OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0011/2014
Datum: 28.06.20165
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 28. 06.
2016, z začetkom ob 17.00 uri, v kavarni Swing hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Franc HIMELRAJH, Erik IVANUŠA, Aleš KAUČIČ, Ivan KLOBASA,
Janez KONRAD, Kristjan KÜČAN, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko MIR,
Simona MLINARIČ, Jožef TOPLAK in Anja TRSTENJAK
OPRAVIČENO ODSOTEN: Nikolaj BRUS, Vladimir RANTAŠA, Sašo ZIDAR in Ivan
KLOBASA.
OSTALI PRISOTNI:
Mihela Stolnik Ketiš, ravnateljica Vrtca Radenci, Radenski mehurčki, Mojca
MAROVIČ, Nataša TOPLAK, Davorin ZAMUDA in Zdenka ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
(Snemalec TV IDEA), Filip MATKO, spletna stran Prlekija on. net., in Bernarda
Balažic Peček.
Pred uradnim začetkom seje je potekala predstavitev Idejne zasnove »Ureditev
bazenskega kompleksa v Radencih«.
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 10. 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 12 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 112/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 10.
Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bila 24.05.2016.
AD 3 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. IZREDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA
Predsedujoči je dal predmetni zapisnik v obravnavo.

redne seje

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 112/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 4. izredne seje
Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bila 25.05.2016.
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 občina praznovala občinski praznik ob katerem je bila tudi slavnostna
akademija, na kateri je pogrešal prisotnost članov Občinskega sveta.
- V času občinskega praznika so se v občini odvijale razne prireditve, katere je
tudi obiskal:
 20. obletnico tamburaškega društva Drotmantraši,
 zaključek in valeta na OŠ Radenci in OŠ Kapela,
 zaključna prireditev v vrtcu Radenci,
 130-letnica delovanja PGD Hrastje Mota
 slikarska razstava ga. Tatjane Mijatovič
 slikarska razstava otrok osnovnih šol v Dosorju,
 podelitev županovih petic za odličnjake….
- Povedal je še, da je v SŠGT potekala seja Sveta Pomurske regije, katere
gostitelj je bila občina.
- Ker za gradnjo pločnika niso bila pridobljena vsa soglasja je občina spremenila
projekt, in tako objavila javni razpis za zbiranje ponudb. V kolikor ne bo revizij,
se bo investicija pričela v začetku septembra.
- V času šolskih počitnic, bo v OŠ Kapela potekala sanacija kuhinje in prenova oz.
renoviranje igrišča.
- Objavljen razpis za izdelavo projektov za izvedbo kanalizacije v naseljih
Boračeva, Janžev Vrh in Melanjski Vrh. Vrednost najugodnejše ponudba znaša
23 tisoč.
AD 5 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje.
Ker pripomb ni bilo je predsedujoči dal predlagani dnevni red na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta
Informacija o dejavnosti župana med sejama
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov (sprejem sklepa)
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Radenci, 2. branje
Predlog sklepa o sofinanciranju kopalnih kart
Predlog sklepa o sofinanciranju novogradnje gasilskega doma Hrašenski Vrh
Predlog sklepa o premostitveni finančni pomoči društvu AMŠD RADENCI
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
13. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (OPN)
14. Predlog sklepa o potrditvi sistemizacije oddelkov in zaposlenih v šolskem letu
2016/2017 v vrtcu Radenski mehurčki Radenci
15. Predlog sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
16. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
17. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
AD 6 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV (SPREJEM
SKLEPA)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal predsedujoči.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 11 glasovi ZA, z 1 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 158/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o podaji pisnih vprašanj in pobud pred
sejo Občinskega sveta.
G. JANEZ KONRAD je zastavil naslednje pisno vprašanje:
Kaj bomo storili z zeleno OAZO sredi centra Radenec, ki je ob vstopni točki iz
avtoceste in ki še letos ni bila pokošena (urejena), ter je sedaj očitno gojišče
polžev. Vendarle smo turistična občina, ki bi naj slovela tudi po urejenosti. Sreča
da tega ni opazil še nobeden od novinarjev, ker bi spet prišli v medije.
Odgovor:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je podalo odgovor in zapisalo, da imajo v
postopku zadeve, ki še niso urejene: in sicer
parc. št. 47/7 k.o. Radenci (Gubčeva cesta) – izdana odločba dne 21. 6. 2016
parc. št. 1647/18, 689/1, 689/20, 689/21, 1647/19, 689/19, 1647/17 k.o.
Radenci (Gubčeva cesta) – posredovan dopis zavezancema 20. 5. 2016, vročen je

