ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
27. 3. 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 20 članic in članov občinskega sveta.
Opravičeno je bil odsoten Zlatko ERLIH, član občinskega sveta.
Od ostalih vabljenih sta svojo odsotnost opravičila Feri HORVAT – poslanec Državnega zbora
RS in Bojan ERLIH – predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.
Ostali prisotni:
Ø občinska uprava: Dragan KUJUNDŽIČ, Igor PIVEC, Pika Leopoldina VODNIK, Vladimir
MAUKO, Darja MOČNIK, Danilo VLAJ, Suzana GRAH;
Ø novinarji.
Seja je bila posneta z ustreznim digitalnim zvočnim 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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in
turistično športni center (TŠC) Trate (druga obravnava) (sprememba 21. člena
predloga odloka);
− K tč. 9: Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine
Gornja Radgona (skrajšani postopek) (spremenjen predlog odloka);
− K tč. 13: Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja
Gornja Radgona (spremenjen predlog sklepa z obrazložitvijo);
− K tč. 15: Imenovanje članov sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona (predlog sklepa z obrazložitvijo);
− Sklep o seznanitvi in potrditvi naložbe izgradnje pločnika Črešnjevci (predlog sklepa 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.

K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
Župan je dal v razpravo zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki
je bila dne 21. 2. 2008.
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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. 133:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 21. 2. 2008 v predloženi vsebini.

