ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v petek, dne
26. novembra 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 17 od
skupno 21 članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost sta predhodno opravičila
Maksimiljan VAJS in Mitja FICKO. Odsotna je bila tudi Nina KOROŠAK. Seji se je pri točki 3
pridružil David ROŠKAR.
V nadaljevanju seje je tako bilo navzočih 18 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, Valentin KOVIČ, Urška
MAUKO TUŠ, Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR, Anton
ROŽMAN, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dominika FRAS, Andrej SUBAŠIČ, Vera
ŠINKO, Valerija FRANGEŽ, Nuša HOZJAN, Simona PELCL;
− Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
− Karmen VUKAN ZORKO, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
− 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. 8: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2021 (skrajšani postopek) (priloga – Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2021 (dopolnitev št. 2));
− Mnenja in predlogi delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
• Odbora za družbene dejavnosti,
• 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

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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a) Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 6. 5. 2021
Župan je dal v obravnavo zapisnik 9. redne seje občinskega sveta z dne 6. 5. 202 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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 127
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 6. 5. 2021 v predloženi vsebini.
b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta z dne 24. 6. 2021
Župan je dal v obravnavo zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta z dne 24. 6. 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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 128
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 24. 6. 2021 v predloženi vsebini.
c) Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 8. 2021
Župan je dal v obravnavo zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta z dne 12. 8. 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 z večino glasov (17 navzočih, od tega 16 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 129
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, zaključene 12. 8. 2021 v predloženi vsebini.
d) Obravnava in sprejem zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 24. 9. 2021
Župan je dal v obravnavo zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta z dne 24. 9. 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 (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 130
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, zaključene 24. 9. 2021v predloženi vsebini.
e) Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta z dne 22. 10. 2021
Župan je dal v obravnavo zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta z dne 22. 10. 2021 ter povabil
navzoče k razpravi.
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Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 131
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 22. 10. 2021 v predloženi vsebini.
Število prisotnih članic in članov občinskega sveta na seji se je povečalo na 18 (osemnajst)
prisotnih, saj se je seji v tem času, ob 14.25, pridružil David ROŠKAR.
K tč. 3:

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 10. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, javno
dostopno pa je 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.
Razpravljala je Urška MAUKO TUŠ.
Župan je po odgovoru na razpravo ge. Mauko Tuš in zaključil razpravo. Nato je dal na glasovanje
celoten predlog dnevnega reda. 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 zapisnikov preteklih sej:
a) Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 6. 5. 2021
b) Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta z dne 24. 6. 2021
c) Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 12. 8. 2021
d) Obravnava in sprejem zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta, zaključene 24. 9. 2021
e) Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta z dne 22. 10. 2021
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
5. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa poračuna Občine Gornja Radgona za
leto 2020
6. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne
skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2020
7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2021
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2021 (skrajšani postopek)
9. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (prva obravnava)
10. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
11. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve za del
enote urejanja prostora z oznako EU 7 na delu parc. št. 741, 743 in 744 v k.o. 197 – Orehovci
(ID 2484)
12. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
13. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 68 navedenih
nepremičnin v lasti občine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste)
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14. Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (v k.o. Gornja
Radgona in k.o. Negova)
15. Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (v k.o.
Črešnjevci, k.o. Negova in k.o. Gornja Radgona)
16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4:

