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Z A P I S N I K 
 

14. redne sejo  Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v četrtek, 29. 
decembra 2016, z začetkom ob 16.00 uri,  v sejni sobi Izvir hotela Radin.  
 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 

Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Franc HIMELRAJH, Erik IVANUŠA, Aleš KAUČIČ, 
Janez KONRAD, Miroslav MADON, Simona MLINARIČ, Zlatko MIR, Vladimir 
RANTAŠA,  Srečko RAUTAR, Anja TRSTENJAK, Jožef TOPLAK in Sašo ZIDAR. 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: KRISTJAN KÜČAN in IVAN KLOBASA 

 
OSTALI PRISOTNI:  Branko WEINDORFER, predstavnik podjetja GMW d.o.o  

Janez KUČAN, predstavnik podjetja POMGRAD-CESTNO PODETJE d.d., Murska 
Sobota,  Mihela Stolnik KETIŠ, ravnateljica vrtca »RADENSKI MEHURČKI« 
RADENCI, Toni ŽITEK, predsednik NO Občine Radenci,  Mojca MAROVIČ, Davorin 

ZAMUDA, Vera SEVER, Jasna DIVJAK, Nataša TOPLAK,  in Zdenka ŠTEFANEC,  
vsi OU. 

 
NOVINARJI: snemalec TV Idea, in Filip FICKO MATKO, prlekija.on.net 
 

Župan je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 14 svetnikov in 
svetnic, s tem je Občinski svet Občine Radenci sklepčen. 

 
Predsedujoči je svetnike seznanil, da je izdal sklep o začasnem financiranju jan-
marec 2017, zaradi še nesprejetja proračuna za leto 2017. 

 
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 14. redne seje. 
 
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči dal dnevni red na glasovanje: 

 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 13 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 
 

Sprejet je bil naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta 
2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta 
3. Potrditev zapisnika 6. Izredne seje Občinskega sveta 

4. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov  



5. Predlog sklepa o imenovanju: 

- a) člana v Svet zavoda Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, 
- b) člana v Svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota 

6. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine Radenci, drugo branje 

7. Osnutek Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2017, prvo branje 

8. Predlog sklepa o potrditvi nove ekonomske cene programov vrtca Radenci-

Radenski mehurčki in sistemizacije oddelkov in zaposlenih v šolskem letu 

2016/2017 

9. Predlog sklepa o potrditvi Plana izvajanja zimske službe v Občini Radenci 

za leto  2017 

10. Predlog sklepa o potrditvi Plana vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti za 

leto 2017 

11. Predlog sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanja javne službe 

urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Radenci za Občino 

Radenci za leto 2017 

12. Predlog sklepa o potrditvi Programa oskrbe odvajanja in čiščenja 

komunalne  odpadne in padavinske vode za leto 2017 in 2018 

13. Predlog sklepa o nadomestilu služnosti na nepremičninah v lasti Občine 

Radenci 

14.  Predlog Sklepa o določitvi višine subvencionirane cene omrežnine za 
izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 v Občini 

Radenci  
15. Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa 

Občine Radenci za leto 2015 

16. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 

 
 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA št.: 199/14  

 
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bila 25. 10. 2016 

 
 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 



AD 2 POTRDITEV ZAPISNIKA 5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  

 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 200/14 
 

Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 5. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bila 17. 11. 2016. 
 

 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 3 POTRDITEV ZAPISNIKA 6. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  
 

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 201/14 
 
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 6. izredne seje 

Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bila 07. 12. 2016. 
 

 
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 12 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV  
 

Svetniško vprašanje so zastavili: 
 
G. JANEZ KONRAD je po e- pošti poslal naslednje svetniško vprašanje in 

sicer : 
 

»OBLIKOVANJE CEN STORITEV, KI JIH ZA OBČANE IZVAJA CERO 
PUCONCI: 
 

V tedniku VESTNIK je bil 15.12.2016 objavljen intervju z direktorjem CEROP 
Francem CIPOTOM z naslovom in podnaslovi: 

1. Za Ceropovo medgeneracijsko središče MS2 izbirajo izvajalca. 

2. Načrti z Mursko Soboto na kvadrat. 



3. Na območju nekdanje družbene prehrane bo do konca prihodnjega 

leta zrasla nova večnamenska zgradba z lokali in stanovanji. 

4. Potrebno bo posojilo. 

 
Celoten tekst govori seveda o nakupu in obnovi nekdanje družbene prehrane v 

M. Soboti, ki jo izvaja JP Cero Puconci. 
V tekstu je med drugim navedeno, da je nakup stavbe bivše družbene prehrane 
v M. Soboti stal 230.000,00 € , celotna obnova pa naj bi po predračunski 

vrednosti stala skoraj tri milijone evrov.   
Kot soustanovitelje JP in kot koristnike storitev obvezne GJS nas seveda zanima 

poslovanje JP. Zavedam se, da JP poleg GJS ravnanja s komunalnimi odpadki, ki 
bi naj bila neprofitna dejavnost, opravlja tudi tržne, profitne dejavnosti. 
Zanima me, kje nastajajo ti viški finančnih sredstev, da gre lahko CEROP v 

takšne investicije. Če je to tudi na račun neprofitne dejavnosti ODLAGANJA in 
ODSTRANJEVANJA  komunalnih odpadkov, potem to ni prav, ker bi v tem 

primeru lahko občani kot uporabniki uslug JP imeli na položnicah nižje zneske. 
Kot je večini znano smo, z trdimi pogajanji, s podjetjem SAUBERMACHER dosegli 
znatno znižanje cen zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Zdaj bijemo boj za 

