OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0013/2014
Datum: 25.10.2016
ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 25. 10. 2016, z
začetkom ob 16.30 uri, v sejni sobi Izvir hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Franc HIMELRAJH, Aleš KAUČIČ, Ivan KLOBASA, Janez
KONRAD, Vladimir RANTAŠA, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko MIR, Simona
MLINARIČ, Jožef TOPLAK, Sašo ZIDAR in Anja TRSTENJAK
OPRAVIČENO ODSOTEN: Erik IVANUŠA in Kristjan KÜČAN
OSTALI PRISOTNI:
Mojca MAROVIČ, Nataša TOPLAK, Jasna DIVJAK, Vera SEVER, Davorin ZAMUDA, Tatjana
VRBANČIČ in Zdenka ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
(Snemalec TV IDEA) in Lidija Cer Magdič, Pomurje. si, Filip Matko, spletna stran Prlekija
on.net.
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
Predsedujoči g. Aleš KAUČIČ je dal predmetni zapisnik v obravnavo.
G. Zlatko MIR in povedal, da nimam pripomb na vsebino zapisnika pri AD 10 točki –
ZAPRTJE VRTCA. Želi pa, da mediji in vsi ostali vedo, da se je OU sestala z ravnateljico
vrtca, kjer so razpravljali o ekonomski ceni, ki se oblikuje na podlagi števila zaposlenih,
kakor tudi o vpisu otrok v vrtec. Na samem razgovoru je ravnateljica povedala, da ne vidi
potrebe, da bi predmetno točko morala obrazložiti na seji občinskega sveta. Ne zdi se mu
prav, da so mediji poročali, da so svetniki o tej točki razpravljali brez tega, da bi na sejo
povabili ravnateljico vrtca.
G. NIKOLAJ BRUS je povedal, da je bil sprejet sklep, da ravnateljica do konca oktobra
pripravi nov kadrovski načrt, zato ga zanima ali je bil že dostavljen na občino.
Po razpravi je dalje predsedujoči zapisnik na glasovanje.
S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 172/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 30. 08. 2016.
AD 3 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 13. redne seje.
PREDSEDUJOČI je predlagal umik točke AD 22 Problematika urejanja nepremičnin v lasti
Zvonka Križaniča in Občine Radenci.

Prav tako je predlagal, da se točka AD 23 - Predlog sklepa o odobritvi izdaje naročilnice
za pripravo Idejne zasnove za ureditev biološkega bazena s pripadajočo ureditvijo v
Radenci uvrsti na AD 19, vse ostale točke pa se pomaknejo naprej.
G. JOŽEF TOPLAK je povedal, da predlaga dopolnitev in sicer: Informacija o izdelavi
idejnega projekta Izgradnja fekalne kanalizacije v Boračevi.
G. ZLATKO MIR je predlagal umik – AD 19 Predlog sklepa o odpovedi najemnih pogodb in
izvedbi deložacij – točka zaupne narave- ZAPRTA ZA JAVNOST.
Predsedujoči je povedal, da predlagane točke g. Toplaka ni mogoče uvrstiti na dnevni
red, ker člani občinskega sveta za predmetno točko nimajo gradiva.
Predsedujoči je dal predlog g. Mira o umiku AD 19 na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil predlog g. Mira sprejet.
Po razpravi je dal predsedujoči predlagani dnevni red dal na glasovanje.
Z 11 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 12. redne seje Občinskega sveta
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016, II.
Rebalans
6. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Radenci, prvo branje
7. 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
8. Predlog sklepa s stališčem Občine Radenci o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo
RS
9. Predlog sklepa o začetku aktivnosti javno zasebnega partnerstva pri projektu
Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin
10. Predlog sklepa o sofinanciranju programa javnih del v javnih zavodih za leto 2017
11. Predlog sklepa o sofinanciranju cepljenja dečkov 6. razredov osnovnih šol proti
humanim papiloma virusom
12. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016
13. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) postajališče za avtodome in hodnik za pešce Kapelski Vrh
14. Predlog sklepa o potrditvi prioritetnih investicij za prijavo na razpis Fundacije za
šport
15. Predstavitev projekta Celostna prometna strategija Občine Radenci
16. Predstavitev aktivnosti »Veseli december« in sklep o potrjenih aktivnostih
17. Predlog sklepa o odobritvi izdaje naročilnice za pripravo Idejne zasnove za
ureditev biološkega bazena s pripadajočo ureditvijo v Radencih (NOVA TOČKA)
18. Predlog sklepa o podaji negativnega odgovora k višji oprostitvi plačila socialno
varstvene storitve-domska oskrba)- točka zaupne narave- ZAPRTA ZA JAVNOST
19. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

AD 4 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
G. ZLATKO MIR je podal pobudo in sicer:
zaradi velike frekvence prometa predlaga, da se v Strategijo prometne ureditve uvrsti
projekt »Izdelava rondoja – krožišča« pri vhodu v Boračevsko cesto«. Ta pobuda se naj
obravnava prednostno.
Prav tako ga zanima, glede na to, da so bile že narejene meritve, določena je bila že 4
kraka trasa pri rondoju pri avtobusni postaji, zakaj se do danes še to ni uredilo.
Odgovor:
Postopek umeščanja krožišča v prostor se prične na pobudo lokalne skupnosti in sicer z
izdelano projektno nalogo, ki jo je potrebno oddati na Ministrstvo za promet, