ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
21. 2. 2008, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite
v Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Anton KAMPUŠ, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne.
Župan je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo ob pričetku prisotnih 18 članic in članov
občinskega sveta. Seje se je v nadaljevanju udeležilo vseh 21 članic in članov občinskega
sveta.
Od ostalih vabljenih je svojo odsotnost opravičil Feri HORVAT, poslanec Državnega zbora
RS.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Dragan KUJUNDŽIČ, Igor PIVEC, Pika Leopoldina VODNIK;
Ø novinarji.
Seja je bila posneta z ustreznim digitalnim zapisom, ki se hrani.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo razdeljeno
naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 5: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona
za leto 2008 (skrajšani postopek) (spremenjen načrt razvojnih programov z
obrazložitvijo – strani 36-56)
− K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA
Gornja Radgona (skrajšani postopek) (dopolnjen predlog odloka z obrazložitvijo)
− K tč. 10: Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu
2008 (dopolnjen program s tremi dopolnitvami – označeno s krepkim tiskom)
− K tč. 12: Koledar prireditev v letu 2008 v občini Gornja Radgona (dopolnitve koledarja
prireditev)
− K tč. 13: Mnenje k imenovanju direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja
Radgona (predlog sklepa z obrazložitvijo)
− K tč. 14: Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici nadzornega odbora in sklep o
imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
(predlog sklepa z obrazložitvijo)
− Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga
obravnava) (predlog odloka z obrazložitvijo)
Ø mnenja in predlogi Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Ø mnenja in predlogi Odbora za družbene dejavnosti
Ø mnenja in predlogi Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Ø mnenja in predlogi Odbora za kmetijstvo in turizem
Ø mnenja in predlogi Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
Ø mnenja in predlogi Komisije za prireditve
Vse članice in člani občinskega sveta so v dodatnem gradivu prejeli tudi kopijo članka
»Evropski predlogi povezovanja obeh Radgon«, ki je bil objavljen v dnevnem časopisu Večer,
24. januarja 2008.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki
je bila dne 20. 12. 2007.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan prebral predlog sklepa in ga dal na glasovanje.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 122:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2007 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 11. redno sejo in
naštel katero dodatno gradivo je bilo posredovano pred sejo. Nato je predlagal dopolnitev
dnevnega reda z novo točko št. 8, ki glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga obravnava)«. Nato je iz dnevnega reda umaknil točko
št. 11, ki glasi: »Sklep o razglasitvi leta 2008 v občini Gornja Radgona za »Golarjevo leto««.
Preostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 19 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še Ivan Kajdič, član občinskega sveta.
Župan je nato prebral čistopis predlaganega dnevnega reda in povabil prisotne k razpravi o
predlogu dnevnega reda. Prijav k razpravi ni bilo, zato je zaključil razpravo.
Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (19 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2008 (skrajšani postopek)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja
Radgona (skrajšani postopek)
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično
športni center (TŠC) Trate (prva obravnava)
8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga
obravnava)
9. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2008
10. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2007 do 31.12.2007
11. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2008
12. Koledar prireditev v letu 2008 v občini Gornja Radgona
13. Mnenje k imenovanju direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
14. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici nadzornega odbora in sklep o imenovanju
nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
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15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Stanislav SAKOVIČ, član občinskega sveta, je na podlagi razprav na dveh sejah Sveta
Krajevne skupnosti Gornja Radgona podal dve POBUDI:
1. »Županu Občine Gornja Radgona predlagamo, da pospeši ustrezne postopke za preselitev
železniške postaje iz centra mesta v Mele na način, da Ministrstvo za promet prenese
lastništvo zemljišča sedanjega parkirišča za tovorna vozila v Meleh iz Direkcije za ceste na
Direkcijo za železniški promet, ta pa z Občino Gornja Radgona opravi ustrezno zamenjavo
zemljišč v industrijski coni Mele za izgradnjo nove železniške postaje.
Obrazložitev: po zagotovilih ministrstva za promet se po končanju pomurskega kraka
avtoceste ves tovorni promet preusmeri iz G1-3 na avtocesto, kar pomeni, da Direkcija za
ceste parkirišča v Meleh ne bo potrebovala. Prenos zemljišča iz ene na drugo direkcijo je
pravno najenostavnejši, zamenjava zemljišča med občino in Direkcijo za železniški promet
na ustrezni lokaciji znotraj industrijske cone, pa je prav tako dokaj enostavna. Po mnenju
sveta KS je to najcenejši in učinkovit način za rešitev problema preselitve železniške
postaje iz mesta.«
2. »Županu predlagamo, da opravi vse potrebne aktivnosti z Ministrstvom za javno upravo za
takojšnjo odstranitev objekta mejne kontrole na mejnem prehodu v Gornji Radgoni.
Obrazložitev: objekt mejne kontrole z nadstrešnicami se nahaja v mestu samem, kar je
specifika v celotni državi, zapuščen objekt predstavlja sramoto za državo in mesto.
Utemeljeno pričakujemo, da bodo pristojne službe Ministrstva za javno upravo ureditev
območja mejnega prehoda Gornja Radgona obravnavale prednostno in da bodo vsi
potrebni postopki tekli tako, da bodo sedanji objekti odstranjeni do začetka letošnje
turistične sezone.«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Poleti leta 2007 sem bil kot tehnični direktor in predstavnik Komunale Radgona d.o.o. vabljen
na sestanek na Občino Apače, kjer se je razpravljalo o podelitvi nove koncesije za sklop 7 za
gramoznico Konjišču. Z menoj je bil kot predstavnik Občine Gornja Radgona in kot
predsednik Nadzornega sveta Komunale Radgona tudi g. Feliks Petek. Sestali smo se v pisarni
župana Občine Apače. Na sestanku samem so bili prisotni še predstavniki Občine Apače, in
sicer župan g. Darko Anželj in podžupan g. Franc Pižmoht.
Župana Občine Apače g. Darka Anželja in podžupana g. Franca Pižmohta smo seznanili z
dejavnostmi, ki jih v Konjišču opravlja Komunala Radgona d.o.o.. Seznanili smo jih o tem, da
je v pridobivanju nova koncesija, da smo izdelali projekte, opravljali monitoringe, izvedli
piziometre idr. in da je zadeva v teku že dobri dve leti, torej bistveno prej kot je nastala Občina
Apače ter ju seznanili še z vsemi nadaljnjimi drugimi postopki.
Župan Občine Apače g. Darko Anželj in podžupan g. Franc Pižmoht sta si želela ogledati
območje gramoznice in potencialnih novih gramoznic na terenu, kar smo tudi storili. Župana g.
Anželja je zanimalo, kje bo se odvažal gramoz iz nove gramoznice, sam pa je že tudi prišel z
idejami in zahtevami po novi dovozni poti, ki bi naj bila v dolžini 3,5 km, to je cesta iz
gramoznice Konjišče – piščančja farma Kegl – državna cesta pri trgovini Dresler, s tem da bi
Komunala Radgona d.o.o. kot odškodnino Občini Apače to cesto tudi pomagala z lastnimi
sredstvi zgraditi.
Po lokalni televiziji sem gledal sejo Občinskega sveta Občine Apače, kjer je župan Občine
Apače g. Anželj razlagal popolnoma drugo zgodbo, kot jo je na sestanku poleti v svoji pisarni,
na terenu v Konjišču in v Gostilni Zver v Apačah.
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Na sestanku smo se dogovorili, da Občina Apače pristaja na to, da si Komunala Radgona d.o.o.
pridobi novo koncesijo in da je Občina Apače pri tem ne bo ovirala, da bo Komunala Radgona
kot odškodnino Občini Apače pomagala z lastnimi sredstvi izgraditi cesto v dolžini 3,5 km, da
bomo kot bližnji sosed medsebojno dobro sodelovali, dogovorili smo se tudi že o projektantu,
ki bo izdelal projekt za cesto Gramoznica Konjišče – piščančja farma Kegl – državna cesta, v
dolžini 3,5 km, ki ga bo zaradi lastnih zamisli o izvedbi priključka na državno cesto (pločnik,
javna razsvetljava) naročila Občina Apače.
Torej, župan g. Anton Kampuš sprašujem vas, kaj pomenijo izjave župana Občine Apače g.
Anželja na zadnjem Občinskem svetu Občine Apače, mogoče vi veste kaj več o tem.
Sprašujem se, kdo se tukaj spreneveda, kdo sklepa dogovore s stiskom desne roke in
nazdravom s figo v žepu in kako mislite kot župan Občine Gornja Radgona, ki je lastnik
Komunale Radgona d.o.o. ukrepati na neizpolnjevanje dogovora in na vse neresnice, ki jih je