čim cenejšo vodo in ostale stroške povezane z vodo. Do sedaj se pa nismo 
lotiti razgovorov v tej smeri z CERO Puconci. Ne trdim kategorično, da je 

kaj narobe, vendar bi kot svetnik želel imeti zadevo razjasnjeno 
predvsem zaradi naših občanov, torej koristnikov CERO Puconci. 
 

Zanima me kaj bomo naredili v tej zvezi ?« 
 

ODGOVOR: 
 
»Spoštovani! 

Zahvaljujemo se vam za vprašanje, ki je seveda po vsebini čisto korektno, saj 
slehernega občana verjetno zanima, kaj plačuje na svoji položnici. Na vaše 

vprašanje pa je odgovor sledeči:  
 

V CEROP-u d.o.o. opravljamo v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah 
in v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi dejavnost javne službe, ki 
se nanaša na obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka 

po obdelavi teh odpadkov. Prav za ta namen je bil namreč izgrajen regijski 
center za ravnanje z odpadki v Puconcih, pri čemer se je predvidevalo, da bo v 

letu 2014 v skladu z investicijskim programom potrebno obdelati 27.500 ton 
mešanih komunalnih odpadkov iz območja Pomurja in 20.000 ton vseh ostalih 
odpadkov iz Pomurja (embalaže, bioloških odpadkov in kosovnih odpadkov). 

Dejansko pa je stanje v letu 2016 takšno, da je v Pomurju ustvarjenih le 
približno 15.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in 16.000 ton vseh ostalih 

odpadkov, med katere spada embalaža, biološki odpadki, kosovni odpadki in 
drugi odpadki. To pomeni, da so kapacitete z odpadki iz Pomurja zasedene le 
nekaj več kot 50 %. To pa pomeni, da bi za pokrivanje amortizacije (omrežnine) 

objektov morali, ali  močno dvigniti ceno javne storitve, ali zahtevati od občin 
subvencijo za to amortizacijo.  

V podjetju CEROP d.o.o. smo se odločili za drugo pot, ta pa je, da poskušamo iz 
naslova komercialnih dejavnosti, povezanih z obdelavo odpadkov iz drugih 
območij po Sloveniji, zapolniti prazne kapacitete na eni strani in hkrati pridobiti 

dovolj sredstev za pokritje celotne amortizacije, ki predstavlja na letni ravni 



strošek več kot 1,1 mio EUR. Glede na navedeno smo tako s cenami javne 

storitve obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov še vedno med najcenejšimi 
izvajalci te storitve v Sloveniji.  

 
Iz naslova komercialne dejavnosti podjetje ustvarja pozitiven rezultat, ki ga v 
celoti namenjamo za razširitev in posodobitev naših storitev, pri čemer je ena od 

teh tudi izgradnja Centra ponovne uporabe, ki nastaja v okviru odkupljenega 
objekta družbene prehrane v Murski Soboti. Ker sama dejavnost ponovne 

uporabe dohodkovno ni zanimiva, je pa uvrščena v prioriteti ravnanja z odpadki 
čisto na vrh, takoj po cilju za zmanjšanje ustvarjanja odpadkov, smo se odločili, 
da bo tovrstni objekt upravljan preko socialnega podjetja, kjer je podjetje CEROP 

d.o.o. soustanovitelj, skupaj z drugimi soustanovitelji in katerega sestavni del 
dejavnosti bo center ponovne uporabe, povezan v t.i. medgeneracijski center oz. 

medgeneracijsko središče. Dejstvo je namreč, da predvidevamo, da bi se z 
dejavnostjo ponovne uporabe koristnih stvari, ki bi sicer pristale med odpadki, 
naj ukvarjali predvsem brezposelni mladi in starejši, ki so v pokoju in imajo še 

veliko volje in energije in tudi različnih veščin za tovrstno delo.  
 

Na osnovi podatkov iz  desetmesečnega poslovanja podjetja CEROP d.o.o. za 
letošnje leto je možno zaključiti, da so dejavnosti javnih storitev po rezultatih 

zaključene s pozitivno ničlo, kar pomeni, da so cene storitev javne službe 
obdelave in odlaganja odpadkov nastavljene in sprejete v okviru stroškov, ki v 
zvezi s tem nastajajo 

 
V želji po dobrem sodelovanju z vsemi občinami, ki bodo nenazadnje tudi 

solastnice tega novega objekta v Murski Soboti.« 
 
ZAPISAL: 

Franc CIPOT, Direktor CEROP 
 

 
G. FRANC HIMELRAJH je  
vprašal kdaj se bo na radenskem pokopališču uredil in namestil videonadzor, saj 

se ljudje pritožujejo, ker se tam pojavlja veliko tatvin. 
 

