvajset (21) članic in članov občinskega
sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ ARCET, Irena DRESLER, Vincenc FRAS, Ingeborg IVANEK, Stanislav
KLUBAN, Branko KLUN, Urška MAUKO TUŠ, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David
ROŠKAR, Anton ROŽMAN, Dušan ZAGORC in Srečko ŽIŽEK.
Na dopisni seji niso sodelovali Miran DOKL, Mitja FICKO, Branko KOCBEK, Nina KOROŠAK,
Valentin KOVIČ, Konrad NIDERL, Maksimiljan VAJS in Darja ZLATNIK.
Zapisnik, rezultati glasovanja in sprejeti sklepi te dopisne seje so javni.
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K tč. 1:

Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2021

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 13 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 13 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.: 124
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto
2021, kot sledi:
‒ Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli mag. Bredi Forjanič, in sicer za
življenjsko delo na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter za druga področja
prostovoljnega dela.
‒ Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetniku Janezu Celcarju, in sicer za
uspehe in dosežke na področju gospodarstva v občini.
K tč. 2:

Sklep o potrditvi umestitve nove Aleja Svetega Petra v Spominskem parku v Gornji
Radgoni

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 13 od 21 članic in članov občinskega sveta, tako da je
občinski svet bil sklepčen. Rezultat glasovanja glede predloga sklepa k tej točki je bil 9 glasov ZA in
3 glasovi 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.: 125
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje, da se v Spominskem parku v Gornji
Radgoni umesti nova Aleja Svetega Petra, in sicer na parcelni številki 397 katastrska občina
184 Gornja Radgona, ki je v celoti v lasti Župnije Gornja Radgona, Jurkovičeva ulica 2,
9250 Gornja Radgona. Nova aleja se na tej lokaciji umesti ob pogoju, da lastnik poda Občini
Gornja Radgona pisno nepreklicno soglasje in brezpogojno služnost za brezplačno trajno
postavitev doprsnih kipov in zagotovi javni dostop.
2. V novi Aleji Svetega Petra se postavi prvi doprsni kip Martinu Gabercu, ki je bil izdelan na
podlagi sredstev zagotovljenih v proračunu občine za leto 2021 na proračunski postavki št.
180210, konto 420401 – Postavitev doprsnega kipa Martina Gaberca.
3. Za novo Alejo Svetega Petra se izdela obrazložen koncept z obsegom in grafičnim prikazom
te aleje, časovno dinamiko in predvidenim načinom financiranja. Koncept se po predhodni
strokovni uskladitvi z občinskim urbanistom predloži v potrditev Občinskemu svetu Občine
Gornja Radgona.
Zaključek seje
6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona je bila zaključena dne 24. 9. 2021 ob 10.00
uri s potekom trajanja seje.
ZAPISNIK VODIL:
Boštjan FLEGAR

SKLICATELJ SEJE:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

Priloga:
− evidenca glasovanja
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