navrgel g. Anželj?«
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še David Roškar, član občinskega sveta.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je postavil tri VPRAŠANJA:
1. »Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona smo obravnavali poročilo
nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu
Gornja Radgona. Sprašujem, ali je s strani gradbenega podjetja prišlo do poplačila
penalov, ki so bili takrat sporni?
Prosim, da nadzorni odbor skupaj z občinsko upravo odgovorijo na naslednje vprašanje:
kako mislijo racionalizirati poslovanje te iste ustanove, ki zdaj poteka preko zavoda v
Murski Soboti, glede finančnega področja?
Prosim, če se lahko na obe vprašanji dostavijo pisni odgovori do naslednje seje.«
2. »Pred sabo imam dopis Ljudske univerze Gornja Radgona glede delovanja občinske
knjižnice, ki ga prilagam. V knjižnici sem večkrat tudi sam. Tam pa vlada pravi kaos,
ampak ne po njihovi krivdi. Ker tega ni v predvidenega v planih občine do leta 2011
sprašujem naslednje: Kaj mislimo tam storiti? Že danes tam ni več prostora za knjige, kako
bo šele v prihodnjih letih. Prosim, če vsi ustanovitelji skušajo najti rešitev in se ta objekt
spravi v eno solidno kondicijo.«
3. »Ker se je z rebalansom postavka »Zdrava hrana, razvojna priložnost za Negovo« črtala,
sprašujem naslednje: kdaj bomo dokončali projekt Negova zdrava prehrana?
Prilagam tudi dopis Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova glede programa NFSI.
Prosil bi, da se vsaj v bodočem proračunu za leto 2009 skuša zagotoviti tista osnovna
sredstva, ki jih šola rabi za izvedbo tega programa, da bo porabila manj olja, da bo manj
obremenjevala okolje, da bo zmanjšala stroške prehranjevanja in druge cilje, ki so v
programu predvideni.«
Miran DOKL, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Imel bi eno vprašanje, in sicer glede na to, da se je kljub vsem peripetijam le pričela izgradnja
vrtca v Gornji Radgoni, bi želel od župana, da nam predstavi vsebinski in terminski plan same
izgradnje.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»V skladu s 17. členom poslovnika občinskega sveta bi postavil eno ustno vprašanje, na katero
želim podan odgovor v pisni obliki, in sicer:
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Sedaj so ustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona vse štiri občine, tudi
Občina Apače, ki ima po delitvenem ključu predvideno eno mesto v svetu omenjenega zavoda,
kar pomeni, da se Občini Gornja Radgona število teh delegatov zmanjšuje na dva, Občini
Apače pa pripada po delitvenem ključu eno mesto. Sprašujem torej, zakaj to ni realizirano?
Bil sem namreč obveščen, da je Občinski svet Občine Apače sprejel omenjeni odlok 14.
februarja, s strani naše občine pa je bilo posredovano, da bi omenjeni zavod imel sedaj po
novem 10 članov. Mislim, da to morda ni v skladu z zakonom, ker učim v enem izmed javnih
zavodov in vemo, da je lahko predvideno število 9 mest. Glede tega bi zato prosil za odgovor s
strani direktorja občinske uprave.«
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je podal eno POBUDO:
»Glede na vprašanje gospoda Davida Roškarja bi kot član sveta javnega zavoda Zdravstveni
dom Gornja Radgona podal eno drugo pobudo. Mislim, da je to kar je sprejela Občina Apače
nelegitimna zadeva. Če se že menimo o nekem odloku, o odloku odločajo štiri občine, in sicer
Občina Apače, Občina Sv. Jurij, Občina Radenci in Občina Gornja Radgona, ki imajo v svetu
zavoda svoje predstavnike. Da potem mi pademo v isti rang kot Občina Radenci in imamo
potem v svetu zavoda dva člana, samo zato, ker se je nekdo od Občine Gornja Radgona
odcepil, to ne more biti. Mi danes po številu prebivalcev imamo skoraj dvakrat več prebivalcev
od občine Radenci oz. skoraj trikrat več od občine Sv. Jurij in občine Apače. Da bi torej mi
imeli le dva člana sveta zavoda je nelogično, Občina Gornja Radgona pa kot večinski lastnik na
to ne sme pristati. Razdelitev torej mora biti poštena, zato se mora za pripravo spremembe
odloka ustanoviti komisija in te stvari uskladiti.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je dodal, da je v skladu s poslovnikom postavil
konkretno vprašanje in od gospoda direktorja občinske uprave zahteval pisni odgovor. Nato je
omenil, da gre pri tem za delikatno kršenje poslovnika, ker po poslovniku občinskega sveta ni
možen ugovor na zastavljeno vprašanje, zato je prosil, da se vsi držijo poslovnika.

K tč. 5: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek)
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Anton KAMPUŠ, župan. Med obrazložitvijo je sproti
izpostavljal ter obrazložil predvsem večje spremembe na strani prihodkov in odhodkov, ki se z
rebalansom proračuna predvidevajo po posameznih programskih klasifikacijah. Med drugim je
obrazložil tudi razloge za prenos sredstev nerealiziranih investicijskih postavk iz leta 2007 v
leto 2008. Omenil je tudi spremembo načrta razvojnih programov za leta 2009, 2010 in 2011
kot je razvidno iz predloženega dodatnega gradiva. Po obrazložitvi je občinskemu svetu
predlagal, da predlog rebalansa obravnava in sprejme.
Podrobnejšo obrazložitev k tej točki je podala Pika Leopoldina VODNIK, vodja proračuna v
občinski upravi. Naštela in obrazložila je razloge za rebalans proračuna ter obrazložila bistvene
spremembe v splošnem in posebnem delu proračuna na prihodkovni in odhodkovni strani.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2008 (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem
postopku sprejme z vsemi prilogami v predloženi vsebini, vključno s predlagano spremembo
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načrta razvojnih programov s strani predlagatelja. Odbor prav tako podpira sprejem dopolnitve
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za
leto 2008.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
1. »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 – skrajšani postopek
ter predlaga občinskemu svetu, da predlog odloka sprejme, z vsemi prilogami.
2. Odbor prav tako podpira dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2008.«
Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek) in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem postopku sprejme z vsemi
prilogami v predloženi vsebini. Odbor prav tako podpira sprejem dopolnitve programa prodaje
občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek) in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem postopku sprejme z vsemi prilogami v
predloženi vsebini. Odbor prav tako podpira sprejem dopolnitve programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008.«
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 –
skrajšani postopek ter predlaga občinskemu svetu, da predlog odloka sprejme, z vsemi
prilogami, vključno s predlagano spremembo načrta razvojnih programov s strani predlagatelja.
Odbor prav tako podpira sprejem dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je povedal, da ga moti v gradivu pri načrtu razvojnih
programov navedeno besedilo spremembe in dopolnitve ter glede tega vprašal, kaj se
spreminja. Nato je povedal in komentiral, da ga na str. 56 moti formulacija teksta v točki 2. pri
KS Spodnji Ivanjci, ki govori o deležu asfaltiranih cest. Nato je vprašal, zakaj v program
vinskih poti ni zajeta tudi KS Spodnji Ivanjci. Na koncu je med drugim izpostavil vprašanje, če
so v rebalansu predvidene investicije primerno ocenjene in za njih zagotovljeno dovolj
sredstev.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je predstavil mnenje svetniške skupine SDS in
povedal, da bodo glasovali proti takšnemu predlogu rebalansa zaradi naslednjih argumentov.
Kot prvo je izpostavil, da krajevne skupnosti za uresničitev svojih razvojnih programov dobijo
znatno premalo proračunskih sredstev. Potem je navedel naslednja vprašanja: Zakaj se znatno
znižuje vrednost postavke »Modernizacija in rekonstrukcija državne ceste G1-3 Radgona6

Mele«. Zakaj ne bo izvedena »Rekonstrukcija G2-110 Panonska ulica«. Zakaj se je prostorsko
načrtovanje dvignilo za približno 56 %. Zakaj v rebalansu ni vključena »kanalizacija, čistilna
naprava Črešnjevski potok – Norički Vrh«, čeprav je bila predvidena. Zakaj je vrednost
avtobusne postajne utice v Lomanošah ocenjena v manjši vrednosti, kot pa postajne utice
Plitvički Vrh, Sp. Ščavnica, Črešnjevci, Negova. Zakaj je vrednost Energetske sanacije objekta
Vrtca Manka Golarja Kocljeva 2-4 narasla iz 1.044.156,00 na 1.889.882,66 EUR. Zakaj se
vrednost izvajanja programov socialnega varstva manjša. Kakšen vpliv bo imel rebalans
proračuna občine na inflacijo v državi, saj se za 30 % povečuje napram veljavnemu proračunu.
Kot zadnje, pa je postavil še vprašanje, ali se ob danem rebalansu res obnašamo kot dobri
gospodarji.
Janko KRALJ, član občinskega sveta, je povedal, da so v rebalansu zajete predvsem
investicije, ki so se že začele v prejšnjem letu. Drugače pa v načrtu razvojnih programov do
leta 2011 na območju KS Črešnjevci-Zbigovci spet niso upoštevani sprejeti predlogi in
programi krajevne skupnosti. Nato je med drugim izrazil še dvome, da bo do leta 2011
realizirano vsaj to, kar je v načrtu že sedaj predvideno. Nato je še omenil, da denarja ni
premalo, ampak se včasih malo nenormalno razporeja. Izpostavil je, da so program v krajevni
skupnosti sprejeli in želijo, da se ta program po takšnem prioritetnem vrstnem redu izvaja.
Dodal je tudi, da upoštevajo celotno območje občine in želijo, da se stvari sorazmerno
enakovredno delijo. Na koncu je med drugim še izpostavil, da je na tem področju zato na
splošno razočaran.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je podprl razpravo gospoda Roškarja in gospoda Kralja
ter na začetku izpostavil problem zmanjšanja števila prebivalcev v občini. Nato je izpostavil,
da ga moti, ker v predlaganem rebalansu ni predstavljena vrednostna razdelitev po posameznih
krajevnih skupnostih. Nato je vprašal na kateri postavki so razvidni transferji za vračila vlaganj
v telekomunikacijsko omrežje. Nato je izpostavil in komentiral neupoštevanje določenih
pripomb na načrt razvojnih programov. Glede velikosti proračuna je povedal, da se velik
znesek kaže predvsem samo zaradi prenosa sredstev iz prejšnjega leta in kredita. Glede kredita
pa se mu zdi nesprejemljivo, da se ga je najelo v prejšnjem letu, koristilo pa se ga bo komaj v
letošnjem letu. Omenil je še, da večina županov gleda samo na kilometre cest, pozablja pa na
informacijsko infrastrukturo, zato bi ob tolikih razkopanih kilometrih cest v občini bila idealna
priložnost, da se poišče soinvestitorja in se položi optične kable – v kontekstu pobude za
zagotovitev dostopa do širokopasovnega interneta v celotni občini; na ta način bi se izognilo
prekopavanja cest v prihodnjih letih. Izpostavil je še njegovo mnenje o preveč ambiciozno
zastavljeni predvideni prodaji stvarnega premoženja in predvideni prodaji stanovanj. Na koncu
pa je še komentiral problematiko pridobivanja uporabnih dovoljenj pri Špitalu in domu
starejših občanov.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, je povedal, da je rebalans dobro in razvojno naravnan ter
je potrebno pozitivno razmišljanje glede njegove realizacije. Nato je obrazložil še druge
pozitivne učinke proračuna in prednosti zaradi prekategorizacije ceste Gornja Radgona –
Spodnji Ivanjci v državno cesto. Na koncu razprave je med drugim predlagal, da se takšen
rebalans podpre in sprejme ter si nato vsi skupaj prizadevajo za njegovo realizacijo.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je dal repliko na razpravo podžupana Vinka Rousa,
saj imajo vsi svetniki pravico na rebalans izražati svoja mišljenja. Nato je med drugim
komentiral še neusklajenost med mnenji znotraj svetniške skupine iz katere izhaja podžupan
Vinko Rous.
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Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 21 članic in članov občinskega sveta,
saj se je seji pridružil še Zlatko Mulec, član občinskega sveta.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je kot predsednik sveta Krajevne skupnosti Gornja
Radgona povedal, da se prevečkrat pozablja, da je mesto Gornja Radgona center, kjer je vrsta
različnih institucij in objektov skupnega pomena, katere je potem tudi naštel. Posebej je
izpostavil, da se je zato potrebno zavedati tega, da vse kar se v mestu Gornja Radgona dela in
zgodi, ni od mesta ampak od celotne občine. Nato je izpostavil in naštel različno problematiko,
ki je v mestu že več let nerešena ter nato glede rebalansa povedal, da ga je svet KS Gornja
Radgona obravnaval in potrdil.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je na začetku med drugim omenil, da se v mesto
Gornja Radgona res precej investira, so pa vse to stvari, ki jih bodo rabili vsi občani in tudi
drugi izven občine, ne pa le meščani mesta. Nato je naštel različno problematiko, ki je v mestu
še vedno nerešena. Na koncu pa je med drugim omenil, da bo sprejem rebalansa podprl.
Anton KAMPUŠ, župan, se je priključil v razpravo in pričel podajati odgovore na
izpostavljena vprašanja ter določene zadeve dodatno pojasnil. Med drugim je dodal, da se s tem
rebalansom podpira pospešen razvoj občine. Nato je komentiral potrebe po krajevnih
skupnostih in med drugim dodal, da kot župan ne bo dopuščal favoriziranja katere posamezne
krajevne skupnosti ampak je pri načrtovanju potrebna poštenost.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (21 prisotnih, 16 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 123:
1.

2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 – skrajšani
postopek, z vsemi prilogami.
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje
stvarnega premoženja za leto 2008.

K tč. 6: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razlog za spremembo odloka, saj je potrebno ime zavoda dopolniti z označbo, ki navaja
dejavnost zavoda. Glede na navedeno se predlaga, da polno ime javnega zavoda glasi: »PORA,
razvojna agencija Gornja Radgona«. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da predlog
odloka obravnava in po skrajšanem postopku sprejme.
Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek)
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem postopku sprejme v
predloženi vsebini.«
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Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek) in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem postopku sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je povedal, da ga malo moti, ker v gradivu predlog
govori o imenu »Razvojna agencija Gornja Radgona«, nov predlog v dodatnem gradivu pa o
imenu »PORA, razvojna agencija Gornja Radgona« in skrajšano »PORA Gornja Radgona«.
Sam je namreč že večkrat tudi na sejah odborov predlagal, da bi kot ime ostala prvotna dikcija
»Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona«, saj je ravno iz te prišlo do okrajšave PORA.
Zato ne razume, zakaj se njegov predlog ni upošteval in se je brisalo besedo »podjetniško«.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (21 prisotnih, 20 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P št. 124:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani
postopek.

K tč. 7: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5
in turistično športni center (TŠC) Trate (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, višji svetovalec v občinski upravi. Med
obrazložitvijo se je s projektorjem v ozadju predvajalo grafično prikazano celotno območje in
območja posameznih etap oz. podobmočij podrobnega prostorskega načrta. Obrazložil je oceno
stanja, razloge za sprejem odloka, cilje odloka in ocenjene finančne posledice. Nato je
podrobneje obrazložil predvideno ureditev v šestih posameznih podobmočjih podrobnega
načrta (1. mestni park, 2. večstanovanjski objekti ter varovana stanovanja, 3. individualna
gradnja, 4. večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks, 5. turistično športni center,
6. otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom). Po nadaljnji obrazložitvi
predvidenih dopustnih odstopanj je občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka obravnava
in v prvi obravnavi sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično
športni center (TŠC) Trate (prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da odlok obravnava
in v prvi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Vinko ROUS, član občinskega sveta, se je najprej v imenu različnih delovnih teles zahvalil
vsem, ki so pripomogli k pripravi prostorskega načrta tega območja. Posebej je izpostavil
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ureditev okolice doma starejših občanov, mestnega parka in ostalega dela kompleksa ter nato
predlagal občinskemu svetu, da predlog v takšni vsebini podpre.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je najprej pozdravil nazorno predstavitev predloga
prostorskega načrta. Nato je omenil, da ima občina sprejeto energetsko zasnovo občine, zato bi
bilo primerno, da bi se investitorje bolj podrobno zavezalo k načinu varčne gradnje, izbire
energentov in podobnega. Nadalje je predlagal, da bi občina na tem območju omogočila
širokopasovno optično omrežje, saj je te optične kable najlažje položiti in omrežje izgraditi že
v tej fazi.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato soglasno (21 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 125:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center
(TŠC) Trate – prva obravnava.

ODMOR
Sledil je 15-minutni odmor, ki ga je ob 16.10 uri odredil župan. Seja se je nadaljevala ob 16.25
uri. Župan je preveril prisotnost članic in članov občinskega sveta ter ugotovil, da je na seji
trenutno prisotnih 20 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 8: Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil
izvedene aktivnosti v času obravnave in kako je potekalo usklajevanje predloga za drugo
obravnavo. Izpostavil je bistvene pripombe naše občine, ki so bile upoštevane in vključene v
predlog odloka. Dodatno pa je še obrazložil druge pomembne spremembe in po obrazložitvi
občinskemu svetu predlagal, da odlok obravnava in v drugi obravnavi sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga
obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da odlok obravnava in v drugi obravnavi sprejme v
predloženi vsebini.«
Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (druga obravnava) in predlaga
občinskemu svetu, da odlok obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog
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sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 126:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – druga obravnava.
K tč. 9: Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto
2008
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, višji svetovalec v občinski upravi. Obrazložil je
kakšna je sprememba v primerjavi s predhodnim letom in navedel za katere namene se podatki
iz sklepa uporabljajo. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da predlog obravnava in
sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2008 in predlaga občinskemu
svetu, da predlog obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 127:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o povprečni gradbeni
ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih
zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2008.
K tč. 10: Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2007
do 31.12.2007
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Iz zaključka
poročila je razbral bistvene podatke in po obrazložitvi občinskemu svetu predlagal, da poročilo
obravnava in sprejme na znanje.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Poročilo
o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2007 do 31.12.2007, se z njim seznanil
ter predlaga občinskemu svetu, da poročilo obravnava in sprejme na znanje.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega
sveta v času od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 in ga predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.«
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Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval Poročilo o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 01.07.2007 do 31.12.2007, se z njim seznanil ter predlaga
občinskemu svetu, da poročilo obravnava in sprejme na znanje.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta
v času od 01.07.2007 do 31.12.2007, se z njim seznanil ter predlaga občinskemu svetu, da
poročilo obravnava in sprejme na znanje.«
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov občinskega sveta v času od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 ter predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (20 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 128:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov
občinskega sveta v času od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007.

K tč. 11: Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v
letu 2008
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
predvidene obravnave normativnih aktov in ostalih zadev, ki se morajo obravnavati na seji
občinskega sveta. Omenil je, da je na podlagi predlogov odborov bil program dopolnjen in
pred sejo predložen v dodatnem gradivu. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da
predložen program obravnava in sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne
službe, je podal mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval Program
dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2008, se z njim
seznanil ter predlaga občinskemu svetu, da program obravnava in sprejme z naslednjo
dopolnitvijo programa v poglavju II, in sicer:
- Poročilo o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in
odlaganja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Program dela občinskega sveta in občinske
uprave Občine Gornja Radgona v letu 2008 ter predlaga občinskemu svetu, da program
sprejme v predloženi vsebini.«
12

Zlatko ERLIH, predsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
»Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval Program dela občinskega sveta in
občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2008, se z njim seznanil ter predlaga
občinskemu svetu, da program obravnava in sprejme z naslednjo dopolnitvijo programa v
poglavju II, in sicer:
- Poročilo o izvedenih in predvidenih ukrepih za spodbujanje podjetništva v občini Gornja
Radgona.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval Program dela občinskega sveta in občinske
uprave občine Gornja Radgona v letu 2008, se z njim seznanil ter predlaga občinskemu svetu,
da program obravnava in sprejme skupaj z naslednjo dopolnitvijo programa:
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Gornja Radgona.«
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval Program dela občinskega
sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2008 ter predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (18 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 129:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema program dela občinskega sveta in
občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2008.
K tč. 12: Koledar prireditev v letu 2008 v občini Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Dušan ZAGORC, podžupan. Obrazložil je nastajanje
koledarja prireditev in med obrazložitvijo izpostavil pomembnejše prireditve po posameznih
mesecih. Ob koncu obrazložitve je omenil, da se bo koledar mesečno dopolnjeval, finančno pa
ga bo ovrednotila Komisija za prireditve, ki je na obravnavan predlog koledarja prireditev
podala pozitivno mnenje.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Koledarja prireditev v letu 2008 v občini
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da sklep v predlagani vsebini sprejme.«
Župan je povabil prisotne k razpravi. Prijav k razpravi o tej točki ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog
sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so nato soglasno (16 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 130:
1.

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu
2008 v občini Gornja Radgona.
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2.

Komisija za prireditve določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega
proračuna za leto 2008 do višine zagotovljenih sredstev na postavki prireditve.

