OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0012/2014
Datum: 30.08.2016
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 30. 08. 2016, z
začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Vrelec hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Franc HIMELRAJH, Erik IVANUŠA, Janez KONRAD, Kristjan
KÜČAN, Vladimir RANTAŠA, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko MIR, Simona
MLINARIČ, Jožef TOPLAK in Sašo ZIDAR
OPRAVIČENO ODSOTEN: Aleš KAUČIČ , Ivan KLOBASA in Anja TRSTENJAK
OSTALI PRISOTNI:
Davorin KURBUS, direktor JP PRLEKIJA, Mojca MAROVIČ, Nataša TOPLAK, Jasna Divjak,
Vera Sever in Zdenka ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
(Snemalec TV IDEA) in Bernarda Balažic Peček.
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
Predsedujoči je dal predmetni zapisnik v obravnavo.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 172/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 28. 06. 2016.
AD 3 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 na Osnovi šoli Radenci nameščen novi naziv šole tj. Osnovna šola Kajetana
Koviča Radenci.


da je bila pri OŠ Kapela izvedena preplastitev igrišča in urejeno odvodnjavanje.



Sanirana je bila tudi kuhinja v OŠ, ki je tik pred zaključkom, problemi so bili z
veliko vlage v stenah in zato se je čas izvedbe podaljšal.



Uspešno je bila izvedena Radenska noč v sodelovanju z Mladinskim društvom in
Zavodom za turizem in šport, kjer je bila udeležba odlična.



Težave imamo z izbiro izvajalca del na pločniku – hodniku za pešce proti Kapeli.
Odvetniška družba Potočnik-Prebil nam pelje postopek, vložena je bila revizija.



Pripravljamo vlogo za energetsko sanacijo obeh šol tj. OŠ Kapela in OŠ Radenci.



Ogledali smo si naravno kopališče v Radljah ob Dravi. Za ureditev bazenskega
kompleksa rabimo soglasje Save, prav tako pa pričakujemo odgovore D.S.U.-ja. Ko
bo pripravljen idejni projekt bomo le tega podali v obravnavo na Občinski svet.



V Radencih je bila organizirana 7. poletna glasbena šola saksofona in klarineta
katerega je izvedla Glasbena šola Gornja Radgona.



Od javne agencije RS za varnost prometa smo prejeli v brezplačni najem
prikazovalnik hitrosti za eno leto, ki ga bomo postavili na lokaciji RadenciRihtarovci.

Ob 17.14 uri se je seji pridružila svetnica ga. Anja TRSTENJAK.
AD 4 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 12. redne seje.
G. Niko BRUS je predlagal, da se na dnevni red dodatno uvrsti nova točka dnevnega reda
tj. Problematika Bazenskega kompleksa Radenci. Predmetna točka naj se uvrsti takoj za
sedanjo točko AD 10.
Predsedujoči je povedal, da za predmetno točko nimamo gradiva, zato je mnenja, da se
predlagana točka uvrsti na dnevni red naslednje seje.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil predlog g. Brusa
sprejet.
Po razširitvi dnevnega reda je predsedujoči dal predlagani dnevni red na glasovanje.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
3. Informacija o dejavnosti župana med sejama
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
5. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
6. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda OŠ Radenci, skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci, prvo branje
8. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., prvo branje
9. Predlog sklepa o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Radenci za obdobje januar –
junij 2016
10. Predlog sklepa o določitvi nove ekonomske cene programov vrtca Radenci- Radenski
mehurčki
11. Problematika Bazenskega kompleksa Radenci
12. Predlog sklepa o začetku postopka sprememb OPN (zbiranje pobud)
13. Predlog sklepa o podaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta ZTIŠ Radenci
14. Predlog sklepa o podpisu Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
15. Predlog sklepa o potrditvi statusa grajenega javnega dobra
16. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu

pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016

17. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu

razpolaganja z

nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016
18. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

AD 5 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV (SPREJEM
SKLEPA)
G. JANEZ KONRAD je posredoval pisno vprašanje in sicer:
Konec leta 2010 smo po politični odločitvi vrednost točke NUSZ znižali za 10 %. V letu
2015 smo vrednost točke dvignili za 10 %, torej na vrednost iz leta 2010.
Po znanih zapletih z Zakonom o davku na nepremičnine smo na predzadnji seji OS sklep iz
leta 2015 razveljavili, ter se z vrednostjo točke NUSZ vrnili na sklep iz leta 2010, torej
imamo še zmeraj vrednost točke 10 % nižje kot pred letom 2010.
S tem v občinskem proračunu izgubljamo znatna sredstva. Kot sem že pojasnil na
predzadnji seji OS imamo na območju občine močne firme, kjer glede na lastniško
strukturo denar odhaja drugam, Občina pa od tega nima ničesar. NUSZ je eden od
inštrumentov, kjer bi Občina lahko pridobila še nekaj sredstev v proračun. Po zadnjih
pojasnilih Vlade RS se bi naj začel nepremičninski davek pobirati šele leta 2020. Po sedanji
napovedi bi naj bil ves znesek tega pobranega davka prihodek občin in naj ne bi bil
bistveno drugačen kot se sedaj pobere preko NUSZ. Nihče ne ve kaj bo prinesel novelirani
Zakon o davku na nepremičnine. Lahko se pa nam zgodi, da bomo z nizko vrednostjo
točke NUSZ ponovno oškodovani.
Letošnje leto je tako ali tako že izgubljeno. Imamo pa sedaj še dovolj časa, da do konca
leta v pravnem smislu uredimo stanje na občinski ravni, ter za naslednje leto, ponovno
dvignemo točko NUSZ na vrednost pred letom 2010.
Zanima me kaj bomo naredili v tej zvezi ?
PREDSEDUJOČI je povedal, da bo predmetni predlog uvrščen na dnevni red naslednje
seje.
G. NIKO BRUS je povedal,
da imamo na otočku proti cerkvi in Kapeli postavljene usmerjevalne table raznih oblik.
Sam je mnenja, da so te table neprimerne, zato predlaga, da se pristopi k enotni ureditvi
tabel za celo občino.
G. JOŽEF TOPLAK je vprašal
kako je z košnjo melioracijskih jaškov v Boračevi.
Prav tako Občani Radenec, sprašujejo, kako je z izgradnjo krožišča na lokaciji za Petrolom
in vstopom v naselje Jelovica.
Podjetniki Boračeve so ga opozorili, da so se na križišču pri zadrugi, za Boračevo
odstranile usmerjevalne table, ki so nakazovale pot do različnih podjetij. Podjetniki
predlagajo, da se naj te table namestijo nekje na občinskem zemljišču, kajti sedaj
poslovni partnerji ne vedo, kam zaviti, da pridejo do njihovih podjetij.
Predlagal je tudi, da se nadaljuje z izgradnjo pločnika v Boračevi.
Na koncu se je zahvalil županu za izdano naročilnico za izgradnjo kanalizacije BoračevaJanžev Vrh.
G. VLADIMIR RANTAŠA je podal pobudo,

da se pokliče CP Murska Sobota, da ob rondojih pošpricajo travo in oset, ki kvari ugled
mesta.
AD 6 PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ RADENCI, SKRAJŠANI
POSTOPEK
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER.
O predmetni spremembi in dopolnitvi odloka sta razpravljala Odbor za družbene dejavnosti
in Statutarno pravna komisija in ga v predlagani vsebini potrdila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 173/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci po skrajšanem postopku.
AD 7 PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI RADENCI,
PRVO BRANJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin KURBOS, direktor JP PRLEKIJA.
O predmetnem odloku sta razpravljala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in
Statutarno pravna komisija. Odbor kakor tudi komisija sta podala pripombe, ki bodo
priloga zapisnika (zapisnik Odbora za gospodarstvo + SPK).
Razpravljala sta še g. Vladimir RANTAŠA , g. Nikolaj BRUS, g. Davorin KURBOS, g. Zlatko
MIR in predsedujoči.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 174/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Radenci s podanimi pripombami in predlogi, v prvem branju.

AD 8 PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA
D.O.O., PRVO BRANJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin KURBOS, direktor JP PRLEKIJA.

O predmetnem odloku sta razpravljala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in
Statutarno pravna komisija in ga v predlagani vsebini potrdila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 175/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Odloka o ustanovitvi JP PRLEKIJA, v prvem
branju.
AD 9 PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI S POLLETNIM POROČILOM OBČINE
RADENCI ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli po e-pošti.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 176/14
Občinski svet Občine Radenci je seznanjen s polletnim poročilom Občine Radenci za
obdobje januar – junij 2016.
AD 10 PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NOVE EKONOMSKE CENE
PROGRAMOV VRTCA RADENCI- RADENSKI MEHURČKI
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve in
sprejel sklep (priloga zapisnik Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve).
Razpravljali so še g. Zlatko MIR, g. Miroslav MADON, g. Nikolaj BRUS, g. Vladimir
RANTAŠA in g. Srečko RAUTAR.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 13 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 177/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep:
 da se veljavna ekonomska cena ohrani,
 da se od ravnateljice Vrtca Radenci – Radenski mehurčki zahteva, da do konca
meseca oktobra 2016 pripravi nov kadrovski načrt in sistemizacijo glede na
dejansko število otrok in tako na podlagi novega akta pripravi ekonomsko
ceno.
Z 9 glasovi ZA, in 3 PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji

S K L E P št. 178/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep:
da se sprejme sklep o pričetku postopka za ukinitev enote vrtca na Janževem
Vrhu. Enota vrtca Janžev Vrh bo prenehala z delovanjem predvidoma 30.6.2017,
ne glede na število vpisanih otrok v šolskem letu 2016/2017.
AD 11 PROBLEMATIKA BAZENSKEGA KOMPLEKSA RADENCI
Uvodno obrazložitev sta podala predsedujoči g. Janez RIHTARIČ in direktorica OU ga.
Mojca MAROVIČ.
Razpravljali so : g. Nikolaj BRUS, G. Vladimir RANTAŠA, g. Zlatko MIR, g. Franc
HIMELRAJH in g. Janez KONRAD
AD 12 PREDLOG SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA SPREMEMB OPN
(ZBIRANJE POBUD)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in ga v predlagani
vsebini potrdila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 179/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o začetku zbiranja pobud za spremembe
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Radenci v predlagani
vsebini.
AD 13 PREDLOG SKLEPA O PODAJI SOGLASJA K SPREMEMBAM IN
DOPOLNITVAM STATUTA ZTIŠ RADENCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za družbene dejavnosti in Statutarno pravna
komisija in ga v predlagani vsebini potrdila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 180/14

Občinski svet Občine Radenci daje soglasje k spremembam in dopolnitvam STATUTA
javnega zavoda "Zavoda za turizem in šport Radenci".
AD 14 PREDLOG SKLEPA O PODPISU POGODBE O USKLADITVI
ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
O predmetnem sklepu je razpravljala Statutarno pravna komisija in ga v predlagani vsebini
potrdila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 181/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o podpisu Pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, št. 410-0021/2016.
Ad 15 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA
DOBRA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve in ga v predlagani vsebini potrdila.

in

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 182/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega
dobra za predmetne nepremičnine v predlagani vsebini.
AD 16 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O
LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE RADENCI ZA LETO 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve in ga v predlagani vsebini potrdila.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.

in

S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 183/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto
2016, v predlagani vsebini.

AD 17 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O
LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE RADENCI ZA LETO 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve in ga v predlagani vsebini potrdila.

in

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 184/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto
2016, v predlagani vsebini.
AD 18 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Predsedujoči je podal odgovore na zastavljena vprašanja in povedal:
G. Konradu je povedal, da bo Občinska uprava pripravila nov odlok za NUSZ do naslednje
seje in ga podala Občinskemu svetu v obravnavo.
Na vprašanje g. Brusa glede usmerjevalnih tabel je povedal, da si bo z g. Zamudom
ogledal oznake ob cestah, po potrebi se bo pripravil seznam in predlog za zagotovitev
sredstev za pripravo proračuna za leto 2017.
G. Toplaku je povedal, da se melioracijski jarki ne smejo kositi do 15.8.2016. Od pristojnih
služb bo zahteval odgovor, kdaj se bodo izvedla dela v Občini Radenci.
Za izvedbo krožišča pri zadrugi bo podal vprašanje na DRSC.
Dosedanje usmerjevalne table za podjetnike so bile postavljene na zemljišču občine. Sedaj
bo potrebno na novo pogledati kam jih lahko namestimo.
Za preplastitev in nadaljevanje izgradnje pločnika v Boračevi ni zagotovljenih sredstev v
proračunu.

Za ureditev rondojev (škropljenje trave in oseta) po potrebno poklicati na Cestno podjetje
Murska Sobota.
Seja zaključena ob 20. 20 uri.
ZAPISALA:
Zdenka ŠTEFANEC
Janez RIHTARIČ
Župan Občine Radenci
Mojca MAROVIČ
Direktorica občinske uprave