ODGOVOR: 

Podajamo vam kratko mnenje, vezano na videonadzor oz. namestitev varnostnih 
kamer.  

Predmetno področje ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo), sicer pa v zvezi s predmetnim področjem 
obstojijo mnenja oz. stališča, ki jih podaja informacijski pooblaščenec. 
Informacijski pooblaščenec je izdal tudi posebne smernice glede videonadzora, v 

katerih natančno opisuje vse obveznosti, vezane na izvajanje videonadzora. 
Spodaj vam podajamo kratek povzetek zahtev, ki morajo biti izpolnjene skladno 

z ZVOP-1.  

Primarno je pomembno, da izvajalec videonadzora obvesti posameznike, da se 
na posameznem kraju izvaja videonadzor, in sicer mora takšno obvestilo 
vsebovati podatke (i) da se izvaja  videonadzor, (ii) naziv osebe javnega in 

zasebnega sektorja, ki ga izvaja ter (iii) telefonsko številko za pridobitev 



informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega 

sistema.  

 Nadalje so vsi izvajalci videonadzora, ki sodijo v javni sektor zavezani vpisati 
zbirko videoposnetkov v register. Torej izvajalci morajo sprejeti katalog zbirke 

videoposnetkov ter ga priglasiti v register zbirk osebnih podatkov pri 
informacijskem pooblaščencu. Upravljavci morajo v svojih aktih predpisati 

organizacijske, tehnične in logično tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih 
podatkov ter določiti tudi osebo, ki je odgovorna za evidenco videonadzornega 
sistema ter osebe, ki zaradi narave svojega dela obdelujejo podatke v evidenci 

videonadzornega sistema. Natančne obveznosti izhajajo iz ZVOP-1.  

 V zvezi s snemanjem pokopališč v zakonodaji RS ni posebne ureditve, zato se 
uporabljajo splošne določbe ZVOP-1. Informacijski pooblaščenec stoji na stališču, 

da je potrebno pred postavitvijo kamer, ki bi lahko posnele osebe tako, da so ti 
določljivi, opraviti presojo vplivov na osebne podatke. Poleg tega lahko 
upravljavec javnega sektorja izvaja videonadzor le izjemoma, in sicer kadar je 

takšen nadzor nujno potreben za izvrševanje konkretne zakonite pristojnosti, 
naloge ali obveznosti javnega sektorja in se z izvajanjem videonadzora ne poseže 

v upravičen interes posnetih posameznikov. Torej na javnih površinah je možno 
in dopustno snemanje, če je tak ukrep nujno potreben za varnost ljudi in 
premoženja, ob upoštevanju načela sorazmernosti.  Pred uvedbo videonadzora je 

potrebno oceniti vrednost premoženja ter verjetnost, da bo prišlo do 
poškodovanja ali odtujitve tega premoženja. Iz stališča informacijskega 

pooblaščenca nadalje izhaja, da bi se takšni posnetki javnih površin lahko 
pregledovali v primeru varovanja premoženja (v konkretnem primeru kraj) oz. v 
primeru vandalizma oz. ob nekem deviantnem dogodku, ko bi bil videoposnetek 

le dodaten dokaz v prekrškovnem ali kazenskem postopku.  

 Informacijski pooblaščenec se je do konkretnega vprašanja že opredelil v 
mnenju št. 0712-1/2013/3854 z dne 28.10.2013 (v priponki), kjer je navedel, da 

zaradi preprečevanja kraj na pokopališču oz. na grobovih ni dopusten 
videonadzor celotnega pokopališča, saj takšen ukrep ne odtehta posega v 

zasebnost obiskovalcev pokopališča ter pri tem poudaril, da je varovane dobrine 
možno zavarovati tudi na druge načine, ki manj posegajo v zasebnost 
posameznikov. Se je pa informacijski pooblaščenec postavil na stališče, da pa bi 

bil možen videonadzor zgolj delov pokopališča, kjer je polje zasebnosti 
obiskovalcev manjše (npr. izključno poti na pokopališčih), v kolikor bi bilo to 

tehnično mogoče. 

 Na koncu še pojasnjujemo, da v kolikor imate še dodatna vprašanja, vezana na 
konkretni primer, vedno obstoji možnost, da se informacijskemu pooblaščencu 
postavi konkretno vprašanje, na katerega informacijski pooblaščenec poda svoje 

mnenje oz. stališče.  

Zanimalo ga je tudi, kdaj bo narejena razsvetljava od vikenda do vrelca. 
 

ODGOVOR: 
Omenjena infrastruktura je v lasti zdravilišča Radenci, katero je že večkrat bilo 

opozorjeno na to, da razsvetljava ne deluje in je poškodovana.  
 
