
OBČINA RADENCI                                                                          
OBČINSKI SVET 
 
Štev: 9000-0005/2014 
Datum: 21.04.2015 
 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 21. 04. 
2015, z začetkom ob 17.20 uri, v prostorih SŠGT Radenci. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Erik IVANUŠA, Franc HIMELRAJH, Aleš KAUČIČ, Ivan 
KLOBASA, Janez KONRAD, Kristjan KÜČAN, Vladimir RANTAŠA, Srečko RAUTAR, 
Miroslav MADON, Zlatko MIR, Simona MLINARIČ, Jožef TOPLAK, Anja TRSTENJAK 
in Sašo ZIDAR. 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: / 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Sonja BILY, JZ ZTIŠ, Karmen Jurko-RCI d.o.o., Roman LELJAK, CI, Janez KAUČIČ, 
Odvetnik, Mojca MAROVIČ, Davorin ZAMUDA, Tatjana VRBANČIČ, Vera SEVER in 
Zdenka ZADRAVEC,  vsi OU. 
 
NOVINARJI: 
 
Rok ŠINKO, (TV IDEA)- CaTV Radenci, FILIP MATKO, spletna stran Prlekija, Miha 
Šoštarič, dopisništvo VESTNIKA, Marina VRBNJAK, spletna stran Pomurec. 
 
 
AD  2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA  
          SVETA 
 
Predsedujoči je dal predmetni zapisnik v obravnavo. 
  
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči  dal zapisnik na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, O glasovi PROTI, od prisotnih 16 svetnikov je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP št. 55/14 
 
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 4. redne seje Občinskega 
sveta Občine Radenci, ki je bila 24. 03. 2015. 
 
 
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 bil 1.4. na DRSC sestanek, kjer so opravili razgovor o rondojih in pločniku 

na Paričjak-Kapelski Vrh. Vse zahteve so jim bile predstavljene, vendar na 
razgovoru nismo dosegli nič, saj DRSC pravi, da denarja ni.   



- Ko smo predstavili DRSC-ju da sami želimo izgraditi pločnik od Radenec do 
Kapele, in da samo od njih želimo pridobiti njihovo soglasje, so nam rekli, da bi 
morali prej narediti gradbeni načrt za izgradnjo cestišča, ki je v lasti države. 

 
- Predsedujoči je povedal še, da so na spletni strani občine objavljeni JR za 

sofinanciranje društev. 
 
- Prav tako je povedal, da je zaradi težav pri upravljanju z vodovodom 

(prenosom na Prlekijo) v petek sklicana seja, na temo »prenosa vode na 
Prlekijo« pod enakimi pogoji, kot jih imajo ostale občine. 

 
- Navedel je, da«, dela na vodovodu krak »C potekajo z zamiki, kajti problem je 

denar, saj država ne plačujem, izvajalci pa več ne želijo opravljati del, ker ne 
dobijo plačil. 

 
- OU še vedno ni dobila odgovora iz Fundacije za šport o pridobitvi sredstev. 

Odgovor bi naj bil podan do konec maja. 
 
- Povedal je še, da je na obisk prišel novi direktor Radenske g. Šefčović. 

Predstavili smo jim vse, kar nas teži. Povedali smo jim tudi, da od njih 
pričakujemo, boljši odnos kot jih je lokalna skupnost imela s starim lastnikom 
Laško. 

 
 

 
AD 4 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA  
 
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje. 
 
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči dal dnevi red na glasovanje. 
 
S 16 glasovi ZA  od prisotnih 16 svetnikov je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. 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. Podaja ugotovitev Civilne iniciative (CI) v zadevi- Sodba Vrhovnega sodišča 

RS, opr. št. II Ips 58/2012 – zaradi plačila odmene zaradi nezmožnosti 
uporabe denacionalizacijskega premoženja, na naslovu Panonska c. 1, 
Radenci 

7. Poročilo odvetnika g. Janeza KAUČIČA o poteku postopka v zadevi Sodba 
Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 58/2012 – zaradi plačila odmene 
zaradi nezmožnosti uporabe denacionalizacijskega premoženja, na naslovu 
Panonska c. 1, Radenci 

8. Predlog sklepa o imenovanju člana  Odbora za družbene dejavnosti 
9. Predlog sklepa o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, obrt in 

podjetništvo 



10. Predlog sklepa o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Radenci za 
leto 2014  

11. Predloga sklepa o soglasju k ceniku uporabnine objektov »ZTIŠ« 
12. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju prireditev na 

območju Občine Radenci 
13. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih 

programov v Občini Radenci 
14. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov 