K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, posredovan z vabilom za 12. redno sejo in
naštel katero dodatno gradivo je bilo posredovano pred sejo. Nato je predlagal, da se pri točki
št. 7: »Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona« spremeni postopek obravnave in
se bo predlog obravnaval kot prva obravnava. Predlagal je tudi dopolnitev dnevnega reda z
novo točko št. 16, ki glasi: »Sklep o seznanitvi in potrditvi naložbe izgradnje pločnika
Črešnjevci«. Preostali dve točki pa se ustrezno preštevilčita.
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 (18 prisotnih) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično
športni center (TŠC) Trate (druga obravnava)
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani
postopek)
˗ Revizijsko poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2007
7. Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornja
Radgona (skrajšani postopek)
9. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja
Radgona (skrajšani postopek)
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob
Delavski poti v Gornji Radgoni (prva obravnava)
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju
ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
12. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
13. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja
Radgona
14. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Hercegovščak in k.o.
Ivanjševci v last Občine Gornja Radgona
15. Imenovanje članov sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
16. Sklep o seznanitvi in potrditvi naložbe izgradnje pločnika Črešnjevci
17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
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K tč. 4: Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
Slavko LONČARIČ, član občinskega sveta, je v imenu Krajevne skupnosti Negova podal
naslednjo POBUDO:
»Člani sveta Krajevne skupnosti Negova so na svoji 5. redni seji dne 26. 3. 2008 med drugim
obravnavali tudi problematiko glede internetnih možnosti na našem območju. S strani naših
krajanov smo že večkrat dobili pobude oz. zahteve, da se na tem področju nekaj ukrene. Ker
trenutno poteka obnova gradu v Negovi, ki bi naj v prihodnosti predstavljala nekakšen objekt
višje turistične kategorije, smo mnenja, da je za takšen objekt, kakor tudi za celotno Krajevno
skupnost Negova, nujno potrebno čim prej pristopiti k reševanju omenjene problematike.
Predlagamo, da Občina Gornja Radgona čim prej posreduje pobude na ponudnike internetnih
storitev (Telekom, Tuš in T2). Predlagamo, da bi bila centrala v Negovi, saj bi s tem omogočili
možnost priključitve vsem našim krajanom (od centrale doseg do ca 2400 m). Glede na čas, v
katerem živimo, smatramo, da je možnost internetnih povezav neobhodno potrebna za boljšo
kvaliteto življenja, ki si jo naši krajani zagotovo zaslužijo. Zato predlagamo, da se imenuje
nekakšen odbor za izvedbo navedenega predloga.«
Milan NEKREP, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Kot člana odbora Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne
izpostave Gornja Radgona, ki deluje za 4 občine, sta me delavki te izpostave sklada obvestili,
da jima v prostorih glasbene šole odpovedujejo gostoljubje. Vršilec dolžnosti ravnatelja
glasbene šole namreč zahteva, da se iz pisarne nemudoma odselita, čeprav trenutno ni rešeno,
kje bi naj v bodoče ta institucija dobila primerne nadomestne prostore. Zadeva me je kot
dolgoletnega kulturnega delavca – en mandat sem bil celo predsednik odbora izpostave sklada
– prizadela. Rekel bi rad, da za časa ravnateljevanja gospoda Žule vsa leta ni bilo nobenih
problemov, saj se je držal dogovora med Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti in Glasbeno šolo Gornja Radgona, da dve pisarni in sejna soba ostaneta na
razpolago za kulturne potrebe, ker so se tu na dogovorih zbirali tudi predstavniki kulturnih
društev, zlasti iz radgonske občine, saj odgovorna delavka na tem skladu vodi zanje tudi
računovodske posle. Ko so se potrebe po več prostorov v glasbeni šoli večale, je bilo
dogovorjeno, da bodo nekateri učitelji poučevali popoldne po drugi uri tudi v sejni sobi in v eni
pisarni, dopoldne pa v zgornjih prostorih nikoli ni bilo pouka. Enako bi lahko bilo tudi sedaj,
če bi bila dobra volja in razumevanje s strani ravnatelja. Poudariti želim še to, da so ti t.i.
podstrešni prostori bili na razpolago za kulturne in športne dejavnosti, pa tudi za nekatere
politične stranke in gospodarske dejavnosti že prej, preden je šola pogorela in da glasbena šola
v teh prostorih ni imela svojih aktivnosti. Po adaptaciji je bilo dogovorjeno, da te prostore dobi
kultura in javni sklad kot državna institucija, je vse te prostore s svojimi sredstvi tudi opremil z
vsem, kar je potrebno za sodobno pisarniško poslovanje. Vsa ta oprema pa je še zdaj last
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Glede na navedeno predlagam:
1. da se na pobudo našega župana sestanejo župani in dorečejo eventualna nesoglasja glede
financiranja 50 % osebnih dohodkov administrativne delavke in tudi eventualnega plačila
najemnine;
2. da predsednik g. Šajhar skliče odbor izpostave, kjer so zbrani predstavniki vseh štirih
občin in da ob tej priložnosti ravnatelj obrazloži svoje zahteve;
3. da delavki ostaneta v dosedanjih prostorih vse do takrat, ko najdemo za kulturno
institucijo primerne prostore v Gornji Radgoni ali kateri drugi občini, če doma nismo
sposobni rešiti problema.
Ni potrebno posebej poudarjati, da so kulturni delavci tudi drugi, ne samo učitelji in ravnatelj
glasbene šole.«
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Janko KRALJ, član občinskega sveta, je podal tri POBUDE:
1. »Mislim, da mi v občini imamo odlok o zaščiti živali ali pa imamo kakšen drugi tovrsten
odlok, kateri verjetno določa, kako bi se lahko lastniki psov s psi sprehajali, kje bi se lahko
sprehajali, kako je treba skrbeti za te živalske vrste. Ampak verjetno gre za odlok, ki je že
nekaj let za nami in bi ga bilo potrebno čim prej vzeti v roke in ga obnoviti. Krajani si
namreč dostikrat ne upajo ven, ker so ogroženi zaradi prosto tekajočih psov, zato bi v tem
odloku morali marsikaj določiti ali ga vsaj novelirati tako, da bi zajemal vse tiste elemente,
ki bi bili vsaj v skladu z Zakonom o zaščiti živali in zakonodajo s področja veterine.
Prav tako ni mogoče na vse to gledati le iz vidika bremena občinskega proračuna, zato bi
se moralo z lokalnim aktom določiti obveznosti lastnikov, ki bi morali začutiti obvezo do
njihovih živali in skrbeti za njihovo zdravstveno stanje, življenjski prostor, sterilizacijo in
kastracijo. Urediti bi bilo potrebno po naseljih tudi posode za njihove odpadke, določiti pa
tudi kje se lahko psi sprehajajo. Tudi iz vidika lovstva je velika kritika, ker lastniki psov
le-te vodijo na povodcu do gozda, tam pa jih potem spustijo. To je torej potrebno z
ustreznim normativnim aktom urediti.«
2. »Na seji sveta KS Črešnjevci-Zbigovci je tekla razprava glede tega, da bi pri investicijah
in pri gradnjah morali imeti dodatno nadzorno službo. Govori se namreč, da se nekatere že
v lanskem letu narejene ceste trgajo in niso bile dovolj strokovno narejene. Ta problem
torej izpostavljam in želim, da bi se v občinski upravi na nek način glede tega vendarle
dogovorili in poskrbeli v bodoče za kvalitetno izvedbo v skladu s projekti. Na seji je bilo
predlagano tudi, da bi naj Komunala Radgona bila bolj prisotna pri vseh teh raznih delih,
predvsem pa na tistih območjih kanalizacije in cest, ki jih potem prevzema v vzdrževanje.«
3. »V KS Črešnjevci-Zbigovci se srečujemo tudi s problemom odpadkov in ekoloških
otokov, saj ne vemo na koga se naj obrnemo, da bi prevzgojili krajane. Na terenu namreč
ni mogoče imeti reda, če bodo krajani na ekološke otoke vozili vse od starih koles,
avtomobilskih gum, vetrobranskih stekel ipd., saj so to kosovni ali posebni odpadki, za
katere je vsako leto enkrat predviden brezplačen odvoz. Zdaj pa ne vemo kaj naj delamo,
da ne bi teh kupov odpadkov imeli vse okrog zabojnikov. Naša kultura je še žal na enem
nivoju, ko ljudje ne razumejo, da je odpadke potrebno ločevati.«
Stanislav SAKOVIČ, član občinskega sveta, je podal dve POBUDI:
1. »Krajane mesta Gornja Radgona, kakor tudi vse ljubitelje narave in reda sta v zadnjem
času vznemirila dva izredna dogodka, vezana na hudo onesnaženje reke Mure iz
kanalizacijskega sistema mesta in njegove industrijske cone. Za razjasnitev obeh izrednih
dogodkov, ki sta po mojem mnenju kaznivi dejanji, dajem županu naslednjo pobudo.
1. Za primer izpusta nevarnih in strupenih snovi v mestni kanalizacijski sistem dne
14.02.2008 občina, kot lastnik kanalizacijskega sistema poda kazensko ovadbo zoper
neznanega storilca in s tem zahteva od vseh organov pregona (mislim na policijo,
različne inšpekcijske službe), da storijo vse potrebno za ugotovitev storilca tega
dejanja in njegovo prijavo na državno tožilstvo. Hkrati začne vse civilno pravne
postopke za kompletno sanacijo onesnaženega kanalizacijskega sistema in prodišča
reke Mure na iztoku kanalizacije v reko, na račun povzročitelja. Istočasno zahteva od
pristojnih inšpekcijskih služb pregled čistilne naprave pri dosedaj neznanem
povzročitelju z odreditvijo nujnih ukrepov, da se preprečijo podobni dogodki v
prihodnje.
O vseh podvzetih ukrepih občine, organov pregona in inšpekcijskih služb, upravljalca
kanalizacije in potrebnih dodatnih ukrepih se v roku 14 dni seznani Odbor za varstvo
okolja, javnost in tekoče ta občinski svet.«
2. Tudi za primer onesnaženja vodotoka v Lisjakovi strugi v času velikonočnih
praznikov, se vloži kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi onesnaženja
voda z nevarnimi in strupenimi izpusti. Od organov pregona se zahteva v primeru
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2.