 



G. ZLATKO MIR je povedal  

da prihaja iz seja Sveta ZD G. Radgona, kjer je bilo govora o najemu prostorov v 
lekarni Špringer, za potrebe delovanja Zdravstvenega doma. O predmetnem 

predlogu naj bi razpravljali že župani, kjer so predmetni predlog sosednji župani 
potrdili, razen župan občine Radenci je bil proti. Povedal je tudi, da je na 
predmetni seji bil izglasovan sklep, da se za delovanje ZD Gornja Radgona 

vzamejo začasno v najem prostori v lekarni Šringer. Predlagal je, da naj ne bi bil 
ta najemni prostor v lekarni Špringer, ampak bi se ta dejavnost lahko izvajala v 

vrtcu Radenci. Povedano mu je bilo, da je najemnina za zobno ambulanto sedaj 
2x višja, kot bi naj bila najemnina v lekarni Špringer. Predlagal je, da se naj 
občina pogaja z ZD Gornja Radgona o najemu prostorov za otroški dispanzer. 

 
Povedal je še, da bi naj imel Zdravstveni dom že narejene projekte za izgradnjo 

prizidka, s katerim bi lahko rešili prostorsko stisko. 
 
ODGOVOR: 

Po pregledu najemne pogodbe med Vrtcem Radenci »Radenski mehurčki« in ZD 
Gornja Radgona, ter na podlagi telefonskega razgovora z g. Horvatom 

ugotavljamo, da podatek o višini najemnine, ki je bil izpostavljen na zadnji seji 
sveta zavoda ZD Gornja Radgona ne drži. Vrtec za najem prostorov zobne 

ambulante  najemnine ne zaračunava, zaračunava pa obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja in druge stroške v skladu s pogodbo. 
 

 
G. SREČKO RAUTER  je   

čestital podžupanu za uspešno vodenje 13. redne seje Občinskega sveta. 
 
Povedal je, da na Kapeli, na križišču ni table - kapelsko pokopališče. Predlagal  

je,  da se predmetna tabla postavi pri nekdanji gostilni Dunaj. 
 

ODGOVOR: 
Tabla za pokopališče Kapela bo postavljena na primernem kraju in ob izdanem 
soglasju pristojnih inštitucij. 

 
 

Na Svetu staršev OŠ Kapela je bila podan pobuda, da za položitev ležečih  
policajev na cesti, ki poteka za šolo pod rokometnim igriščem.   
 

Povedal je tudi, da se je končno začela gradnja pločnika Radenci-Kapela. Že po 
nekaj posegih se vidijo nekatere nelogične napake, katere je mogoče še 

popraviti.  Ker ima sam 12 letne izkušnje z ulično razsvetljavo je mnenja, da luči 
ne moreš postaviti na dovozno cesto k hiši ali v križišče. To se je namreč zgodilo 
sedaj na križišču pri g. Plemenitašu. Mnenja je, da se predmetni kandelaber 

lahko postavi bolj desno. Drugi kandelaber pa stoji na cesti, ki pelje do 
nekdanjega vulkanizerja g. Domanjka. Če se pelješ iz Kapela proti Radencem je 

že sedaj težko zapeljati na njihovo dvorišče, kako težko bo še takrat, ko bo 
narejen pločnik, saj se bo dovozna pot takrat zožala. Povedal je še, če nadzorni 
takšnih napak ne vidi, ga je potrebno zamenjati. 

 
ODGOVOR: 

Postavitev stojišča za javno razsvetljavo pri odcepu proti hišam Paričjak 10 in 
Paričjak 12 je v skladu s projektom. Trenutno je videti, da bo steber javne 



razsvetljave na samem vozišču, vendar temu ni tako. V končnem stanju se to 

križišče zmanjša in bo steber postavljen za pločnikom – tako kot je v projektu 
predvideno. 

Nadzor gradnje v času gradnje mora opozarjati pripravljavca projekta. Tudi o 
postavitvi predmetnega stojišča je bil projektant opozorjen. Nadzor gradnje pa ni 
tisti, ki bi smel projekt spreminjati, lahko ga spremeni le projektant.  

 
 

G. JOŽEF TOPLAK je povedal,  
da so ga občani Melanjskega Vrha opozorili, da so bankine zelo slabo utrjene, saj 
je voda odnesla pesek, ki je bil navožen na bankine. 

 
ODGOVOR: 

Predstavnik upravljavca občinskih cest Pomgrad Cestno podjetje d.d. (g. Janez 
Kučan) je podal odgovor in povedal, da bodo na navedenem odseku uredili 
bankine do 1.3.2017. 

 
Povedal je še, da bi bilo potrebno v Kobilščaku namestiti ležeče policaje. 

 
ODGOVOR: 

Glede namestitve ležečih policajev na navedenem odseku ceste je potrebno s 
strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pripraviti predlog 
izvedbe in namestitve ovir, potrebno je določiti mikrolokacije, določiti vrsto, 

dolžino in višino ovir glede na frekvenco prometa. Prav tako je potrebno pridobiti 
finančno oceno stroška izvedbe ovir in strošek predvideti v proračunu. 

 
Prav tako pa ga zanima kdaj bo na dnevnem redu Elaborat o vodi in omrežnini. 
 

ODGOVOR: 
Na sestanku SKOPE je bil obravnavan osnutek elaborata za vodooskrbo za 

območje »sistema C«. Upravljavcu je naloženo, da pripravi osnutek čistopisa 
elaborata, ki bo pripravljen predvidoma do 1.3.2017. 
 