bil 23. 5. in 6.6.2016, pregled opravljen 22.6.2016, ker ni urejeno je bila dne 22.
6. 2016 izdana odločba.
G. ERIK IVANUŠA je vprašal zakaj se ne gradijo avtobusne postaje.
Odgovor, da v proračunu Občine Radenci za leto 2016 niso predvidene investicije
izgradnje avtobusnih postajališč, zato javna naročila niso bila oddana je
brezpredmeten, kajti
če se dobro spomni je OS sprejel sklep, da se v enem letu ne more zgraditi 8
postajališč, zato bo občina vsako leto gradila 2 postajališča. Ne ve kdaj in kdo je
preklical ta sklep.
Odgovor:
V proračunu za leto 2016, ki ga je sprejel občinski svet, ni predvidenih sredstev
za izgradnjo avtobusnih postajališč. V kolikor v proračunu za ta namen niso
zagotovljena sredstva, se ne more pristopiti k izgradnji teh postajališč.
G. JOŽEF TOPLAK je povedal, da ga občani naselja Boračeve, Janževega in
Melanjskega Vrha sprašujejo kdaj bo prišlo do izdelave projektov za ta del naselja.
Predlaga, da se ta znesek 9 tisoč € zagotovi v naslednjem proračunu oz.
rebalansu, če imamo zagotovljenih samo 15 tisoč €, se naj letos naredijo načrti, v
naslednjem letu pa se preide k realizaciji.
Odgovor:
Dne 10.08.2016 je Občina Radenci izdala naročilnico podjetju Progrin d.o.o., kot
najugodnejšemu ponudniku za pripravo projektne naloge, izdelavo idejnega
projekta IDZ in sodelovanja pri predstavitvi projekta širši javnosti za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije Boračeva II. faza v
skupni dolžini cca. 4440 metrov.
Po predstavitvi projekta širši javnosti in pridobljenih mnenjih sledi izdelava
PGD/PZI projektne dokumentacije.
AD 7 PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINE
RADENCI, 2. BRANJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala g. Aleš KAUČIČ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 159/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme
Poslovnika Občine Radenci, v 2. branju.
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AD 8 PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU KOPALNIH KART
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve je in ga tudi v predlagani vsebini potrdil.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 160/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša s sofinanciranjem nakupa dnevnih
kopalnih kart za kopanje v Sava Turizem d. d., Zdravilišču Radenci,
Zdraviliško nas. 12, Radenci, za občane s stalnim prebivališčem v Občini
Radenci, v višini 25 % vrednosti karte.
AD 9 PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU NOVOGRADNJE GASILSKEGA
DOMA HRAŠENSKI VRH
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je o predmetnem sklepu
razpravljal in ga v predlagani vsebini potrdil.
Razpravljal je še g. Zlatko MIR.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 161/14
Občina Radenci bo za sofinanciranje novogradnje gasilskega doma
Hrašenski Vrh zagotovila v proračunu Občine Radenci sredstva v višini
7.500,00 EUR.
AD 10 PREDLOG SKLEPA O PREMOSTITVENI FINANČNI POMOČI DRUŠTVU
AMŠD RADENCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.

Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve je in ga v predlagani vsebini potrdil.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 162/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša z nakazilom sredstev v višini 2.104,83 EUR
na TRR AMŠD RADENCI, Janžev Vrh 41 a, 9252 Radenci za plačilo računa Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 12742-0849669, z dne 21.4.2016 (za kritje
stroškov najema zemljišča, na katerem leži motokros proga na Janževem Vrhu).
AD 11 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
RADENCI ZA LETO 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve in ga v predlagani vsebini potrdil.
Razpravljal je še g. Erik Ivanuša.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 11 glasovi ZA, z 1 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 163/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem Odloka o spremembi odloka o
proračunu občine Radenci za leto 2016.
AD 12 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA,
NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV IN O
POVRAČILU STROŠKOV
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.

O predmetnem pravilniku je razpravljal Odbor za
premoženjske zadeve in ga v predlagani vsebini potrdil.
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Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 164/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, Nadzornega
odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov.
AD 13 PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE
RADENCI (OPN)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev sta podali ga. Nataša Toplak in ga. Alenka Šumak.
O predmetnem odloku 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 predlog odloka na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 165/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Radenci.

AD 14 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SISTEMIZACIJE ODDELKOV IN
ZAPOSLENIH V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 V VRTCU RADENSKI
MEHURČKI RADENCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica ga. Mihela Stolnik Ketiš.
Razpravljala sta g. Zlatko MIR in g. Miroslav MADON.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji

S K L E P št. 166/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi sistemizacije oddelkov
in zaposlenih v šolskem letu 2016/2017 v vrtcu Radenski mehurčki
Radenci.
AD 15 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.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in ga tudi v predlagani vsebini potrdil.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 167/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o podelitvi statusa grajenega javnega
dobra.
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 odloku 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 predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet
naslednji
S K L E P št. 165/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Radenci za leto 2016.

AD 17 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Odgovori na zastavljena vprašanja so zapisani pri točki AD 6.

Seja zaključena ob 20.40 uri.
ZAPISALA:
Zdenka ŠTEFANEC
Janez RIHTARIČ
Župan Občine Radenci
Mojca MAROVIČ
Direktorica občinske uprave