potrditve suma kaznivega dejanja prijava pristojnemu sodišču, v civilno pravnem
postopku pa od povzročitelja sanacijo kontaminiranega zadrževalnika vode v
Lisjakovi strugi in sanacijo onesnaženega dela vodotoka (Črešnjevski potok) od vira
onesnaženja do iztoka oz. izpusta v reko Muro.«
»Po mnenju domačih in predvsem evropskih strokovnjakov tovorni promet na cesti in
objektih v njeni bližini povzroči približno 10.000 krat večjo škodo kot promet osebnih
vozil. Zato je povsem normalno, da so tresljaji, kot posledica nenormalnega tovornega
prometa na cesti G1-3 povzročili poškodbe na komunalnih vodih in objektih ob njej.
Za ugotovitev predvsem pa sanacijo poškodb na račun države dajem pobudo, da občina kot
lastnica infrastrukturnih naprav naroči upravljalcem teh naprav (mislim na kanalizacijski
in vodovodni sistem, priključke cest, betonske prepuste in podobno) začetek postopkov za
ugotavljanje stanja in priprave predlogov sanacije posameznih naprav. Take ocene stanja
bodo osnova za nadaljnje postopke občine za povrnitev škode s strani Ministrstva za
promet. Hkrati občina prevzame obveznost nudenja strokovne pomoči za odpravo posledic
tovornega prometa na napravah, ki so v lasti fizičnih ali drugih pravnih oseb, so pa
povezani z javnimi infrastrukturnimi sistemi.«

Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je najprej podal eno POBUDO:
»Ker se pripravljajo projekti za obnovitev državne ceste Gornja Radgona – Spodnji Ivanjci,
dajem pobudo županu oz. službam občine, da se pripravijo projekti v enkratnem strošku tudi za
kolesarsko ali traktorsko stezo od Gornje Radgone do Spodnjih Ivanjec. Tudi, če se te steze ne
bo moglo delati že v prvem letu, je cena projektov tolikšna, da bi se to splačalo narediti.«
Nato je postavil še dve VPRAŠANJI:
1. »Na eni izmed lanskih sej sem opozoril na gradbene odpadke, ki nastajajo na koncu
Spodnjih Ivanjec na meji z Občino Cerkvenjak ob glavni cesti. Na žalost ugotavljam, da še
danes to ni rešeno, zato sprašujem – zakaj?«
2. »Ali smo v kakšnem prekršku, ker še nimamo ustanovljene redarske službe?«
Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je podala dve POBUDI:
1. »Otroško igrišče, ki je urejeno v okviru blokovskega naselja na Tratah postaja z njegovo
uporabo tudi precej dotrajano. Nekatera igrala so tudi poškodovana in za igranje otrok
postajajo nevarna. Na pristojne v občini dajem pobudo, da se omenjeno igrišče pregleda
ter se zamenjajo ali popravijo igrala, ki so se med igranjem otrok poškodovala.«
2. »Nasproti novo zgrajenega bloka – Kocljeva ulica 19 – je precej neurejena okolica, ki
vsekakor ne more biti vzor občini. Gre za grmovje, ki je preraščeno do te mere, da
ponekod že ovira promet z avtomobili, saj to grmovje sega tudi na cesto. Predlagam, da se
ugotovi lastništvo te parcele in se lastnika obvesti, da svojo okolico uredi, da bo le ta
dobila drugačno podobo, predvsem pa da poskrbi, da bo naše mesto urejeno in čisto.«
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je postavil eno VPRAŠANJE:
»Prosil bi pisni odgovor na vprašanje, ki se nanaša na graditev avtobusne postaje v Orehovcih,
in sicer: Zakaj se tako dolgo gradi omenjena avtobusna postaja in če se je pri omenjeni graditvi
upoštevala racionalna poraba gradbenega materiala?
Že nekaj mesecev omenjena gradnja stoji, ob cesti pa leži odpadni material asfalt, ki bi ga
lahko porabili za krpanje udarnih jam na cesti skozi Črešnjevce – sem pa opazil, da so ta
odpadni material pred dvema dnevoma odstranili. Ostal pa je tudi gramoz, katerega pa je
izvajalec del raje porinil v jarek in ga tam poravnal, kot bi ga naložil na kamion in koristno
uporabil kje na makadamski cesti – sem pa danes opazil, da je ta gramoz prekrit z zemljo.«
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Ivan KAJDIČ, član občinskega sveta, je najprej podal eno POBUDO:
»V imenu strank OO N.Si Gornja Radgona, IO SDS Gornja Radgona in IO SLS Gornja
Radgona dajem naslednjo pobudo. Lastniki zemljišč ob melioracijskih jarkih vsako leto
plačujejo prispevek za vzdrževanje teh jarkov, ugotavljajo pa, da je vzdrževanje zelo slabo oz.
nikakršno. Ker sredstva zbira in razporeja država, podpisniki dajemo pobudo, da občina pri
ministrstvu oz. drugih pristojnih državnih organih nastopi kot zaščitnica interesov svojih
občanov, in sicer v smislu zahteve, da se plačana dela tudi dejansko izvedejo ali pa naj občina
zahteva, da se zbiranje in razporejanje teh sredstev ter tudi izvedba vzdrževanja prenesejo na
nivo občine.«
Nato je postavil še eno VPRAŠANJE:
»V zadnjem mesecu smo lahko v medijih večkrat brali o prizadevanju in zahtevah občine Sv.
Jurij, da se vsem občanom občine, ne glede na njihovo oddaljenost od občinskega središča,
zagotovi dostop do širokopasovnega internetnega omrežja. S svojimi zahtevami so se obračali
na ponudnike teh storitev ter celo na Ministrstvo za gospodarstvo in Vlado Republike
Slovenije. V včerajšnjem Večeru pa smo že lahko prebrali odgovor podjetja Telekom, da bo v
letošnjem letu z aktivnim investiranjem na področju občine Sv. Jurij to zahtevo skoraj v celoti
izpolnil.
Enako pobudo, ki smo jo podrobno argumentirali, smo konec lanskega leta podali tudi spodaj
podpisani predsedniki navedenih strank (N.Si, SDS in SLS), vendar se do nje niti župan niti
drugi predstavniki občine niso konkretno opredelili. V pisnem odgovoru s strani KS Gornja
Radgona in PORE smo bili sicer seznanjeni s podatki o razširjenosti kabelskega omrežja v
občini ter obrazložitvijo, kaj širokopasovni dostop sploh je (pobudniki to tematiko seveda
dobro poznamo, nismo pa prepričani, da jo poznajo nekateri odgovorni v občinski upravi).
Zaradi vsega navedenega se zdaj dogaja samo to, da predstavniki občinske uprave in župan
govorijo, da občina s to tematiko nima nič, da je brezžična uporaba interneta možna po vsej
občini in da se pri novih investicijah v mestu že vgrajujejo cevi za možnost kasnejšega
kabliranja. Vprašanje se torej glasi: Kdaj in ali sploh namerava občina Gornja Radgona začeti z
aktivnostmi po vzoru občine Sv. Jurij, da zagotovi možnost širokopasovnega dostopa za vsa
gospodinjstva v občini do leta 2012?«

K tč. 5: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5
in turistično športni center (TŠC) Trate (druga obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, višji svetovalec v občinski upravi. Najprej je na
kratko ponovno predstavil obravnavano območje in posebej obrazložil spremembe predloga
odloka v primerjavi s predlogom za prvo obravnavo. Posebej je izpostavil, da je predlagatelj
upošteval predlog Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, da
se v predlogu odloka za drugo obravnavo spremeni 21. člen predloga odloka. Po obrazložitvi je
občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka 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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično
športni center (TŠC) Trate (druga obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da odlok
obravnava in v drugi obravnavi sprejme v predloženi vsebini, vključno z naslednjim
predlogom:
- odbor predlaga predlagatelju, da se iz predloga odloka v celoti črta tretji odstavek 21. člena,
ker formulacija ni ustrezna in je določba vsebinsko opredeljena v 25. členu veljavnega
Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja
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distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36 z dne 01.10.2007).«
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. 134:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center
(TŠC) Trate – druga obravnava.
Župan je ugotovil, da se je udeležba na seji povečala na 20 članic in članov občinskega sveta,
saj sta se seji pridružila še član Marjan Žula in Norma Bale, članica občinskega sveta.
K tč. 6: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007
(skrajšani postopek)
Uvodoma je k tej točki župan Anton KAMPUŠ povedal, da je k zaključnemu računu priloženo
Revizijsko poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2007, ki med
drugim kaže na gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje občine.
Podrobnejšo obrazložitev k tej točki je podala Pika Leopoldina VODNIK, računovodja v
občinski upravi. Najprej je naštela in obrazložila specifiko proračunskega leta 2007 in
predstavila zakonske podlage za pripravo zaključnega računa proračuna. Nato je obrazložila
splošni del zaključnega računa ter podala podrobnejšo obrazložitev posebnega dela zaključnega
računa proračuna. Na koncu obrazložitve je predstavila še zanimive podatke iz izkaza bilance
stanja na zadnji dan leta 2007. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagala, da zaključni
račun z vsemi prilogami obravnava in sprejme.
Mitja FICKO, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe,
je podal mnenje odbora, ki glasi:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani
postopek) in predlaga občinskemu svetu, da odlok obravnava in po skrajšanem postopku
sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor se je seznanil z Revizijskim poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja
Radgona za leto 2007.«
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki glasi:
1. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2007 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor se je seznanil z Revizijskim poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja
Radgona za leto 2007.
Nataša LORBER, podpredsednica Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je podala mnenje
odbora, ki glasi:
1. »Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo je obravnaval predlog Odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 – skrajšani postopek in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
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2. Odbor se je seznanil z Revizijskim poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja
Radgona za leto 2007.«
Branko KOCBEK, predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem, je podal mnenje odbora, ki glasi:
1. »Odbor za kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o zaključnem računu proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2007 – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor se je seznanil z Revizijskim poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja
Radgona za leto 2007.«
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal mnenje
odbora, ki glasi:
1. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Odloka o
zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 – skrajšani postopek in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.
2. Odbor se je seznanil z Revizijskim poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja
Radgona za leto 2007.

Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je najprej med drugim povedal, da si je v prejšnjem
letu prizadeval za realizacijo postavke proračuna št. 130273, konto 420402 za modernizacijo
javne poti Lomanoše – Lutverci, ki je bila realizirana v višini 97,8 %, gre pa za cesto, ki meji
na Občino Apače in se nahaja v KS Sp. Ščavnica. Izpostavil je, da je ta cesta sedaj v naravi
izgrajena le do polovice, kljub prizadevanjem in pobudam za zagotovitev dodatnih sredstev v
višini 35.000 € z namenom izgradnje te ceste do meje z občino Apače. Nadalje je omenil, da je
z amandmajem bila za to podana ponovna pobuda tudi ob obravnavi rebalansa proračuna,
vendar takrat ni bila podprta. Sedaj ga pa moti, da se ogromno investicijskih sredstev prenaša v
naslednje leto, kar pomeni, da bi se to pobudo lahko z minimalno voljo uredilo in uresničilo.
Ker pa se omenjeno ni uresničilo in glede na tozadevno nezadovoljstvo ljudi, pa je med drugim
povedal, da bo glasoval proti takšnemu zaključnemu računu.
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 (20 prisotnih, 15 ZA – 5 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 135:
1.

2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani postopek) z vsemi
bilancami.
Sredstva proračunske rezerve v višini 68.752,35 EUR se prenesejo med sredstva
rezerv v letu 2008.

K tč. 7: Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, svetovalec v občinski upravi. Uvodoma je
obrazložil razloge za pripravo novega odloka o kategorizaciji cest, oceno stanja in cilje odloka.
Nadalje je obrazložil postopke priprave odloka, izvedene dejavnosti v zvezi s kategorizacijo
novih občinskih cest ter naštel kriterije za nove kategorizacije cest. Predstavil je tudi
primerjavo med trenutno veljavnim odlokom in novim predlogom odloka. Ob koncu
obrazložitve je posebej izpostavil, da bo v primeru novih predlogov za kategorizacijo, ki bodo
izpolnjevali kriterije, potrebno na novo tekstualno in grafično pripraviti predlog odloka, nato
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tega ponovno poslati za pridobitev mnenja na Direkcijo RS za ceste, šele po pridobitvi
pozitivnega mnenja pa bo potem odlok dan v drugo obravnavo in sprejem občinskemu svetu,
po sprejemu pa sledi še uskladitev banke cestnih podatkov. Nov odlok in banko pa je na
direkcijo potrebno posredovati do 1. 7. 2008, da občina dobi s strani Ministrstva za finance
sredstva za vzdrževanje občinskih cest. Po obrazložitvi 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:
1. »Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval predlog
Odloka o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) in ugotavlja, da
niso izpolnjeni vsi pogoji za obravnavo in odločanje.
2. Odbor zato predlaga županu kot predlagatelju odloka, da predlog odloka umakne iz dnevnega
reda seje občinskega sveta in se obravnava predloga odloka začasno preloži.
3. Odbor predlaga, da se o tem aktu takoj ponovno izvede javna razprava v vseh krajevnih
skupnostih in pridobi mnenja krajevnih skupnosti, usklajen predlog pa se ponovno uvrsti na
dnevni red prve naslednje seje občinskega sveta.«