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 9.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in so bili v pisni obliki objavljeni v dveh
delih na spletni strani občine 5. in 13. 7. 2021, in sicer:
➢ odgovora na vprašanje članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
➢ odgovora na dve pobudi članice občinskega sveta Suzane BRAČIČ ARCET;
➢ odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Konrada NIDERLA;
➢ odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Maksimiljana VAJSA;
➢ odgovora na dve vprašanji člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA.
Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med
dvema rednima sejama občinskega sveta (torej med 9. in 10. redno sejo), pa so bili pripravljeni
pisni odgovori in objavljeni na spletni strani 30. 8. 2021, in sicer:
➢ odgovor na pobudo (predlog) in vprašanje, ki sta ju dne 22. 7. 2021 v imenu svetniške
skupine Lista SKUPAJ podala člana občinskega sveta Urška MAUKO TUŠ in Maksimiljan
VAJS.
Tako da so bili podani čisto vsi odgovori na postavljena vprašanja in podane pobude članic in
članov občinskega sveta.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, je podala eno POBUDO in postavila tri
VPRAŠANJA:
Pobuda:
»Dajem pobudo za postavitev ročajev oziroma držal na lesenih stopnicah, ki se nahajajo na
obnovljenem nasipu okoli TŠC Trate. Naši starejši občani in vsi obiskovalci stadiona in okolice
ob reki Muri uporabljamo te stopnice in ročaji bi omogočili bolj varno spuščanje in vzpenjanje
tudi v hladnejših in ob deževnih dnevih.«
Vprašanja:
1. »Kdaj se bo betonarna preselila iz spalnega naselja v Industrijsko cono? V mesecu juliju 2021
je bilo zbranih 108 podpisov občanov, ki živijo v neposredni bližini betonarne. 108 podpisov
občanov, ki izražamo zahtevo po tem, da občina takoj pristopi k pogovorom in tako v korist
stanovalcev naselja Trate in širše, kot tudi v korist dobrega in zglednega domačega podjetja,
pomaga pri preselitvi tega industrijskega objekta v industrijsko cono, ki je za to namenjena.
Podpise sva s kolegom Maksimiljanom predala županu.«
2. »Koliko znašajo vodne izgube na sekundarnem vodovodnem omrežju občine Gornja Radgona
za leto 2020, 2019 in 2018? Nenehni defekti, kar se je pokazalo tudi v prejšnjem tednu, na
vodovodnem omrežju na avtobusni postaji v Gornji Radgoni in tudi ostali defekti na tem
omrežju širom občine, se žal ponavljajo iz leta v leto. Gre za ogromno puščanja naše pitne
vode, zelo pomembne dobrine in bojim se, da to vodno izgubo merimo v enormnih zneskih.
Želela bi se navezati na revidirano letno poročilo JP Komunala Radgona d.o.o. za leto 2020 iz
katerega izhaja, da je vodarna Podgrad v lanskem letu načrpala 934.242 kubikov skupne
količine vode. Od tega skupna količina prodane vode znaša 474.229 kubikov, vključno s
posebnimi storitvami, ki jih od februarja 2020 za našo občino zaračunava javno podjetje
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Prlekija. Želela bi vedeti (ker v tem poročilu teh številk nisem našla), koliko dejansko imamo
vodnih izgub na sekundarnem vodovodnem omrežju. Graf, ki prikazuje mesečni pregled
števila puščanj na sekundarnem vodu, prikazuje naraščanje vodnih izgub, ampak jaz bi želela
številko. Seveda revidirano poročilo v zaključku zapiše, da se bodo z gradnjo vodovoda sistem C, torej 2. faze, ki jo žal čakamo in čakamo, te stvari normalizirale oziroma bodo
vodne izgube minimalne. Prosim, da se do druge seje pripravijo podatki o vodnih izgubah v
številkah.«
3. »Kdaj lahko pričakujemo selitev JP Komunala Radgona na novo lokacijo, torej v stavbo, ki jo
je oziroma jo bo kupila občina v znesku 600.000 EUR? Župan, prosim za pojasnila
občinskemu svetu in javnosti, kako potekajo aktivnosti glede uveljavljanja zakonite
predkupne pravice s strani občine Gornja Radgona, ali so pogodbe že podpisane, in ali je
plačana ara za nakup te nepremičnine?«
Stanislav KLUBAN, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Predlagam modernizacijo ceste Zagajski vrh št.104101 - od glavne ceste G1/3 - v smeri Zagajski
vrh št. 16. Navedeni predel ceste je v zelo slabem stanju, z večjimi posedki, različnimi
deformacijami, neurejeno je odvodnjavanje, tudi za gostoto prometa je cesta preozka in nevarna.
Z modernizacijo bi se povečala tudi prometna varnost in uredilo samo odvodnjavanje.«
Župan je predlagal, da predlog predlagatelj ponovi tudi pri 9. točki dnevnega reda, ko se bo
izvajala prva obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI, pred tem pa pohvalil
zadnje Glasilo Občine Gornja Radgona, oktober 2021 in postavitev dodatnih izboljšav ob letos
obnovljenem visokovodnem nasipu ob reki Muri (klopi, koši za smeti, lično izdelane stopnice z
nasipa). Pri tem je omenil, da žal glasila spet, že tretjič zapored, niso prejela gospodinjstva
stanovanjskega bloka na Partizanski cesti, sto metrov od pošte (stari blok), pridružuje pa se tudi
pobudi Urške Mauko Tuš glede postavitve oprijemal na obeh straneh lično izdelanih stopnic z
nasipa.
Informacija glede nerazdeljenega občinskega Glasila je bila v obliki vprašanja poslana tudi
Pošti Slovenije (9250 Gornja Radgona).
Vprašanja:
1. »Kdaj se bo pričela ureditev semaforiziranega križišča v krožišče v centru mesta Gornja
Radgona? V Glasilu je bil naveden pričetek del v mesecu oktobru, ki je že minil. Kakšen bo ob
izvajanju del prometni režim skozi mesto, predvsem na Partizanski cesti. Če so že kakšni
podatki o tem, prosim za seznanitev.«
2. »Ali bo 11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021, z glavno točko
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 - druga obravnava?«
Anton ROŽMAN, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»Na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 18. 6. 2020, je bil sprejet Odlok o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Gornja Radgona. Ta nov odlok je v povprečju prinašal dvig komunalnega prispevka za eno
stanovanjske hiše za približno 45 %. Za gostinske trgovske stavbe za cca. 59 % in za industrijske
stavbe cca 35 %. Sprašujem, koliko denarja se je zbralo od uveljavitve tega odloka do 31.
10.2021 in koliko od tega je bilo namenjeno za cestno infrastrukturo, kot je bilo poudarjeno v
ustni obrazložitvi sprejetja tega odloka.«
Štefan PUCKO, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Krajani Negove so me že večkrat opozorili. Na avtobusni postaji pri šoli v Negovi kjer se odlaga
otroke, je na sredi vozišča, med izvozom iz in dovozom do avtobusnega postajališča, postavljena
ovira (ležeči policaj), ki je kot taka zelo nevarna in lahko pride do tragedije. Šoferji namreč sedaj
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zavijajo levo do avtobusne postaje, da se izognejo tej cestni oviri. Ko so otroci prisotni na tem
mestu, se lahko zgodi prometna nesreča. Kaj je tu možno storiti, da bo bolj varno, ali se cestna
ovira odstrani in se naredita dve manjši. Prosim, da ustrezne službe to preverijo, ker takšna ovira