 
AD 5 PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU: 

 
A) ČLANA V SVET ZAVODA SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 

RADENCI, 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Dejan BERIĆ. 
 

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 202/14 
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o imenovanju predstavnika v 

Svet zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci. 
 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 



ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
B) ČLANA V SVET ZAVODA POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA 

 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Dejan BERIĆ. 
 

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 203/14 
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o imenovanju predstavnika v 

Svet zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. 
 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
AD 6 PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE RADENCI, DRUGO BRANJE 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša Toplak. 

 
O predmetnem odloku sta razpravljala Statutarno pravna komisija in Odbor za 

gospodarstvo, obrt in podjetništvo. Statutarno pravna komisija je odlok v 
predlagani vsebini potrdila, člani Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo pa 
so predlagali, da višina NUSZ ostane enaka, kot v letu 2016. 

 
Razpravljala sta g. Janez KONRAD in g. Jožef TOPLAK. 

 
Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 204/14 
 

Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci, v 2. obravnavi. 
 

 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 11 članov sveta. PROTI je glasoval 1 svetnik. 
 



Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7 OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2017, 

PRVO BRANJE 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje.  
 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ. 
 
Predsedujoči je dal osnutek proračuna v razpravo. Razpravljali so: 

 
G. ZLATKO MIR je povedal, 

da  proračun za leto 2017 ni nič večji od leta 2016, prav tako pa se je število 
prebivalcev v letu 2016 zmanjšalo, da bi bila lahko glavarina višja od leta 2016. 
 

Povedal je še, da nikjer v proračuni ni zasledil sredstev za industrijsko cono v 
Okoslavcih. 

 
Navedel je, da zvišanje NUZS-a v proračun prinese cca 40 tisoč €. Na podlagi 

zvišanja lahko naredimo najmanj dve cesti. Če bi upoštevali predlog g. Konrada 
že pred leti, bi lahko imeli že veliko več kot danes, ampak ker smo trmasti in pri 
svojih odločitvah o nezvišanju pač vztrajamo.  

 
Navedel je, da proračun občine ni nič drugega, kot ena velika subvencija, saj 

sploh nimamo denarja, da bi lahko kar koli naredili. Pred sabo je imel spisek  
želja v rednosti cca 1,4 mio €, kaj vse bi v prihodnosti želeli delati, vendar za to  
ni denarja in bi bilo potrebno najeti kredit. Med drugim je potrebno najeti tudi 86 

tisoč €, da bomo lahko šli v izdelavo projekta, ki ga bomo imeli pripravljenega, 
da se bomo lahko prijavili na razpise. Ker imamo veliko subvencij nimamo 

denarja za investicije. Mnenja je bil, da proračun že v osnovi ni razvojno 
naravnan. 
V letu 2017 bomo potrjevali elaborat, kjer bomo spet imeli subvencijo in to za 

omrežnino in vodarino. 
 

Podal je še nekaj mnenj v razmislek na spisek želja:  
 
Na Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve so obravnavali tudi 

odhodke v proračunu in zavzeli stališče, da se postavka v višini 250 tisoč €, ki je 
namenjena za vzdrževanje cest v prvem branju potrdi. Do druge obravnave naj 

vsak svetnik poda svoj predlog obnove cest, kasneje pa nevtralno telo določi 
prioritete. Sam je predlagal, da se sredstva razdelijo po krajevnih skupnostih. 
 

Povedal je tudi, da so na skupni seji Odbora za družbene dejavnosti in Odbor za 
proračun,finance in premoženjske zadeve in zavzela naslednja stališča in sicer:  

- da Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga 
Sistemizacije oddelkov in zaposlenih v Vrtcu Radenci-Radenski mehurčki z 
veljavnostjo do 30.6.2017.  

- Člani odborov soglasno potrdijo predlog enotne ekonomske cene v Vrtcu 
Radenci »Radenski mehurčki« v višini 387 €, brez dodatne subvencije. 

 



Povedal je, da je v proračunu ogromno sredstev rezerviranih za socialne 

transferje tj. za domove za starejše itd. 
 

Prebral je še sklepe, ki jih je sprejel Odbor za proračun , finance in premoženjske 
zadeve in sicer: 
 

1. Člani odbora soglasno zahtevajo, da predstavnik sistema »KRAK C« poda 
pisno obrazložitev predvidenih stroškov opredeljenih v proračunu Občine Radenci 

za leto 2017. 
2. Člani odbora soglasno predlagajo Občinskemu svetu, da člani občinskega 
sveta predlagajo program obnove ceste v občini Radenci v višini 215.000 €. 

 
 

G. FRANC HIMELRAJH je povedal,  
da je o predmetnem osnutku razpravljal tudi  Odbora za gospodarstvo, obrt in 
podjetništvo in sprejel naslednje sklepe: 

 
SKLEP 1:  

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo predlaga županu in občinskemu 
svetu, da se občinska zemljišča za Gasilskim domom v Radencih komunalno 

opremijo in prodajo, v kolikor ne bodo prodana komunalno neopremljena kot 
celota skupaj. 
 

SKLEP 2:  
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo predlaga županu in občinskemu 

svetu, da se v proračunu za leto 2017 predvidijo sredstva z najemom kredita za 
preplastitev na Trdinovi ulici, Dajnkovi ulici, Gubčevi cesti (na Gubčevi cesti tudi 
izgradnja pločnikov) in na cesti Boračeva-Janžev Vrh (odsek od Zemljiča do 

Rožmana) ter izgradnja Kajuhove ceste z asfaltiranjem . 
 

SKLEP 3:  
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo predlaga županu, da ponovno prouči 
možnost oživitve režijskega obrata v Občini Radenci (pregled koncesijskih 

pogodb, za katere dejavnosti bi bilo možno,…). 
 

SKLEP 4:  
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo predlaga županu in občinskemu 
svetu, da se v proračunu za leto 2017 predvidi najem kredita za izgradnjo 

bazenskega kompleksa. 
 

 
G. ERIK IVANUŠA je povedal,  
da je mnenja, da naj vsak odbor razpravlja o temah iz svojega področja. 

Predlagal je, da se iz proračuna odstrani postavka v znesku 50 tisoč € za ploščice 
oz. obeležja v parku, ker se mu zdi to nesmiselno, saj se po drugi strani borimo 

za vsak tolar. Sam je mnenja, da lahko darovalce za nakup dreves zapišemo v 
prvi naslednji knjigi, ki bo izšla o Radencih. Ta strošek bi bil bistveno manjši, kot 
postavitev teh obeležij. 

 
G. MIROSLAV MADON je povedal,  



da bo glasoval za proračun. Navedel je še, da so na seji Odbora za finance, 

proračun in premoženjske zadeve dobili spisek želja na katerem je bilo navedeno 
za kaj vse je potrebno najeti kredit.   

 
Povedal je, da ga moti, da se kredit najema izdelavo oz. namestitev ploščic oz. 
obeležja v parku, v znesku 50 tisoč €, za  poligon 28 tisoč in za zimske radosti 

34 tisoč, kar skupno znese  112 tisoč €. Po njegovem so te postavke »luksuzne«  
in jih po njegovem mnenju ne potrebujemo, saj v proračunu denarja ni. 

Bil je mnenja, da si v takšni krizi tega »luksuza« ne moremo in ne smemo 
privoščiti. 
 

PREDSEDUJOČI je povedal,  
da občina ne bo zagotovila v proračunu 50 tisočakov za ploščice oz. obeležja v 

parku, ampak bi naj bila sklenjena tripartitna pogodba med Radensko, 
Zdraviliščem in Občino. Vsem darovalcem smo na začetku, ko smo prosili za 
botrstvo tudi obljubili, da bodo imeli v parku svoje obeležje, kjer bodo navedeni 

darovalci. 
Prav tako je povedal, da 34 tisočakov za zimske radosti ni strošek, ki ga bomo 

porabili v letu 2017, vendar je ta znesek del stroška, ki bo nastal že v letu 2016 
in ga bo potrebno plačati v letu 2017, drugi del stroška pa je strošek za leto 

2017. 
 
G. ZALTKO MIR je podal repliko županu in povedal, da govorimo o nekom, ki bi 

naj nekaj sofinanciral, vendar vsi tisti, ki so bili sedaj navedeni, se še do danes 
niso opredelili, ali bodo kaj sofinancirali ali ne. Povedal je še, da če želimo kaj 

narediti se moramo najprej postaviti na lastne noge in šele kasneje lahko 
prosimo za sredstva, oz. pričakujem, da nam kdo pomaga. 
 

PREDSEDUJOČI je povedal,  
da se navedeni donatorji načeloma strinjajo s sofinanciranjem, vendar še tega 

pisno niso potrdili. 
 
G. MIROSLAV MADON je povedal,  

da je govoril z nekaj ljudmi, ki so darovali denar za zasaditev dreves v parku. 
Skoraj vsi so povedali, da nočejo biti nikjer zabeleženi, da so darovali denar, zato 

se mu zdi nesmiselno, da zapravljamo denar za ta obeležja. 
 
Predsedujočemu je podal repliko in povedal, da smo v proračunu za leto 2016 

imeli že 28 tisoč € za zimske radosti, zato ga zanima kje so ostala rezervirana 
sredstva. 

 
GA. MOJCA MAROVIČ  
je podala odgovor na postavko »zimske radosti« in povedala, da je v proračunu 

za leto 2016 bilo zagotovljenih 28 tisoč €. V letu 2016 smo plačali le 4.500 €, to 
kar je bil strošek priključitve električne energije na prireditvenem prostoru. 

Preostali del stroškov tj. elektrike, postavitve, ledu itd. bo potrebno plačati v letu 
2017. Razlika med 28 tisoč in 34 tisoč pa je rezerva za novo priključitev v letu 
2017. V proračunu za leto 2017 je potrebno zagotoviti preostanek sredstev, kajti 

računi  za zimske radosti iz leta 2016 bodo prišli v letu 2017 in jih bo potrebno 
takrat tudi poravnati. 