Župan je odgovoril, da te točke na predlog odbora ni umaknil iz dnevnega reda iz razloga, da
se postopki ne bi preveč zavlekli in predlog ne bi bil pravočasno sprejet, zato se je predlagala
sprememba obravnave tega akta po dvofaznem postopku in se akt na tej seji obravnava v prvi
obravnavi. Nato je povabil prisotne k razpravi.
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je izpostavil en primer, da je s strani enega občana
že v letu 2005 bil dan pisni zahtevek za prestavitev trase ceste LC 104011 Plitvički Vrh –
Lešane, ki je glede tega od občine dobil odgovor, da se bo po končani modernizaciji te lokalne
ceste izvedla geodetska odmera, na podlagi geodetske odmere pa tudi rešila vsa zemljiška
razmerja med lastniki. Žal se ta razmerja niso rešila, kar pa ima v naravi za posledico, da ta
cesta nekaj časa teče po območju občine Gornja Radgona, potem po območju občine Apače,
potem po privatnem zemljišču tega občana, potem pa spet po območju občine Apače. Nato je
med drugim prosil, da naj strokovne službe pri rešitvi tega problema pomagajo in resno
pristopijo k reševanju.
Župan je nato komentiral izpostavljen problem in obrazložil s kakšnim pristopom občina
podobno problematiko postopoma v zadnjih letih rešuje.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je obrazložil zahtevnost priprave kategorizacije cest in
nato glede na časovno stisko predlagal, da se ta predlog potrdi, obenem pa se določi novi rok
do katerega bi se te zadeve ponovno dejansko podrobno preverile, saj v kratkem času ne bo
možno vseh cest pregledati in preveriti lastništva. Nadalje je med drugim omenil, da bi se to
lahko izvedlo tudi s pomočjo Komunale Radgona. Med drugim je izpostavil tudi
nezadovoljstvo s strani KS Gornja Radgona, glede na to, da so pri tej novi kategorizaciji
nastale neke spremembe kategorizacije mestnih ulic.
Župan je po kratkem posvetovanju predlagal, da se odlok v prvi obravnavi sprejme, obravnava
predloga odloka pa bi trajala en mesec. 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 (20 prisotnih)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 136:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka
traja 30 dni.
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K tč. 8: Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razlog za sprejem odloka in za ukinitev stanovanjskega sklada, ki je svojo funkcijo opravljal
vse do leta 1997. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da odlok obravnava in po
skrajšanem postopku 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 prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornja
Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem
postopku 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. 137:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o prenehanju
veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona –
skrajšani postopek.
K tč. 9: Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podal Igor PIVEC, višji svetovalec v občinski upravi. Obrazložil je
razloge za sprejem dopolnitev odloka, oceno stanja ter podrobno predstavil kaj se predvideva.
Med drugim je posebej je izpostavil, da je predlagatelj upošteval predlog Odbora za varstvo
okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, da se v predlogu odloka naredita dve
dopolnitvi. Po obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da predlog odloka obravnava in po
skrajšanem postopku 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 dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja
Radgona (skrajšani postopek) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in po skrajšanem
postopku sprejme z naslednjima dopolnitvama:
- da se v 1. členu predloga odloka za besedo »montažni« briše besedilo »ali drugi«;
- da se v 1. členu predloga odloka za besedilom »je investitor dolžan« doda besedilo »na
svoje stroške«.«
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Zvonko GREDAR, član občinskega sveta, je povedal, da je proti tej dopolnitvi odloka že od
samega začetka priprave predloga tega odloka. V nadaljevanju je izpostavil naslednje, in sicer:
»ali res sodi del spalnega naselja v industrijsko cono, kjer bi naj proizvajali?« in »ali res
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investitor ne more zgraditi bloka?«. Nato je med drugim komentiral, da so v drugi polovici
sedemdesetih let v Slovenijo iz tujine prišli delavci, se tukaj poročili, potem pa je njihov
stanovanjski problem reševala občina. Ker se bo to ponovno zgodilo v tem primeru, je to podal
kot prvo utemeljitev. Kot drugo utemeljitev je izpostavil problem nezaposlenosti v občini in
komentiral nizke delavske plače. Kot tretjo utemeljitev je glede na starost čistilne naprave
podjetja Arcont, izpostavil vprašljivost njene ustreznosti in učinkovitosti. Kot četrto je
izpostavil, da ne bo dovolil, da bi na takšen način nekdo ustvarjal dobiček v času, ko se
povečujejo plače. Nadalje je smatral, da lahko tuji delavci delajo tudi brez, da se jim gradijo
stanovanja. Omenil je, da se bodo letošnjo jesen v občini sprostile kapacitete v stanovanjskih
prostorih, v katerih zdaj bivajo delavci, ki delajo na gradnji avtoceste, zato bi si tuji delavci
podjetja Arcont lahko bivališče poiskali tudi v teh objektih.
Mitja FICKO, član občinskega sveta, je glede na nekatere izjave gospoda Gredarja med drugim
omenil, da res ni vse prav kar se dogaja in zato upa, da ta zadeva ne bo presedan, ker se bo ta
zadeva na tej seji najverjetneje potrdila. Dodal je še, da pričakuje v tem primeru tudi
doslednost socialnih in inšpekcijskih služb, da bodo ti tuji delavci tam bivali v normalnih
pogojih. Ne glede na vse bodo si namreč ti tuji delavci služili svoj kruh, se pa kljub temu boji,
da bo ta zadeva presedan in zato upa, da temu ne bo tako.
Župan je glede na razpravo dodal, da ne vidi problema v tem, da bi kateri od teh tujih delavcev
s svojo družino ostal v tej občini, saj je med drugim tendenca te občine povečati število
občanov. 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 (20 prisotnih, 19 ZA – 1 PROTI)
sprejeli naslednji
S K L E P št. 138:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani
postopek.

K tč. 10: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno
zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (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
podrobnega prostorskega načrta. Obrazložil je oceno stanja, razloge za sprejem odloka, cilje
odloka in ocenjene finančne posledice. Nato je podrobneje obrazložil predvideno ureditev z
vrstami predvidenih objektov in površin ter opredelitvijo dejavnosti. Po nadaljnji obrazložitvi
želja investitorja in celotnega postopka obravnave 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 stanovanjsko poslovno zazidavo ob
Delavski poti v Gornji Radgoni (prva obravnava) in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in v prvi obravnavi sprejme v predloženi vsebini, s predlogom, da se obstoječi
ekološki otok ne prestavi in ostane lociran na obstoječi lokaciji.«
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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. 139:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v
Gornji Radgoni – prva obravnava.

K tč. 11: Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na
področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podala Darja MOČNIK, svetovalka v občinski upravi. Obrazložila je
oceno stanja, razloge za sprejem sprememb pravilnika in cilje. Po obrazložitvi je občinskemu
svetu predlagala, da predložen predlog obravnava in po skrajšanem postopku sprejme.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o
sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona –
skrajšani postopek 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 (17 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 140:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o spremembah
Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini
Gornja Radgona – skrajšani postopek.

K tč. 12: Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči
v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
Obrazložitev k tej točki je podala Darja MOČNIK, svetovalka v občinski upravi. Obrazložila je
oceno stanja, razloge za sprejem sprememb pravilnika in cilje. Po obrazložitvi je občinskemu
svetu predlagala, da predložen predlog obravnava in po skrajšanem postopku sprejme.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki
glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o
dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek ter
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predloženi vsebini.«
Marjan ŽULA, predsednik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je podal
mnenje odbora, ki glasi:

12

»Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval predlog Pravilnika o
dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek 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 (17 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 141:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o spremembah
Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona –
skrajšani postopek.

K tč. 13: Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja
Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil
je vzroke za dvig ekonomske cene in primerjavo med novo in sedaj veljavno ekonomsko ceno.
Nadalje je iz pisne obrazložitve predstavil sestavo ekonomske cene po elementih ter dodatne
obremenitve za ustanovitelja ob dvigu ekonomske cene za I. in II. starostno obdobje. Nato je
posebej izpostavil dopolnitev, ki je bila v nov predlog vključena na predlog Odbora za
proračun, finance in premoženjske zadeve, in sicer, da za otroke občane te občine, ki so
vključeni v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, razliko v ceni do konca leta 2008 krije
občinski proračun, tako da povišanje v letu 2008 ne bo v breme staršev. Nadalje je obrazložil
velika vlaganja v otroško varstvo s strani občine in primerjave z drugimi občinami. Po
obrazložitvi je občinskemu svetu predlagal, da predložen predlog obravnava in sprejme.
Dragica ČERNE, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, je podala mnenje odbora, ki glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi
ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da sklep v
predloženi vsebini sprejme.«
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 Sklepa o spremembi
sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona ter predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme z dopolnitvijo, da razliko do polne ekonomske cene za I. in II.
starostno obdobje, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona, v letu 2008, krije občinski proračun.«

Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
Nataša LORBER, članica občinskega sveta, je uvodoma povedala, da je pohvalno, da se je v
letu 2008 občina odločila to razliko v ceni kriti iz občinskega proračuna. Se pa boji, da je to
zelo začasna rešitev, saj bo zelo hitro prišlo leto 2009, ko se bo začelo dodatno bremeniti
starše. Nadalje je izpostavila med drugim še bojazen, da bo ponoven dvig cene spet kmalu, tega
bremena pa se ne bo moglo neprestano prenašati na proračun, zato bodo starši to slej ko prej
občutili, istočasno pa bodo starši enkrat morali ugotoviti, da bodo te razlike morali sami
plačevati.
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Župan je dodal, da tokratno kritje razlike s strani občinskega proračuna ni stalna praksa ampak
le izjema na račun trenutne sanacije stavbe vrtca, saj po otvoritvi novo saniranega vrtca iz tega
naslova dodatno obremenjevanje proračuna več ne bo možno. 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 (18 prisotnih) sprejeli naslednji
S K L E P št. 142:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o spremembi sklepa o
določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona v naslednji vsebini:
1. člen
V sklepu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103 z dne 12.07.2007
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 35 z dne
01.08.2007), se spremenita 1. in 2. točka I. točke tako, da se glasita:
»1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona po
otroku, znaša za čas od 1. 4. 2008 dalje:
• za I. starostno obdobje 450,17 EUR
• za II. Starostno obdobje 335,08 EUR
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje, je cena v višini 384,03
EUR. Razliko v višini 66,14 EUR do polne ekonomske cene, ki znaša za I. starostno
obdobje 450,17 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
Osnova za določitev plačila staršev za II. starostno obdobje, je cena v višini 320,00
EUR. Razliko v višini 15,08 EUR do polne ekonomske cene, ki znaša za II. starostno
obdobje 335,08 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
2. Dnevni strošek živil znaša 1,15 EUR, od tega za kosilo 0,81 EUR in za malico 0,34
EUR«.
2. člen
Vse ostale točke sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103 z
dne 12.07.2007, (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 35 z
dne 01.08.2007), ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih, uporabljati se začne s 01.04.2008, velja pa do 31.12.2008.

ODMOR
Sledil je 20-minutni odmor, ki ga je ob 16.05 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 17 članic in članov občinskega sveta.