kot je sedaj, ne služi svojemu namenu.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Pobuda je od ljudi, ki koristijo športni center in mestni park. Dajem pobudo občinski upravi, da
se dogovori z upravo oz. vodstvom Pomurskega sejma d.o.o. za uporabo njihovih sanitarij za
obiskovalce mestnega parka in kompleksa TŠC Trate oz. da se najde nek način, da bi lahko tudi
obiskovalci in uporabniki športnega centra uporabljali te sanitarije.«
Srečko ŽIŽEK, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
Od časa, ko je Komunala Radgona prevzela vaški vodovod v Očeslavcih, imamo v Očeslavskem
Vrhu eno zajetje, ki pa je potrebno temeljitega čiščenja. V njem se je nabral mulj in Komunala
Radgona je spustila vodovod mimo zajetja, to pa ne čisti vsaj leto in pol, morda še več. Prosimo
že vsaj eno leto, bil sem tudi pri ge. Nini, bil sem povsod. Vedno so neki izgovori. (poletje,
Covid, dopusti, bolniške), leto pa bo naokrog. Težava je v tem, da je zgoraj na najvišji točki v
Očeslavcih pet (5) hiš, ki nimajo pritiska v vodovodnih ceveh. Če je pralni ali pomivalni stroj
vključen, se ne da tuširati oziroma obratno. Dolgo sem odlašal in prosil go. Nino in tudi g.
Rožmana, nisem bil edini s prošnjami, vedno so samo obljube, zdaj se bliža zima in spet bo
razlog za to, da se nič ne stori. Če se to ne bo v čim krajšem možnem času izvedlo, ne vem, kaj
bomo krajani vasi Očeslavci počeli.«
Župan je v nadaljevanju podal naslednje ustne ODGOVORE, in sicer:
- zahvalil se je za izrečene pohvale;
- na vprašanja Urške MAUKO TUŠ
o glede držal ob urejenih stopnicah iz visokovodnega nasipa – držala so bila naročena že
ob otvoritvi ob občinskem prazniku;
o glede selitve betonarne v Industrijsko cono – to je vprašanje za lastnika podjetja, saj
občina ustvarja le pogoje za podjetja, v kolikor lastnik izraži željo in voljo, da se to
zgodi, neformalno je želja lastnika izražena, ampak zgolj le to, pobuda je legitimna,
vzeta na znanje, ima legimiteto, nima pa do te meje izvršne moči, to je stvar podjetja,
zato informacije o časovnem roku preselitve kot župan ne more podati;
o glede vodnih izgub – vodne izgube so velike, in niso ločene po sekundarnem in
primarnem delu, ampak so skupne, prve vodne izgube nastajajo že v sami vodarni kot
tehnološka voda, nato pa še vodne izgube na delu sekundarnega vodovodnega
omrežja, ki ga sedaj začnemo graditi oz. obnavljati. Ni vodomera, ki bi meril izgube v
popolnosti, tudi elaborati so vezani na celotno območje, ne ločeno na območje občin;
o glede izvedenih postopkov nakupa poslovnih prostorov za podjetje Komunala
Radgona – nakazilo are je bilo v roku izvedeno, teče pogodbeni rok treh mesecev, da
se dokončno poplača celotna kupnina, šele nato se bo pogovarjalo o selitvi, o čemer
lahko kaj več pove direktor podjetja Komunala Radgona d.o.o;
- na vprašanji Dušana ZAGORCA
o glede predvidene izvedbe krožišča v središču mesta – težave pri izvedbi projekta so
glede prestavitve kužnega znamenja in pričetka del zaradi izgradnje Ceste na stadion,
zapore in obvozi so del elaborata, vendar se predvideva tudi enosmerna pretočnost;
o glede predvidene decembrske seje – v decembru 2021 je predvidena še ena seja
občinskega sveta s točko Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2022 –
druga obravnava;
- povedal je še, da je pobuda Stanislava KLUBANA vzeta na znanje, Antonu ROŽMANU pa
bo podan pisni odgovor.
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K tč. 5:

Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2020

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega računa
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in
seznanitev.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V
nadaljevanju je župan 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.: 132
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2020.

K tč. 6:

Poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne
skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2020

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora Finančnega načrta in
Zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2020 in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in seznanitev.«
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 (18 navzočih, od tega
18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 133
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2020.

K tč. 7:

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30.
6. 2021

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
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Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna računovodkinja v
občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava
in sprejme v predloženi vsebini.«
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 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6.
2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2021 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 Poročilo o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 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.: 134
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s Poročilom o
izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2021.

K tč. 8:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2021 (skrajšani postopek)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje, pred pričetkom
seje pa je bilo članicam in članom občinskega sveta k točki predloženo še dodatno gradivo, in
sicer Priloga – dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za
leto 2021 (dopolnitev št. 2) ter razdeljena še ena spremenjena stran Načrta razvojnih programov
proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 2021-2024, z dne 26. 11. 2021.
Obširno podrobnejšo obrazložitev je podala Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna
računovodkinja v občinski upravi, krajšo dodatno obrazložitev pa je podal še župan. Izpostavil je
prilogo rebalansa, in sicer spremenjeno stran Načrta razvojnih programov proračuna Občine
Gornja Radgona (spremenjen v delu projekta Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji
Radgoni), z dne 26. 11. 2021, kar vsebinsko na rebalans za leto 2021, ne vpliva.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podal mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – skrajšani postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
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Radgona za leto 2021 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.«
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
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – skrajšani
postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi. Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo.
V nadaljevanju je dal na glasovanje najprej predlog, da je sestavni del predloga rebalansa
proračuna spremenjen Načrt razvojnih programov proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje
2021-2024, z datumom 26.11.2021, v delu, ki se tiče projekta Razširitev industrijske cone Mele v
Gornji Radgoni. Predlog so članice in člani občinskega sveta soglasno sprejeli (18 prisotnih, od
tega 18 ZA).
V nadaljevanju je župan odprl razpravo o predlogu sklepa te točke. 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.: 135
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – skrajšani
postopek.
K tč. 9:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (prva obravnava)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
ODMOR
Ob 16.10 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.35 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.
Obširno podrobnejšo obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, vodja oddelka in glavna
računovodkinja v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2022 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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 Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 – prva obravnava
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi
prilogami.«
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Konrad NIDERL je kot predsednik odbora 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 2022 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami in naslednjima dopolnitvama:
➢ da se postavka 140291 Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva zviša za 15.000,00 eur.
➢ da se v proračun doda nova postavka na kateri se zagotovijo sredstva za nakup uniform
Pihalnemu orkestru Gornja Radgona, ki v letošnjem letu praznuje 100 let delovanja.«
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
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ (zvišanje postavke za ureditev mikrosortirnega zbirnega
centra odpadkov, prednost projektu obnove skate parka, nakup uniform za Pihalni orkester
Gornja Radgona), Srečko ŽIŽEK (nakup uniform za Pihalni orkester Gornja Radgona, kritika za
sredstva namenjena Zdravstvenemu domu Gornja Radgona, kritika za višino sredstev za
vzdrževanje javnih zelenih površin, TŠC Trate in mestni park), dr. Suzana BRAČIČ ARCET
(pobuda za modernizacijo ceste JP 605491 Lastomerci – Satlerjeva graba, vsaj 100 m), Valentin
KOVIČ (pobuda za novo postavko – nakup ali pomoč pri nakupu rekuperatorjev za vrtce in
osnovne šole), Miran DOKL (podpora nakupu rekuperatorjev in vprašanje glede (ne)delovanja
rekuperacije izvedene v sklopu energetske obnove Osnovne šole Gornja Radgona), David
ROŠKAR (pozitivni učinki sprejemanja proračuna še v letu 2021 za društveno sfero).
Župan je podal dva odgovora na izpostavljeno v razpravi, in sicer o vrstnem redu izvedbe
projektov Skate park in pumptrack in seznanil z obrazlago glede (ne)delovanja rekuperacije v
Osnovni šoli Gornja Radgona podano ob obisku državnega sekretarja na šoli.
Razprava članic in članov občinskega sveta pri tej točki je (fonetično) zapisana za potrebe javne
razprave proračuna in je kot taka sestavni del predloga Odloka o proračunu občine Gornja
Radgona za leto 2022 – druga obravnava.
Druge razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in v nadaljevanju 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.: 136
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2022 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna
razprava, ki traja 15 dni.
K tč. 10: Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Nuša HOZJAN, uslužbenka 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 Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v občini Gornja Radgona – prva obravnava in predlaga občinskemu svetu,
da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
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Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljala sta Urška MAUKO TUŠ in Valentin KOVIČ. Odgovore na izpostavljeno v razpravi
je podal Vladimir MAUKO, direktor Občinske uprave.
Druge razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in v nadaljevanju 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.: 137
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Gornja
Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

K tč. 11:

Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje izvornega območja posamične
poselitve za del enote urejanja prostora z oznako EU 7 na delu parc. št. 741,
743 in 744 v k.o. 197 – Orehovci (ID 2484)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Vera ŠINKO, uslužbenka 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 lokacijski preveritvi za preoblikovanje izvornega območja
posamične poselitve za del enote urejanja prostora z oznako EU 7 na delu parc. št. 741, 743 in
744 v k.o. 197 – Orehovci (ID 2484) 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 (18 navzočih, od tega
18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 138
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za
preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve za del enote urejanja prostora z
oznako EU 7 na delu parc. št. 741, 743 in 744 v k.o. 197 – Orehovci (ID 2484).

K tč. 12: Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja
Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
Dušan ZAGORC je kot namestnik predsednika odbora podal mnenje Odbora za finance in
premoženjska vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval
predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini 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 (18 navzočih, od tega
18 ZA) sprejeli naslednji
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S K L E P, št.: 139
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona, s katerim od 1. 1. 2022 dalje nova
vrednost točke znaša 0,0663 EUR.

K tč. 13:

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 68
navedenih nepremičnin v lasti občine, ki so v naravi kategorizirane občinske
ceste)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
Dušan ZAGORC je kot namestnik predsednika odbora podal mnenje Odbora za finance in
premoženjska vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval
predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (za 68 navedenih
nepremičnin v lasti občine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste) 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 (18 navzočih, od tega
18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 140
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, s katerim pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena 68 navedenih nepremičnin, ki so v celoti last občine in
predstavljajo javne površine ter so v naravi kategorizirane občinske ceste.