K tč. 13: Mnenje k imenovanju direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Povedal je, da je komisija obravnavala predlog sveta javnega Zavoda za
kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona glede podaje mnenja k imenovanju direktorice
javnega zavoda. Komisija pa na podlagi obravnave predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje k imenovanju gospe Norme Bale za direktorico javnega Zavoda za kulturo
turizem in promocijo Gornja Radgona.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal stališče svetniške skupine SDS in povedal, da
so bili že od samega začetka proti ustanovitvi tega zavoda, s tem pa posledično tudi ne
podpirajo imenovanja direktorice tega zavoda. Že od samega začetka nastajanja tega zavoda so
bili proti njegovemu ustanavljanju saj so menili, da se lahko nekaj proračunskih sredstev
privarčuje s tem, da bi se te naloge preneslo na že obstoječi zavod. Povedal je, da nikoli niso
bili proti gospe Normi Bale, saj je na tem področju naredila veliko. Kljub temu pa bodo
glasovali proti iz naslednjih argumentov: 1. ker jih argumenti za ustanovitev zavoda niso
prepričali, 2. ker ni nobene garancije, da bo zavod zaživel v polni meri ne glede na to kdo je
direktor, 3. so proti in ne želijo sodelovati v ponovnem političnem kadrovanju.
Dušan ZAGORC, član občinskega sveta, je kot predsednik sveta javnega Zavoda za kulturo
turizem in promocijo Gornja Radgona zavrnil očitke gospoda Davida Roškarja, da gre za
politično kadrovanje, ker je svet zavoda v skladu s predpisi izvedel javni razpis. Omenjeni
zavod je trenutno legitimni javni zavod, ki za svoje delovanje potrebuje vse organe. Na javni
razpis se je prijavila le gospa Norma Bale, ki jo je svet zavoda potem izbral in zdaj v skladu z
odlokom o ustanovitvi zavoda prosijo ustanoviteljico, da k imenovanju poda pozitivno mnenje.
V tem primeru torej ni bilo nobenega političnega kadrovanja ampak le popoln legitimni javni
razpis.
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je kot član sveta javnega Zavoda za kulturo turizem in
promocijo Gornja Radgona dodal, da je prav, da kulturne institucije vodijo ljudje, ki se
ukvarjajo s kulturo. Povedal je še, da ne gre za politično kadrovanje, saj bi svet zavoda v
primeru prijave drugega ustreznega kandidata med kandidati lahko izbiral, ampak se žal
nobeden drugi kandidat ni prijavil. Med drugim je še dodal, da je pomembno tudi, da ima
človek voljo, saj delo na tem mestu ne bo lahko. Na koncu je zato predlagal, da se ne okleva in
se predlog potrdi.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (18 prisotnih, 15 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 131:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke
Norme BALE, stanujoče v Črešnjevcih 16, Gornja Radgona, za direktorico javnega
Zavoda za kulturo turizem in promocijo Gornja Radgona.
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K tč. 14: Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici nadzornega odbora in sklep o
imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Obrazložil je, da je članica in predsednica nadzornega odbora podala
pisno odstopno izjavo, ki jo je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala, prav tako pa komisija predlaga imenovanje nadomestnega člana. Po obrazložitvi
je v imenu komisije občinskemu svetu predlagal, da predložen predlog obravnava in sprejme.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je povedal, da je v normalnih demokracijah običajno
tako, da opozicija nadzira pozicijo. Odstop članice nadzornega odbora bi zato lahko bila
možnost, da bi se to razmerje v tej občini malo popravilo. Dodal je še, da so pričakovali, da se
bo stranke in liste zastopane v občinskem svetu pozvalo k podajanju predlogov v določenem
roku, ker pa temu ni bilo tako, bodo svetniške skupine SDS, SLS in N.Si morale glasovati proti
temu predlogu.
Nadaljnjih prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani
občinskega sveta so nato z večino glasov (17 prisotnih, 14 ZA – 3 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 132:
1.

2.

Ugotovi se, da Ivici MOČNIK iz Očeslavec 42, 9245 Sp. Ivanjci, na podlagi podane
pisne odstopne izjave z dne 20.12.2007, preneha članstvo v Nadzornem odboru
Občine Gornja Radgona z dnem 21.02.2008.
Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona se imenuje
Bojan ERLIH, stanujoč Kajuhova ulica 4, Gornja Radgona.

K tč. 15: Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta
Župan je pri tej točki naštel in prebral v gradivu posredovane pisne odgovore na vprašanja,
pobude in predloge, in sicer:
- odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Slavka Lončariča;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Branka Kocbeka;
- odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Davida Roškarja.

K tč. 20: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
Župan je na kratko naštel in opisal najnovejša in najpomembnejša dogajanja, ki so bila med
prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta, in sicer:
– izvedba postopkov za vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po krajevnih
skupnostih v občini Gornja Radgona;
– povabilo s strani strank SDS, SLS in N.Si na obravnavo gradiva za sejo občinskega sveta
in drugih pomembnih zadev v občini;
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– uspešno izvedena prekategorizacija ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci – Cogetinci v
državno cesto in podana vloga za prekategorizacijo ceste Spodnji Ivanjci – Negova –
Ihova (G1-3) v turistično cesto državnega pomena;
– izvajanje energetske sanacije Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in medijska
odmevnost te investicije;
– aktivnosti za predvideno okoljsko konferenco v Gornji Radgoni v času predsedovanja
Slovenije Evropski uniji s predstavitvijo skupnega projekta sodelovanja obeh Radgon;
– aktivnosti glede odstranitve objekta bivšega mejnega prehoda v Gornji Radgoni;
– aktivnosti glede zahteve za brezplačen prenos državnega avtoporta na Meleh v last občine;
– aktivnosti za reševanje problematike gradu v Gornji Radgoni in proučitev najemne
pogodbe;
– pojasnitev nejasnosti glede postopkov plačevanja bivanja in sprejema v Dom starejših
občanov Gornja Radgona;
– želja po dobrem medsebojnem sodelovanju z Občino Apače in sprotnem reševanju
različnih problemov.
Nato je župan vse članice in člane občinskega sveta povabil na ogled Doma starejših občanov
Gornja Radgona.
Župan je nato ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan, zato se je članicam in članom občinskega
sveta zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob 17.30 uri zaključil 11. redno sejo občinskega
sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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