 
G. VLADIMIR RANTAŠA je povedal,  



da prihaja iz gospodarstva, zato mu je jasno, da koliko ustvarimo, toliko lahko 

potrošimo.   
Mnenja je, da imamo v proračunu res en spisek želja. Zanimalo ga je tudi, kaj 

naredimo za to, da bi bili Radenci privlačnejši. Pripravljamo neke projekt in 
kasneje iz tega ne naredimo nič. Zanimalo ga je ali delamo prireditve v Radencih 
zato, da so Radenci zanimivi, ali pa delamo to zaradi interne prireditve. 

Povedal je, da imamo idealne možnosti za industrijsko cono, vendar tega ne 
izkoristimo. V proračunu nimamo niti centa za spodbujanje malega gospodarstva, 

zato ga zanima, ali smo imeli kakšen sestanek z gospodarstveniki, kjer bi jih 
lahko povprašali kako in kaj. 
 

Zanimalo ga je zakaj imamo v proračunu 70 tisoč € za LAS. 
 

Povedal je še, da je v redu, da imamo drsališče, samo ne smemo čakati, da bo 
vse stroške pokrila občina. Bil je mnenja, da je potrebno zadevo sfinancirati z 
donatorji, samopromocijo itd… 

 
Povedal je tudi, da ga moti razmerje kulture in športa, ki je danes 1:4. Ni proti 

športu, vendar vidi, da kultura v Radencih zamira. 
 

Zanimalo ga je tudi, kaj je z novo čistilno napravo, ki bi jo po zakonu že morali 
imeti, vendar te postavke v NRP sam ne vidi. 
 

Na koncu je povedal, da  za takšen osnutka proračuna žal ne more glasovati. 
 

G. NIKOLAJ BRUS je povedal,  
da so o osnutku proračuna razpravljali odbor, ki so podali svoja mnenja, 
priporočila in želje. 

 
Povedal je, da ne ve zakaj je ves čas govora postavki  »postavitev obeležja v 

parku«, ko pa vsi dobro vedo, da se v park ne sme ničesar vlagati. Predlagal je,  
če že bodo sredstva, bi bilo bolj pametno, da zasadimo manjkajoča drevesa in  
popolnimo praznino v parku. 

 
Ne razume, zakaj se svetniki pogovarjajo o postavki zimske radosti oz. o 

drsališču, če pa so na eni izmed prejšnjih seje potrdili proračunsko postavko in 
aktivnosti v mesecu decembru. 
 

G. JOŽEF TOPLAK je povedal,  
da je predlagatelj dobro pripravil osnutek proračuna, ne mora pa čarati, kajti 

glavarina se je znižala, denarja pa ni. 
  
Predlagal je, da bi na sejo lahko povabil kdaj predstavnike ministrstev ali same 

ministre, ki bi videli, s kakšnimi problemi se srečujejo male občine. 
Mnenja je, da bi Radenska mogla iz vljudnosti donirati nekaj sredstev za ureditev 

kraja. 
Povedal je tudi, da je občna komunalna občina, zato namenja ves denar za vodo, 
kanalizacijo, ceste in še malo za šole in vrtce. 

Povedal je še, da bo glasoval za osnutek proračuna. 
 



G. ERIK IVANUŠA je podal repliko  in vprašal, zakaj je v proračunu potrebno 

zagotoviti 50 tisoč €, če bi naj bila sklenjena tripartitna pogodba, kar predstavlja 
na vsako stranko cca 16.500 €. 

 
PREDSEDUJOČI je povedal,  
da bomo zapisali vse podane  pripombe in jih tudi do neke mere upoštevati pri 

pripravi proračuna v drugem branju. Pred samo obravnavo bomo ponovno sklicali 
še eno koordinacijo, kjer se bomo ponovno poskušali uskladiti vsa mnenja. 

 
Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 205/14 
 

Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o proračunu občine Radenci za 
leto 2017 v prvi obravnavi z vsemi prilogami in ga daje v 30 dnevno 
javno razpravo, ki začne teči s 30.12.2016 in traja do vključno 28.1. 

2017. 
 

Vpogled je možen v prostorih Občine Radenci.  
 

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in 
občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni 
obliki do navedenega roka. 

 
 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. PROTI  je glasoval 1 član sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8/1  PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SISTEMIZACIJE ODDELKOV IN 

ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli  z vabilom, sam sklep pa na dan seje po 
e-pošti. 

 
Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica vrtca ga. Mihela Stolnik Ketiš. 

 
O predmetnem sklepu sta na skupni seji razpravljala Odbor za družbene 
dejavnosti in Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve in ga v 

predlagani vsebini potrdila. 
  

Razpravljal je g. Nikolaj BRUS. 
 
Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje 

 
 

 
 



PREDLOG SKLEPA št.: 206/14 

 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga 

Sistemizacije oddelkov in zaposlenih v Vrtcu Radenci-Radenski mehurčki 
z veljavnostjo do 30.6.2017.  
 

 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8/2 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NOVE EKONOMSKE CENE 

PROGRAMOV VRTCA RADENCI »RADENSKI MEHURČKI«  

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli  z vabilom, sam sklep pa na dan seje po 

e-pošti. 
 

Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica vrtca ga. Mihela Stolnik Ketiš. 
 
O predmetnem sklepu sta na skupni seji razpravljala Odbor za družbene 

dejavnosti in Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve in zavzela 
naslednje stališče:  

 
 Člani odborov soglasno potrdijo predlog enotne ekonomske cene v Vrtcu 
Radenci »Radenski mehurčki« v višini 387 € brez dodatne subvencije. 

 
Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA št.: 207/14 
 

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi enotne ekonomske 
cene v višini 387,62 EUR, na mesec, na otroka, za programe predšolske 

vzgoje v vrtcu Radenci »Radenski mehurčki«, brez  dodatne subvencije. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 13 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9  PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PLANA IZVAJANJA ZIMSKE 

SLUŽBE   V OBČINI RADENCI ZA LETO  2017 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Janez KUČAN, predstavnik podjetja Pomgrad-

Cestno podjetje Murska Sobota d.d.. 
 



O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in 

gospodarske javne službe in ga v predlagani vsebini potrdil. 
 

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA št.: 208/14 

 
Občinski svet Občine Radenci sprejme potrdi PLAN IZVAJANJA ZIMSKE 

SLUŽBE V OBČIN RADENCI ZA LETO 2016/2017. 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

AD 10 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PLANA VZDRŽEVANJA LOKALNIH 

CEST IN JAVNIH POTI ZA LETO 2017 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal g. Janez KUČAN, predstavnik podjetja Pomgrad-

Cestno podjetje Murska Sobota d.d.. 
 

O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in 
gospodarske javne službe in sprejel sklep, da se investicijski del plana 
vzdrževanja lokalnih cest za leto 2017 potrdi na eni od naslednjih sej po 

terenskem ogledu odbora, ki bo na podlagi videnega na terenu določil, katere 
ceste se bodo obnovile v višini 250.000 €. 

 
Razpravljala sta g. Nikolaj BRUS in g. Jožef TOPLAK. 
 

Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 209/14 
 
Občinski svet Občine Radenci potrdi PLAN VZDRŽEVANJA LOKALNIH 

CEST IN JAVNIH POTI  ZA LETO 2017. 
 

 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN NA 

OBMOČJU OBČINE RADENCI ZA OBČINO RADENCI ZA LETO 2017 



Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 

 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik podjetja GMW d.o.o., g. Branko 

WEINDORFER. 
 
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in 

gospodarske javne službe in Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in ga v 
predlagani vsebini potrdila. 

 
Razpravljal je g. Nikolaj BRUS. 
 

Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 210/14 
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi Letnega programa 

izvajanja javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju 
Občine Radenci za leto 2017, da se vpišejo ulice v navedene cone. 

 
 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 13 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

AD 12  PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PROGRAMA OSKRBE ODVAJANJA 

IN ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE IN PADAVINSKE VODE ZA 

LETO 2017 IN 2018 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor podjetja SIM Radenci d.o.o. g. Borut 

SEČKO. 
 

O predmetnem sklepu sa razpravljal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora 
in gospodarske javne službe in Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in ga 

v predlagani vsebini potrdila. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA št.: 211/14 

 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi Programa oskrbe    
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 

2017 in 2018. 
 

Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 



Sklep je bil sprejet. 

 

AD 13 PREDLOG SKLEPA O NADOMESTILU SLUŽNOSTI NA 

NEPREMIČNINAH V LASTI OBČINE RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 
 

Uvodno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK. 
 
O predmetnem sklepu so razpravljali Statutarno pravna komisija, Odbor za 

gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbor za proračun, finance in 
premoženjske zadeve in sklep v predlagani vsebini potrdili. 

 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 212/14 
 

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o nadomestilu služnosti na 
nepremičninah v lasti Občine Radenci. 

 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 14   PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANE 
CENE OMREŽNINE ZA IZVAJANJE STORITEV OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017 V 
OBČINI RADENCI  

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA. 
 

O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in 
gospodarske javne službe in ga v predlagani vsebini potrdil. 

 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 213/14 
 

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o določitvi višine 
subvencionirane cene omrežnine za izvajanje storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode za leto 2017 v Občini Radenci v višini 30 %. 
 

 



Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 

 
ZA je glasovalo 12 članov sveta. PROTI sta glasoval 2 člana sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 15 KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA O PREGLEDU 

ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli z vabilom ob sklicu seje. 

 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik NO g. Toni ŽITEK. 
 

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA št.: 214/14 
 
Občinski svet Občine Radenci  sprejme sklep o potrditvi Končnega poročila 

o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora Občine Radenci za leto 2015.  
 

Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 13 članov sveta. PROTI  ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

AD 16  ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV 

 

 Ostali odgovori na zastavljena vprašanja bodo podani na  naslednji seji. 

 
S tem je bil izčrpan dnevni red 14. redne  seje Občinskega sveta Občine Radenci. 
 

Predsedujoči je vsem svetnikom, medijem kakor tudi občanom zaželel lepo 
doživete novoletne praznike in sejo končal ob 19.15 uri. 

 

Zapisnik pripravila: 
Zdenka ŠTEFANEC 

Janez RIHTARIČ, 
Župan Občine Radenci 

 
Mojca MAROVIČ, 
DIREKTORICA OU 