K tč. 14:

Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah
(v k.o. Gornja Radgona in k.o. Negova)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi.
Dušan ZAGORC je kot namestnik predsednika odbora podal mnenje Odbora za finance in
premoženjska vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval
predlog Sklepa o pridobitvi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (za 5
navedenih nepremičnin v k.o. Gornja Radgona in 2 navedeni nepremičnini v k.o. Negova) 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 (18 navzočih, od tega
18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 141
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o spremembi statusa in
spremembi lastninske oblike na nepremičninah, s katerim se:
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- na parc. št. 1227/8 k.o. Gornja Radgona izbriše zaznamba statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – pota in do celote vknjižbi lastninska pravica za Občino
Gornja Radgona;
- na parc. št. 1005/4 in 1005/5 obe k.o. Gornja Radgona izbriše status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena;
- pri parceli št. 1235/9 in 1235/10 obe k.o. Gornja Radgona izvede izbris zaznambe
grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri št. ID 16067975;
- na parc. št. 1296/7 ter 1333/2 obe k.o. Negova – se izbriše zaznamba statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
K tč. 15:

Sklep o spremembi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah
(v k.o. Črešnjevci, k.o. Negova in k.o. Gornja Radgona)

Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
Dušan ZAGORC je kot namestnik predsednika odbora podal mnenje Odbora za finance in
premoženjska vprašanja, ki glasi: Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval
predlog Sklepa o pridobitvi statusa in spremembi lastninske oblike na nepremičninah (za 4
navedene nepremičnine v k.o. Črešnjevci, 2 navedeni nepremičnini v k.o. Negova in 3 navedene
nepremičnine v k.o. 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 (18 navzočih, od tega
18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 142
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o spremembi lastninske
oblike in spremembi statusa na nepremičninah, s katerim se:
‒ na parc. št. 974, 984/1, 985 in 1039/1, vse k.o. Črešnjevci, namesto zaznambe statusa
Družbena lastnina v splošni rabi – pota, do celote vknjiži lastninska pravica za Občino
Gornja Radgona;
‒ izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št.
1308/4 in 1315/3, obe k.o. Negova;
‒ izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št.
1106/1, 1113 in 1236/1, vse k.o. Gornja Radgona.
K tč. 16: 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:
➢ COVID-19 razmerah in aktivnostih, krizi duha zaradi covida, nasploh o »pelinu«, ki se dogaja
ob vsem delu;
➢ uspešno izvedenih prireditvah: CestArt Festival Gornja Radgona, Radgonsko poletje 2021,
Radgonska noč 2021, prireditve in dogodki v okviru praznovanja 30 let samostojne Republike
Slovenije, 59. mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA in sejem SOBRA, Evropski teden
Mobilnosti 2021, Spominska vožnja z vlakom (Ljutomer – Gornja Radgona);
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➢ 26. prazniku Občine Gornja Radgona – številni dogodki so trajali od 8. 9. (mala maša v
Negovi) in aktivneje v času od 24. 9. do 13. 10. 2021 ko so bile predane namenu številne
pridobitve;
➢ aktivnostih na OPN-jih (Negova in IC Mele);
➢ številnih izvedenih sestankih in razgovori z občani kljub ukrepom;
➢ prejetih pisanjih »zaskrbljenih občanov« na občino;
➢ izidu novega Glasila Občine Gornja Radgona, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v
občini in v katerem so predstavljeni aktualni projekti in investicije občine;
➢ obisku Vlade RS v Pomurju s poudarkom na zadevi IC Mele in prejetih sredstvih države za
projekte Vodovod – sistem C, Večnamenska športna dvorana ob OŠ G.Radgona, visokovodni
nasipi ob reki Muri v mestu Gornja Radgona;
➢ stanju projektov in investicij, ki so v teku (širitev IC Mele (Gornja Radgona), izgradnja VŠD
Gornja Radgona, kolesarska steza in modernizacija Ceste na stadion in Mladinske ulice te
zasaditev dreves, izgradnja rondoja v glavnem, semaforiziranem križišču v Gornji Radgoni);
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
18.25 uri zaključil 10. redno sejo občinskega sveta.
ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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