OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0008/2014
Datum: 20.10.2015
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 20. 10. 2015, z
začetkom ob 16.00 uri, v sejni sobi Izvir hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Erik IVANUŠA, Aleš KAUČIČ, Ivan KLOBASA, Kristjan
KÜČAN, Janez KONRAD, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko MIR, Simona
MLINARIČ, Jožef TOPLAK in Anja TRSTENJAK in Sašo ZIDAR.
OPRAVIČENO ODSOTEN: Franc HIMELRAJH in Vladimir RANTAŠA
OSTALI PRISOTNI:
Milan ŽELEZNIK, Evropski pravni center, Mojca MAROVIČ, Jasna DIVJAK, Nataša TOPLAK,
Davorin ZAMUDA, Tatjana VRBANČIČ in Zdenka ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
(Bojan ŠPILAK, TV IDEA)- CaTV Radenci, Filip MATKO, spletna stran Prlekija
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. 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, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 98/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 14. 07. 2015.
AD 3 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. DOPISNE 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 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 99/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 1. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Radenci, ki je potekala v času od 14. 8. – 28. 8. 2015.

AD 4 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. DOPISNE 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, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 100/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Radenci, ki je potekala v času od 16. 9. – 21. 9. 2015.
AD 5 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 se končujejo aktivnosti pri izvedbe vodovoda »sistema KRAK C«, prav tako bodo
takrat sanirane in preplastene vse ceste, ki so bile uničene ob izvedbi vodovoda.
- Pristopilo se bo k izvedbi pločnika na Kapelski cesti.
- Od Ministrstva za okolje in prostor smo dobili sklep za sofinanciranje sanacije plazu na
Kapelskem Vrhu. Sanirali ga bomo po programu, ki ga je izvedelo podjetje ISB d.o.o..
Za prvo fazo smo dobili 169 tisoč, za drugo 175 tisoč €. Vložek občine je plačilo DDV-ja,
plačilo nadzora in projektiranja.
- Povedal je tudi, da je občinska uprava pripravila sprejem dveh študentk, ki sta opravili
maturo z vsemi možnimi točkami.
- Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil opravljen razgovore z ministrstvom na temo
čistilne naprave, za katero imamo projekte, gradbeno dovoljenje, nimamo pa sredstev.
Minister nam ni mogel dati zagotovila, kdaj bomo lahko pridobili ta sredstva.
- Osnovna šola Kapela je sklicala sestanek, na katerega je tudi povabila vse svetnike,
kjer so predstavili svoje probleme. Za njih predstavlja največji problem ta, da bi želeli
imeti boljše športne rekvizite, kakor tudi igrišča. Povedano jim je bilo, da jim bomo
igrišče obnovili oz. preplastili v letu 2016.
- Povedal je še, da je bilo odločeno, da se agencijo RRA Mura da v stečaj, ker ima
prikazano izgubo v višino 1,5 mio €.
AD 6 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje.
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči dal dnevi red na glasovanje.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta
Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta
Informacija o dejavnosti župana med sejama

6. Obravnava in sprejem dnevnega reda
7. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
8. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbene šole Gornja
Radgona
9. Predlog sklepa o seznanitvi s polletnim poročilom
10.Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015
11.Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015
12.Predlog sklepa o podelitvi brezplačne služnosti v javno korist
13.Predlog sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
14.Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radenci
15.Predlog Odloka o uporabi proračunskih rezerv za leto 2015
16.Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015
II. rebalans
17.Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 – prva obravnava
18.Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Radenci
19.Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
AD 7 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Vprašanja in pobude so podali:
G. TOPLAK JOŽEF
- se je zahvalil županu, da je dal sanirati stalno stoječo vodo pri Radenski. Povedal je,
da zadeva še ni dokončaNa, ker se pločnik na koncu zaključi z robnikom in ne z
asfaltom, zato je prosil, da se zadeva dokonča.
- Ker so v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo kanalizacije v Boračevi, občani
sprašujejo ali se že izdelujejo projekti.
- V Boračevi si krajani želijo, da bi se postavile klopi, kjer bi si turisti in domačini lahko
odpočili. Klopi bi želeli postaviti; 1 pri Škergetu, 1 pri kapelici in 1 pri prvi hiši desno
na Prisojni ulici.
- Prav tako je povedal, da ljudje sprašujejo, kako je s poslovanjem podjetji kot je
Radenska, Zdravilišče in Kapela d.d.
G. MADOM MIROSLAV je
- zanimalo zakaj ni na dnevnem redu sklica 8. redne seje, točka «Razširitev parcel v
Hrastje. Mota«, saj so o tej točki razpravljali vsi odbori na skupni seji.
- Prav tako je povedal, da na pešpoti pri Župančičevi ulici in traktorski stezi stoji voda,
zato prosi, da se to sanira.
G. MIR ZLATKO je podal
- pobudo na temo spremembe lastništva poti na relaciji parkirišče Mercator, proti Kosiču
do mostu. Ta pot je zemljiško knjižno v lasti Sava d. d.. V preteklosti je to pot urejala
občina, oz. Turistično društvo Radenci, kakor tudi Kosičevi. Občina se naj poskuša
dogovoriti o prenosu te poti, v lastništvo občine .
G. IVANUŠA ERIK je povedal,
- da, v Okoslavcih v grabi, pri g. Rauterju, teče po cesti voda in nanaša zemljo. Prosil
je, da se zadeva pogleda in seveda kasneje tudi sanira.

AD 8 PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA ZAVODA
GLASBENE ŠOLE GORNJA RADGONA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal predsednik KMVVI, g. Dejan BERIĆ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 101/14

V Svet zavoda GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA se imenuje:
-

Janez KONRAD, Hrašenski Vrh 8a, 9252 Radenci

AD 9 PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI S POLLETNIM POROČILOM
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 102/14
Občinski svet Občine Radenci se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Radenci za obdobje januar – junij 2015.

