OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0006/2014
Datum: 09.06.2015
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 09. 06. 2015, z
začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Izvir hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Franc HIMELRAJH, Aleš KAUČIČ, Ivan KLOBASA, Janez
KONRAD, Kristjan KÜČAN, Vladimir RANTAŠA, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko
MIR, Simona MLINARIČ, Jožef TOPLAK in Anja TRSTENJAK .
OPRAVIČENO ODSOTEN: Sašo ZIDAR in Erik IVANUŠA
OSTALI PRISOTNI:
Barbara ZADRAVEC, CSD Murska Sobota, Mojca MAROVIČ, Jasna DIVJAK, Nataša TOPLAK,
Vera SEVER in Zdenka ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
Zvonko ŽEKŠ (TV IDEA)- CaTV Radenci, Miha Šoštarič, dopisništvo VESTNIKA, Lidija
MAGDIČ CER, dopisništvo..,
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
Predsedujoči je dal predmetni zapisnik v obravnavo.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, O glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 71/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 21. 04. 2015.
AD 3 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA
Predsedujoči je dal predmetni zapisnik v obravnavo.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, O glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 72/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 07. 05. 2015.
AD 4 INFORMACIJA O DEJAVNOSTI ŽUPANA MED SEJAMA

PREDSEDUJOČI g. Janez RIHTARIČ je članice in člane Občinskega sveta seznanil z
dejavnostmi župana med obema sejama.
Povedal je;
- da je OU pridobili pravno mnenje o odškodninski odgovornosti direktorice ZTIŠ
- da je OU dobila sklep o odobritvi sredstva za sanacijo ceste poškodovane po plazu v
Radenskem Vrhu
- da se vinogradi od VG Kapela obdelujejo in škropijo, le te urejujejo Radgonske gorice,
- da se je dogovoril z Zdraviliščem, da skupaj pristopimo k sanaciji kapelice v Parku.
Zdravilišču je prispelo pridobiti Azerbenčanca, ki bo sofinanciral obnovo v vrednosti 30.
tisoč €. Za predmetno sanacijo je potrebno zagotoviti ca 38 tisoč €.
- v teh dnem sklican sestanek na temo parka – ureditev klopi…
- ob občinskem prazniku, tj. 19.6.2015, ob 19. uri OU pripravlja svečano akademijo, kjer
bomo podelili priznanja in plakete občine Radenci za leto 2014. Prav tako, kot vsako leto
bomo 20. 6. 2015 ob 9. uri pričeli s kulturno prireditvijo v parku, kjer bomo kuhali kislo
župo.
AD 5 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje.
G. NIKOLAJ BRUS
je predlagal umik AD 16 točke, ki obravnava nakup in prodajo zemljišča ob cesti v Hrastje
Moti, last g. Križaniča.
PREDSEDUJOČI se s predlaganim umikom ne strinja, saj so vsi svetniki prejeli gradivo ob
sklicu seje, zato predlaga, da se ta točka tudi obravnava.
PREDSEDUJOČI je dal predlog g. Brusa o umiku AD 16 na glasovanje.
S 6 glasovi ZA in 7 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov predlog g. Nikolaja o umiku
točke NI bi sprejet.
Pripomb ni bilo več, zato je predsedujoči dal dnevi red na glasovanje.
S 11 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta
Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta
Informacija o dejavnosti župana med sejama
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
Povzetek Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva
2014-2016 za pomursko statistično regijo
8. Predlog sklepa o imenovanju člana Odbora za kmetijstvo
9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Radenci za leto 2014
10. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015
(rebalans I.)
11. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Radenci za programsko obdobje 2015-2020
12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Radenci
13. Predlog sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci
za leto 2015, v najem

14. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015
15. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015
16. Predlog sklepa o odkupu zemljišča parc. št. 381/1 in dela parc. št. 381/2, k.o.
Hrastje Mota in o prodaji zemljišča parc. št. 1769/9, k.o. Hrastje Mota
17. Predlog sklepa o oddaji nepremičnine na parc. št. 292/3, k.o. Šratovci, v
najem (brez snemanja)
18. Vloga za oprostitev plačila komunalnega prispevka (brez snemanja)
19. Predlog sklepa o soglasju k višji oprostitvi plačila socialno varstvene storitve –
domska oskrba (brez snemanja)
20. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
AD 6 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Vprašanja in pobude so podali:
G. MIROSLAV MADON
je povedal, da so od Jagra do Boračeve prekopi ceste, zato to ni v redu.
ODGOVOR:
Odgovor: Asfaltno cestišče na omenjenih lokacijah je prekopano zaradi izvajanja gradbenih
del ob izgradnji pomurskega vodovoda »sistem C«, izvajalec gradbenih del je SGP
Pomgrad. Predvidena sanacija prekopov in asfaltiranje pločnika ob železnici je po
zagotovilu predstavnika podjetja v roku 14 dni.
G. NIKOLAJ BRUS je podal pobudo v imenu g. Ivanuša;
da krajani Prešernove ulice sprašujejo kdaj se bodo zamenjale luči ulične razsvetljave, saj
so najstarejše v občini.
ODGOVOR:
Odgovor: Na območju omenjene ulice, kakor tudi drugje v občini Radenci v tem
proračunskem obdobju ni predvidena zamenjava uličnih svetilk.
Povedal je tudi, da je ob poplavah v Boračevi – pri Senčarjevih situacija zelo kritična,
potok se napolni, saj je prepust premajhen, zato voda napolni potok nazaj do gostilne
Piccolo.
ODGOVOR:
Pristojnost za podajo mnenja o ustrezni pretočnosti mostu pri Senčarju je v pristojnosti
Agencije za okolje. Glede na zadnji sestanek s predstavniki Agencije za okolje je
predvideno čiščenje struge Boračevskega potoka na omenjenem območju, ko bodo s strani
države namenjena sredstva za tovrstne posege. Za sanacijo Boračevskega potoka je
predvidenih 106.000,00 EUR za vzpostavitev pretočnega profila Boračevskega potoka.
Prav tako je povedal, da je prometni znak »slepa ulica« proti čistilni napravi, podrt že od
maratona. Zanima ga, ali ga bo kdo ponovno postavil oz. popravil.
ODGOVOR:
Odgovor: Prometni znak za slepo ulico je postavljen.
G. VLADIMIR RANTAŠA,
je svetnici in svetnike, kakor tudi občane povabil na proslavo ob 20. letnici delovanja
Društva BUBLA. Le ta se bo odvijala v sredo, 10. junija v Kongresni dvorani hotela Radin.
Povedal je tudi, da je vesel, da imamo donatorja za revitalizacijo kapelice v parku. Pred
leti je bilo že govora, da bi se ta cerkvica lahko dala v najem cerkvi Radenci, kjer bi lahko
v poletnih časih imeli maše.

G. ZLATKA MIRA
je zanimalo, kolikšen del proračuna je že porabljen in kateri projekti so že izvedeni.
ODGOVOR:
V juliju 2015 bo vsem svetnikom predloženo polletno poročilo o realizaciji proračuna za
obdobje 1.1.-30.6.2015.
Prav tako ga je zanimalo kako potekajo aktivnosti v zvezi s sanacijo pločnika RadenciParičjak.
ODGOVOR:
Na podlagi zadnjega sestanka s predstavnikom DRSC-ja je občina Radenci pristopila k
izdelavi projektne naloge za izvedbo izvedbenega načrta, ki bo jo oddala v potrditev na
DRSC.
Povedal je, da z odgovorom o preimenovanju OŠ Radenci v OŠ Kajetana Koviča ni bil
zadovoljen. G. Kovič je bil častni občan občine, zato bi bilo potrebno šolo poimenovati po
njem. Občina kot ustanoviteljica se naj dogovori z OŠ Radenci, da ta prevzame stroške
preimenovanja. Že v šolskem letu 2015-2016 bi se lahko v septembru šola imenovala po
g. Koviču. Boji se, da bo nekdo drug prevzel to našo pobudo in šolo preimenoval po g.
Koviču.
ODGOVOR:
Pravne podlage za spremembo imena zavoda so:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS 12-481/1991, RS 17-599/1991-I, RS 55-2515/1992, RS
13-587/1993, RS 66-2401/1993, RS 66-2402/1993, RS 45-3034/1994, RS 8-379/1996,
RS 31-1439/2000, RS 36-1687/2000, RS 127-5348/2006, čistopis z dne 7. 3. 2017),
- Statut Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, Lex lokalis, št. 2/2011, z dne 31.
1. 2011)
Zakon o zavodih v 17. členu določa, da lahko zavod spremeni ime le s soglasjem
ustanovitelja, v 13. členu pa določa, da lahko ime zavoda vsebuje ime zgodovinske ali
druge pomembne osebnosti, vendar je zato potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev.
Statut Občine Radenci v 16. členu določa naloge občinskega sveta, med njimi tudi skrb za
lokalne javne službe ter urejanje občinskih javnih služb, sprejem občinskih aktov, odlokov
in drugih predpisov občine oz. mnenj o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine. Na tej osnovi sodi v njegovo pristojnost tudi odločanje o soglasju k
spremembi imena javnega zavoda.
Postopek:
- Občinski svet sprejme sklep o potrditvi pobude za preimenovanje zavoda,
- nato na podlagi tega sklepa župan zaprosi za pisno soglasje dedičev k preimenovanja
zavoda po pokojnem sorodniku (v našem primeru – očetu) – uradna poizvedba o dedičih,
- postopek spremembe imena zavoda je potrebno združiti s popravki odloka o ustanovitvi
zavoda ter vseh internih aktov zavoda …
- zavod na podlagi sklepa OS o potrditvi pobude pridobi ter na pobudo ustanoviteljice
pridobi pozitivno opredelitev učiteljskega zbora, sveta šole in sveta staršev ter Sveta KS
Radenci - da se s pobudo o preimenovanju šole strinjajo oz. ji ne nasprotuje.
- po pridobitvi pisnih soglasij dedičev in pozitivnih mnenj ostalih zaprošenih bodo OS lahko
sprejel dokončni sklep o preimenovanju OŠ Radenci v OŠ Kajetana Koviča Radenci.
Preimenovanje zavoda pomeni za zavod kar zajeten strošek (od spremembe aktov, do
spremembe formularjev, pečatov, dokumentacije in dopisnih gradiv …). Zavod za ta
namen nima zagotovljenih sredstev in bi bil potreben rebalans. Znan je pa tudi primer
dobre prakse, ko so se člani OS Občine Šoštanj, za namen pokrivanja teh stroškov, ob
preimenovanju njihove OŠ, odpovedali kar 5-im sejninam OS.

Povedal je še, da bi naj na vrhovnem sodišču bila zaključena denacionalizacija. Zanimalo
ga je ali se bo vložila revizija. Mnenja je, da bi bilo potrebno razmišljati, kaj bomo jutri s
temi objekti počeli. Ali občina mogoče razpolaga že s kakšno informacijo.
ODGOVOR:
V mesecu maju 2015 sta prispeli dve zadevi z Vrhovnega sodišča, vendar se ti zadevi
nanašata na upravni postopek, ki ga je vodila UE Gornja Radgona. Občina Radenci v tem
delu ni bila stranka postopka.
Je pa Občina Radenci stranka v postopku pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu, v
katerem je bila dne 5.5.2014 vložena revizija na Vrhovno sodišče RS (predlagatelja
revizije Michael in Barbara Wiesler), nasprotni udeleženci (vključno z Občino Radenci) pa
so podali odgovor na vloženo revizijo. Po mojih informacijah naj bi prejeli odločitev
Vrhovnega sodišča RS (odločitev o utemeljenosti vložene revizije) najkasneje v tem
tednu.
G. JOŽEF TOPLAK
je vprašal kako daleč je s kanalizacijo v zgornjem delu Boračeve, saj so z rebalansom
zagotovljena sredstva za izvedbo le te.
ODGOVOR:
V skladu s sklepom Odbora za varstvo okolja in gospodarske javne službe, bo pred
pričetkom investicije preverjen interes občanov k priključevanju na javno kanalizacijsko
omrežje, sledil bo izračun komunalnega prispevka za posamezno gospodinjstvo, šele nato
bo občina pristopila k izvedbi. Projekti za izvedbo so naročeni.
Povedal je še, da prekop pri Korcu res ni v redu.
Apeliral je na župan naj se poskuša z Radensko dogovoriti, da naredi na cesti od Korca do
Boračeve prevleko, pločnike in razsvetljavo. Prav tako pa se naj dogovori, da bi od
Radenske od litra načrpane vode občina dobila 1 cent in s tem denarjem bi se Radenci
lahko razvijali.
Predlagal je še, da se naj za park imenuje projektni tim, ki bi koordiniral ljudi, da bi se
dogovarjal kako in kaj s temi objekti in kako bi jih bilo potrebo urediti.
Ad 7 POVZETEK REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA 2014-2016 ZA POMURSKO STATISTIČNO
REGIJO
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Bernarda ZADRAVEC iz CSD Murska Sobota.
Razpravljal je še g. Jožef Toplak.
AD 8 PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA KMETIJSTVO
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Dejan BERIĆ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji

S K L E P št. 73/14
V ODBOR ZA KMETIJSTVO se imenuje:
Janez KONRAD, stanujoč Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci
AD 9 PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE RADENCI ZA
LETO 2014
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Dejan BERIĆ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 74/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja o podelitvi priznanj Občine Radenci v letu 2015, za leto 2014.
I. PRIZNANJE OBČINE RADENCI za leto 2014 se podeli:
- Ivanu PEKLARJU, Ul. Kneza Koclja 9, 9252 Radenci in
- Mladinskemu društvu Vrelec, Jurkovičeva ul. 11, 9252 Radenci
II. PLAKETA OBČINE RADENCI za leto 2014 se podeli :
- DOSOR d.o.o., Prisojna c. 4 a, 9252 Radenci in
- Mariji ERVEŠ, Dalmatinova ul. 4, 9252 Radenci

AD 10 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
RADENCI ZA LETO 2015 (REBALANS I.)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Razpravljala sta g. Zlatko MIR in g. Jožef TOPLAK.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 75/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem odloka o spremembi Odloka o proračunu
Občine Radenci za leto 2015, s podano pripombo Odbora za proračun,finance in
premoženjske zadeve.
AD 11 PREDLOG PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADENCI ZA PROGRAMSKO
OBDOBJE 2015-2020

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Janez IVANUŠA
Razpravljala sta ga. Anja Trstenjak in g. Janez KONRAD.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 76/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radenci za programsko obdobje 2015 –
2020.
AD

12

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU MALIH
ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE RADENCI

KOMUNALNIH

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
Razpravljali so g. Janez KONRAD, g. Nikolaj BRUS, g. Zlatko MIR in g. Vladimir RANTAŠA.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 77/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci, s podanimi pripombami
Odbora za okolje in prostor.
AD 13 PREDLOG SKLEPA O LETNEM NAČRTU ODDAJE NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE RADENCI ZA LETO 2015, V NAJEM
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
Razpravljali so g. Janez KONRAD, g. Zlatko MIR in g. Nikolaj BRUS.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 78/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem sklepa o letnem načrtu oddaje
nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015, v najem.

AD 14 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O LETNEM
NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
RADENCI ZA LETO 2015

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša Toplak.
Razpravljali so g. Janez KONRAD, g. Nikolaj BRUS in g. Zlatko MIR.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 79/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem sklepa
o spremembah in
dopolnitvah sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Radenci za leto 2015.

AD 15 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O LETNEM
NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI
ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša Toplak.
Razpravljali so g. Janez KONRAD, g. Nikolaj BRUS in g. Zlatko MIR.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 80/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem sklepa
o spremembah in
dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Radenci za leto 2015.

AD 16 PREDLOG SKLEPA O ODKUPU ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 381/1 IN DELA PARC.
ŠT. 381/2, K.O. HRASTJE MOTA IN O PRODAJI ZEMLJIŠČA PARC. ŠT.
1769/9, K.O. HRASTJE MOTA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša Toplak.
Razpravljali so g. Janez KONRAD, g. Nikolaj BRUS, g. Zlatko MIR in g. Miroslav MADON.
Po razprave je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 0 glasovi ZA, z 13 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov predlog sklepa NI bil sprejet.
Predsedujoči je dal predlog o imenovanju komisije na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji

S K L E P št. 81/14
Občinski svet določi tričlanska komisija v sestavi:
1. Janez KONRAD, Predsednik Statutarno pravne komisije
2. Zlatko Mir, Predsednik Odbora za finance in
3. Erik IVANUŠA, predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe
Predmetna komisija si gre pogledat predmetno parcelo, zavzame stališče in le to
poda na naslednji seji.
Predmetna komisija poskuša pripraviti dogovor z lastnikom parcele.
AD 17 PREDLOG SKLEPA O ODDAJI NEPREMIČNINE NA PARC. ŠT. 292/3, K.O.
ŠRATOVCI, V NAJEM (BREZ SNEMANJA)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER.
Razpravljala sta g. Zlatko MIR in g. Nikolaj BRUS.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 82/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša z oddajo nepremičnine na parc. št. 292/3,
k. o. Šratovci, na naslovu Jurkovičeva ulica 9, 9252 Radenci v najem. Del
najemnine v višini solastniškega deleža Vlada Klančarja (1/3 oz. 50
eur/mesečno) se nakaže na račun Občine Radenci, ki plačuje domsko oskrbo za
imenovanega.

AD 18 VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA (BREZ
SNEMANJA)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Razpravljala sta še g. Nikolaj Brus in g. Zlatko MIR.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 83/14
Občinski svet Občine Radenci v celoti ugodi vlogi stranke Ivana Raduha, stanujočega
Kapelski Vrh 77, 9252 Radenci in jo oprosti plačila komunalnega prispevka za priključitev
na vodovodno omrežje.

AD 19 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K VIŠJI OPROSTITVI PLAČILA SOCIALNO
VARSTVENE STORITVE – DOMSKA OSKRBA (BREZ SNEMANJA)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER.
Razpravljal je še g. Nikolaj BRUS.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 0 glasovi ZA, in 8 glasovi PROTI (glasovalo je 12 svetnikov), od prisotnih 14 svetnikov
predlog sklepa NI bil sprejet.

AD 20 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Odgovore na vsa zastavljena vprašanja bo OU pripravila v pisni obliki do naslednje seje.
Seja zaključena ob 19.50 uri.
ZAPISALA:
Zdenka ŠTEFANEC
ŽUPAN OBČINE RADENCI
Janez RIHTARIČ
DIREKTORIC OU
Mojca MAROVIČ