Turističnih društev v Občini Radenci 
15. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in 

projektov drugih društev Občine Radenci 
16. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov 

humanitarnih organizacij v Občini Radenci 
17. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o  sofinanciranju kulturnih 

društev Občine Radenci 
18. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 

Radenci 
19.  Mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Kapela 
20.  Informacija o imenovanju v.d. ravnateljice v VVZ vrtec Radenci 
21. Predlog sklepa o soglasju k višji oprostitvi plačila socialno varstvene storitve 

–  domska oskrba (varstvo osebnih podatkov) 
22. Predlog sklepa o pooblastitvi župana za  vodenje pogajanj za nakupu 

zemljišča in stavbe parc. št. 661/15, k.o. Radenci (poslovna skrivnost) 
23. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 

 
AD 5 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV  
 
Vprašanja in pobude so postavili: 
 
G. Niko BRUS je podal tri pobude: 
Pobuda 1, 
Občinski upravi oz.referentu za okolje in prostor ter komunalne zadeve daje 
pobudo, da opravi ogled klopi v blokovskem naselju (Kidričevo naselje, Titova 
cesta, Gregorčičeva ..), katere so postavljene na javnih površinah in za katere je 
občina dolžna poskrbeti.  Pri ogledu lahko sodeluje tudi predstavnik KS. 
Obiskovalci si želijo veliko urejenih klopi, saj se sprehajajo in opazujejo okolico 
tudi izven zdraviliškega centra. Potrebno bi bilo nabaviti lesene letve, ki so 
primerne za daljše obdobje. Obnovili pa bi jih lahko delavci, ki so zaposleni preko 
javnih del.  
 
Odgovor:  
Ogled klopi je bil opravljen, pripravljen je bil seznam klopi za obnovo. 
Ponudba za obnovo je v pridobivanju. 
 
Pobuda 2, 
pristopi se naj k nujnem obrezu nevarnih dreves v Kidričevem naselji in ob 
Železnem vrelcu na javnih površinah, kjer se to še ni urejalo. Nekatera drevesa so 
dosegla že takšno višino, da so postala nevarna za ljudi in zgradbe v neposredni 
bližini.  



Prav tako je potrebno opozoriti lastnike,ki imajo takšno drevje,da so ga dolžni 
porezati. Ogled in nadzor mora opraviti Občinski inšpektorat, ki z opozorilom in 
kasneje z odločbo opozori lastnika. 
 
Odgovor:  
Opravljen je bil ogled lokacij, kjer je obrez dreves in grmičevja nujen. Od 
izvajalcev pričakujemo ponudbe, ki jih bodo oddali v teh dneh. 
   
Pobuda 3, 
Lastniki psov, na osnovi Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini 
Radenci, postavijo na izbrana mesta opozorilne table, ki opozarjajo lastnike hišnih 
ljubljenčkov s pravili in določeno denarno kaznijo.  
 
Odgovor:  
Glede postavitev tabel opravljamo razgovore z izdelovalcem tabel, glede 
oblike, vsebine in lokacijami za postavitev. Za izvedbo se bodo v 
proračunu morala zagotoviti namenska finančna sredstva. 

 
 
G. VLADIMIR RANTAŠA  je podal pobudo: 
predlaga da se opravi razgovor z vodstvom Kapela d.d., saj se lastniki ki mejijo z 
temi vinogradi bojijo da, trte VG Kapela spet ne bodo obrezane in ne škropljene in 
se bo tako bolezen razširila na njihove privatne vinograde. 
 
Povedal je še, da je potrebno preprečiti vstop v park z avtomobili in nazaj 
namestiti  stebričke, ki so bili odstranjeni. 
 
Odgovor št. 1: 
Predsedujoči je podal odgovor in povedal, da  je bil na razgovoru pri ga. 
Šinko, ki je povedala, da so dali VG Kapela rok, do kdaj morajo obrezati 
vinograde. V roku tega tedna bo znano, kdo bo lahko zadeve uredil, trse 
obrezal, kasneje škropil…. Predsedujoči je povedal, da bi se moralo 
ukrepati takoj. 

 
Odgovor št. 2:  
Glede namestitve manjkajočih ovir (konfinov) je bil opravljen razgovor z 
vodstvom Zdravilišča Radenci. Pričakujemo njihov odgovor. 
 
 
G. ZLATKO MIR je podal pobudo: 
da na javnih površinah, pri večstanovanjskih objektih že več let niso bila obrezana 
drevesa. Le ta so nevarna, zato bi jih bilo potrebno obrezati.  

 
Odgovor:  
Tudi za navedeno lokacijo je bil opravljen ogled lokacij, kjer je obrez 
dreves in grmičevja nujen. Od izvajalcev pričakujemo ponudbe, ki jih 
bodo oddali v teh dneh. 
 
Občina je lastnik  ulice Ljuba Šercerja 3, dovozna cesta je v katastrofalnem 
stanju. Potrebno jo je gramozirati ali v najkrajšem možnem času asfaltirati. 

 
Odgovor:  
Od upravljavca bloka pričakujemo, da z lastniki stanovanj uredi način 
sofinanciranja izvedbe asfaltnega dovoza. 
 



 
Povedal je, da je razočaran z odgovorom, ki so ga podali na DRSC-ju glede 
sanacije pločnika Radenci-Kapela in Panonska cesta. Mnenja je, da se na tak način 
nebi smeli pustiti odpraviti. Od leta 2012 so v državnem proračunu bila 
zagotovljena sredstva. Obljubljeno je bilo, da se bo Panonska cesta po sanaciji 
mostov rekonstruirala. Ko bo prišlo do posledic, bo nekdo moral nositi posledice. V 
letošnjem letu smo si zadali prioriteto, da izgradimo ta pločnik. Imamo vse, 
nimamo pa služnosti od države. Le ta še zdaj občini nalaga, da še naj naredi 
projekte. Cesta je smrtno nevarna, z avtom, kolesom ali peš. Tu ne smemo 
popuščati niti za eno in drugo cesto. Če imamo interes, da to cesto izvedemo, jo 
naredimo, pa če bo potrebno narediti tudi zaprtje. Cesta je državna, zato nam naj 
izdajo soglasje.  
 
Predlaga, da ne popuščamo, da izsilimo to zadevo, ali lobiramo pri poslancih, če 
do konca maja ne dobimo odgovora, zaprimo cesto. Od leta 2002 do danes, 
država ni vložila v te ceste niti evra.  
 
 
G. ERIK IVANUŠA je podal pobudo,  
da se očisti potok na Kapelski cesti, kjer je vtok meteorne vode zelo velik in ob 
vsakem dežju je potok poln. Kasneje se voda preliva na cestišče, cesta pa je v 
blatu.  
 
Odgovor:  
Te dni je bil vtok meteorne vode na Kapelski cesti ustrezno saniran. 
Železna rešetka na vtoku je bila odstranjena, vtok je bil povišan z 
betonsko cevjo in ustreznim pokrovom.  Prav tako je bil urejen podoben 
vtok meteorne vode na Trdinovi ulici. 
 
 
G. JOŽEF TOPLAK je povedal,  
da bi bilo na srečanju z Radensko potrebno večkrat ponoviti kaj bi naj Radenska 
financirala, da bi uredili pločnike in cesto. 
 
Zanimalo ga je tudi, kako je s koncesijo glede mineralne vode. Za ta delež, kjer so 
črpališča bi lahko občina pridobila sredstva in tako bi lahko lažje delovala in 
vzdrževala infrastrukturo. 
 
Z lastniki Radenske bi se poskušali dogovoriti, da bi od litra prodane vode dali 
občini 1 cent… 
 
Zahvalil se je županu, da so se ob izgradnji vodovodnega omrežja uredili prekopi. 
Krajani Boračeve in Janževega Vrha, pa bi želeli, da se cesta od Klemenčiča do 
Jahača v prihodnosti uredi. 
 
 
AD 6    PODAJA UGOTOVITEV CIVILNE INICIATIVE (CI) V ZADEVI- SODBA 

VRHOVNEGA SODIŠČA RS, OPR. ŠT. II IPS 58/2012 – ZARADI 
PLAČILA ODMENE ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE 
DENACIONALIZACIJSKEGA PREMOŽENJA, NA NASLOVU PANONSKA 
C. 1, RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli isti dan na seji v papirnati obliki. 
 



Podajo ugotovitev CI je podal g. Roman Leljak.(priloga k zapisniku) 
 
Razpravljal je še predsedujoči g. Janez RIHTARIČ. 
 
 
AD 7 POROČILO ODVETNIKA G. JANEZA KAUČIČA O POTEKU POSTOPKA V 

ZADEVI SODBA VRHOVNEGA SODIŠČA RS, OPR. ŠT. II IPS 58/2012 
– ZARADI PLAČILA ODMENE ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE 
DENACIONALIZACIJSKEGA PREMOŽENJA, NA NASLOVU PANONSKA 
C. 1, RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Obrazložitev poročila in odgovore na zastavljena vprašanja predstavnika CI je 
podal odvetnik g. Janez KAUČIČ. 
 
 

AD 8 PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA  ODBORA ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 

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 16 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 16 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 56/14  
 
V ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI se imenuje: 
 
Sašo ZIDAR, stanujoč Kajuhova ulica2, 9252 Radenci. 
 
 

AD 9 PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
GOSPODARSTVO, OBRT IN PODJETNIŠTVO 

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 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 16 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 57/14  
 
V ODBOR ZA GOSPODARSTVO, OBRT IN PODJETNIŠTVO se imenuje: 
 



Milan NEKREP, stanujoč Kapelska c. 19, 9252 Radenci. 
 

 

AD 10 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2014  

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tatjana VRBANČIČ. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 58/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Zaključni račun proračuna Občine 
Radenci za leto 2014, z vsemi bilancami. 
 
Sredstva proračunske rezerve v višini 16.348,66 €ur se prenesejo kot 
sredstva rezerv v letu 2015. 
 

AD 11 PREDLOGA SKLEPA O SOGLASJU K CENIKU UPORABNINE 
OBJEKTOV »ZTIŠ« 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Sonja Bily, direktorica ZTIŠ. 
 
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. 59/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o soglasju k Ceniku 
uporabnine objektov »Zavoda za turizem in šport Radenci«. 
 

AD 12 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O 
SOFINANCIRANJU PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Razpravljala sta g. Miroslav Madon in ga. Simona Mlinarič. 
 
Po razpravi je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje. 
 



Ob 19.00 uri je sejo zapustil g. Erik Ivanuša. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji  
 
S K L E P št. 60/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o sofinanciranju prireditev na območju Občine Radenci. 
 
 

AD 13 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA ZA 
VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 61/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika 
za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci. 

 

AD 14 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O 
SOFINANCIRANJU PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI 
RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 62/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika 
o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Radenci. 

 

 



AD 15 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O 
SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV 
OBČINE RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 63/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika 
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev Občine Radenci. 

 

AD 16 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O 
SOFINANCIRANJU PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V 
OBČINI RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 64/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme pravilnik o spremembah pravilnika 
o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci. 

 

AD 17 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O  
SOFINANCIRANJU KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
 
 



S K L E P št. 65/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme pravilnik o spremembah Pravilnika 
o  sofinanciranju kulturnih društev Občine Radenci. 

 

AD 18 OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 
ODPADNE VODE V OBČINI RADENCI 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Karmen JURKO. 
 
Razpravljali so: g. Zlatko MIR, g. Jožef TOPLAK, g. Vladimir RANTAŠA in g. Nikolaj 
BRUS. 
 
Po razpravi je dal predsedujoči predlog programa na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 66/14  
 
Občinski svet Občine Radenci potrjuje »OPERATIVNI PROGRAM 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE« v Občini 
Radenci. 
 

AD 19 MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJICE OŠ KAPELA 

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 mnenja na glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 67/14  
 
Občinski svet Občine Radenci daje kandidatki mag. Anastaziji AVSEC, 
Finžgarjeva ulica 32, 9252 Radenci POZITIVNO MNENJE k imenovanju 
ravnateljice Osnovne šole Kapela za mandatno obdobje. 
 
 

AD 20 INFORMACIJA O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJICE V VVZ VRTEC 
RADENCI 

Predsedujoči je seznanil članice in člane OS z informacijo, da je Svet zavoda Vrtec 
Radenci za vršilko dolžnosti ravnateljice Vrtca Radenci imenoval ga. Mihelo Stolnik 
Ketiš.  



Mandat imenovane traja od 1.6.2015, do imenovanja ravnatelja oz. do pričetka 
dela ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja.  

 

AD 21 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K VIŠJI OPROSTITVI PLAČILA 
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE – DOMSKA OSKRBA (VARSTVO 
OSEBNIH PODATKOV) 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER. 
 
Po razpravi (izklopljeno snemanje) je dal predsedujoči predlog sklepa na 
glasovanje. 
 
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 68/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o soglasju k višji oprostitvi 
plačila socialno varstvene storitve – domska oskrba za zavezanca Pučko 
Janeza, Kapelski Vrh 38, 9252 Radenci v celoti, do rešitve postopka glede 
skrbništva nad vnukom.  
 

 

AD 22 PREDLOG SKLEPA O POOBLASTITVI ŽUPANA ZA  VODENJE 
POGAJANJ ZA NAKUPU ZEMLJIŠČA IN STAVBE PARC. ŠT. 661/15, 
K.O. RADENCI (POSLOVNA SKRIVNOST) 

Uvodno obrazložitev je podal predsedujoči. 
 
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje. 
 
S 15  glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet 
naslednji 
 
S K L E P št. 69/14  
 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o pooblastitvi župana Občine 
Radenci za vodenje pogajanj za nakup stavbe in zemljišča parc. št. 
661/15 k.o. Radenci. 
 
 

S 15  glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet še 
naslednji 

 

 



SKLEP št. 70/15 

Na pogajanja z županom, vezano na nakup nepremičnine na parcelni  št. 
661/15 k.o. Radenci, gredo v Ljubljano še podžupan g. Aleš Kavčič in 
Zlatko Mir. 

 

AD 23 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 20.45 uri. 
 
 
ZAPISALA: 
Zdenka ZADRAVEC 
 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 
Janez RIHTARIČ 

 
 
DIREKTORIC OU 
Mojca MAROVIČ 