K tč. 14: Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Hercegovščak in
k.o. Ivanjševci v last Občine Gornja Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Danilo VLAJ, svetovalec v občinski upravi. Obrazložil je
situacijo glede neodplačnega prenosa nepremičnin iz predloga sklepa ter po obrazložitvi
občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa obravnava in sprejme.
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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 neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Hercegovščak in k.o. Ivanjševci v
last Občine Gornja Radgona ter predlaga občinskemu svetu, da predlog obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
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 Sklepa o neodplačnem
prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Hercegovščak in k.o. Ivanjševci v last Občine Gornja
Radgona 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 (17 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 143:
1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednji nepremičnini:
Ø parc. št. 325/3 v izmeri 524 m2, k.o. Hercegovščak,
last RADGONSKE GORICE d.d., Jurkovičeva ulica 5, 9250 Gornja Radgona;
Ø parc. št. 1241/4 v izmeri 50 m2, k.o. Ivanjševci,
last Jančar Marija, Radvenci 47, 9245 Sp. Ivanjci.
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški
knjigi nosi Občina Gornja Radgona.
K tč. 15: Imenovanje članov sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja
Radgona
Obrazložitev k tej točki je podal Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Med drugim je povedal, da je komisija obravnavala predloge za
imenovanje članov sveta javnega zavoda PORA Gornja Radgona in na podlagi obravnave
predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda izmed članic in članov občinskega sveta imenuje
g. Feliksa Petka, g. Vinka Rousa in g. Zlatka Muleca.
Župan je nato povabil prisotne k razpravi.
David ROŠKAR, član občinskega sveta, je podal stališče svetniške skupine SDS in drugih
dveh pomladnih strank ter povedal, da je razvojna agencija PORA zavod, ki skrbi za razvoj
občine, zato bi na mesta v svet zavoda bilo potrebno postaviti predvsem mlade strokovno
podkovane ljudi, ki bodo zavod popeljali k novim ciljem in s svežino pripomogli k temu, da bo
PORA še boljša.
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 (14 prisotnih, 10 ZA – 4 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P št. 144:
Za člana Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, se imenujejo:
Ø Feliks PETEK, stanujoč Črešnjevci 131, 9250 Gornja Radgona,
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Ø Vinko ROUS, stanujoč Delavska pot 12, 9250 Gornja Radgona,
Ø Zlatko MULEC, stanujoč Negova 37, 9250 Spodnji Ivanjci.
K tč. 16: Sklep o seznanitvi in potrditvi naložbe izgradnje pločnika Črešnjevci
Obrazložitev k tej točki je podal Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave. Obrazložil je
razlog za obravnavo in sprejem obravnavanega sklepa, in sicer zaradi možnosti pridobitve
dodatnih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker na podlagi
zahtev navedenih v razpisu mora občina pri podaji prijave za naložbo izgradnja pločnika v
naselju Črešnjevci predložiti sklep občinskega sveta o seznanitvi in odobritvi naložbe. Da se
zadosti formalnim pogojem je po obrazložitvi občinskemu svetu predlagal, da predlog sklepa
obravnava in 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 (15 prisotnih) sprejeli
naslednji
S K L E P št. 145:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona je bil seznanjen z naložbo izgradnja pločnika
Črešnjevci.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje naložbo izgradnja pločnika
Črešnjevci.
K tč. 17: 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 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava Sakoviča;
- odgovori na tri vprašanja člana občinskega sveta, gospoda Zvonka Gredarja;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Mirana Dokla;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Davida Roškarja;
- odgovora na vprašanje in pobudo člana občinskega sveta, gospoda Mitja Ficka.
Nato je župan podal še kratke odgovore na nekatera vprašanja in pobude članov občinskega
sveta, ki so bile podane na tej seji, in sicer:
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Milana Nekrepa, glede prostorske
problematike območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti v Gornji Radgoni;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Janka Kralja, glede zagotovitve
dodatnega nadzora ob modernizacijah cest;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Janka Kralja, glede osveščanja ljudi za
pravočasno zbiranje kosovnih odpadkov ob organiziranem letnem brezplačnem odvozu
kosovnih odpadkov;
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Stanislava Sakoviča, glede razjasnitve
in ukrepanje pri dveh izrednih dogodkov vezanih na hudo onesnaženje reke Mure in
kanalizacijskega sistema mesta;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Davida Roškarja, glede gradnje
avtobusne postaje v Orehovcih in odloženih ostankov gradbenega materiala.
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K tč. 18: 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 ter druge aktualne informacije, in sicer:
– usklajevanje medsebojnega sodelovanja med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na
različnih področjih;
– informacija glede aktivnosti in izdelavi projektne naloge za projektiranje čistilne naprave
Gornja Radgona skupaj s hidravličnim izračunom obstoječega in predvidenega
kanalizacijskega omrežja in meritvami odpadnih voda;
– informacija o izdelavi idejne zasnove oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona,
predvideni prijavi na kohezijski sklad za pridobitev sredstev in predvideni finančni
konstrukciji;
– informacija o nadaljevanju izgradnje pločnikov ob glavni cesti G1-3 v mestu Gornja
Radgona;
– informacija o prejemu nagradnih sredstev s strani Zavarovalnice Triglav d.d. za projekt
energetska sanacija Vrtca Manka Golarja v Gornji Radgoni;
– informacija o modernizaciji cest v občini Gornja Radgona v letu 2008;
– informacija o izgradnji pomurskega kraka avtoceste;
– informacija o dogodkih v okviru 1. Golarjevega tedna v organizaciji Osnovne šole 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 17.05 uri zaključil 12. redno sejo občinskega
sveta.

ZAPISAL:
Boštjan FLEGAR

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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