AD 10 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.
Predlog sklepa sta obravnavala Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora ter
gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija in zavzela stališče, da se predlog
sklepa v predlagani vsebini sprejme.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 103/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci
za leto 2015 (z dodano parc. št. 338/5 k. o. Hrastje Mota) v predlagani vsebini,
po skrajšanem postopku.

AD 11 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.
Predlog sklepa sta obravnavala Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora ter
gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija in zavzela stališče, da se predlog
sklepa v predlagani vsebini sprejme.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 104/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Radenci za leto 2015 (z dodano parc. št. 90/2 k. o. Radenci) v predlagani
vsebini, po skrajšanem postopku.

AD 12 PREDLOG SKLEPA O PODELITVI BREZPLAČNE SLUŽNOSTI V JAVNO
KORIST
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
Predlog sklepa sta obravnavala Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora ter
gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija in zavzela stališče, da se predlog
sklepa v predlagani vsebini sprejme.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 105/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o podelitvi brezplačne služnosti
PGD Radenci-Boračeva na zemljišču s parc. št. 36/5 k. o. Radenci v predlagani
vsebini.

AD 13 PREDLOG SKLEPA O PODELITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA
DOBRA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.

Predlog sklepa sta obravnavala Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora ter
gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija in zavzela stališče, da se predlog
sklepa v predlagani vsebini sprejme.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 106/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o podelitvi statusa grajenega
javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 734/4, 734/16, 734/2, 734/3,
734/15 in 110/18 vse k. o. Radenci v predlagani vsebini po skrajšanem
postopku.

AD 14 PREDLOG ODLOKA O UPORABI PRORAČUNSKIH REZERV ZA LETO
2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 108/14
1. Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog, da se Odlok o uporabi
sredstev proračunske rezerve za leto 2015 sprejme po hitrem postopku.
2. Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve za leto 2015 v predlagani vsebini.

AD 15 PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE RADENCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija
in zavzela stališče, da se predlog potrdi.
Razpravljala sta g. Jožef TOPLAK in g. Janez KONRAD.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 107/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme spremembe Statuta Občine Radenci, v 1.
branju, s podanimi pripombami.

AD 16 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
RADENCI ZA LETO 2015, II. REBALANS
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tatjana VRBANČIČ.
Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015 so na 1.
skupni seji obravnavali:
- Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve,
- Odbor za šport in turizem,
- Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo,
- Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
in zavzeli stališče, da se predlog sprememb proračuna za leto 2015 tudi potrdi.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 109/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radenci za leto 2015.

AD 18 PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO
2016 – PRVA OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.

Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 so na 1. skupni seji
obravnavali odbori:
- Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve,
- Odbor za šport in turizem,
- Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo,
- Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
in zavzeli stališče, da se predlog sprememb proračuna za leto 2015 tudi potrdi.
Razpravljala sta g. Zlatko MIR in g. Jožef TOPLAK.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 13 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 110/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o proračunu Občine Radenci za leto
2016 v prvi obravnavi z vsemi prilogami in ga daje v 15 dnevno javno razpravo,
ki začne teči z 22. 10. 2015 in traja do vključno 5. 11. 2015.
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.

AD 19 PREDLOG ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV
KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADENCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Milan ŽELEZNIK.
O predmetnem odloku je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija in predlaga
sprejem predmetnega odloka.
Razpravljal je še g. Jožef TOPLAK.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 111/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Radenci, v 1. branju.

AD 20 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Odgovore na zastavljena vprašanja je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Podala je odgovore g. Toplaku in povedala:
- da bo sanacija pločnika, ki se zaključi z robnikom in ne z asfaltom izvedena v
letu 2016,
- da bomo odhodke za projekte za kanalizacijo v Boračevi prenesli v letu 2016,
izgradnja bo izvedena v letu 2017, če bo interes za priključevanje in
zagotovljena sredstva, kajti kredita ne bomo mogli več najeti.
- V leto 2016 bomo kupili 10 kom klopi, ki jih bomo namestili po občini.
- O poslovanju navedenih podjetij pa nimamo podatkov.
- Na vprašanje g. Madona o uvrstitvi točke na dnevni red seje je povedala, da
se točka ni uvrstila iz razloga, ker je občinska uprave imela že pripravljeno vso
gradivo, kakor tudi dnevni red predmetne seje. Če bi želeli uvrsti to točko še
na dnevni red, bi morali le tega tudi spreminjati. Predmetna točka bo tako
uvrščena na dnevni red prve naslednje seje Občinskega sveta.

-

Na vprašanje glede pešpoti ob Župančičevi ulici in traktorski stezi je
povedala, da je občina že pridobila ustrezne predračun. Potrebno bi bilo
odkupiti celotno parcelo, po kateri naj bi potka potekala, vendar se lastnik
še ni odločil ali bo parcelo prodal ali ne.

-

Na vprašanje g. MIRA glede spremembe lastništva poti je povedala, da
smo le to pobudo dobili tudi na občino. S Savo d.d. potekajo razgovori o
prenosu več parcel. Ljudje ne želijo parcel brezplačno prenašati na občino.
Navedena pot se ureja predvsem iz vidika, ker je to zelo priljubljena
pešpot, po kateri se občani zelo radi sprehajajo.

-

Na pobudo o ogledu ceste v Okoslavcih je povedala, da je ogled bil
opravljen s strani občine, ugotovljeno pa je bilo, da predmetna cesta ni v
pristojnosti občine.

Seja končana ob 17.55 uri.
ZAPISALA:
Zdenka ŠTEFANEC

Mojca MAROVIČ
Direktorica OU

Janez RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI

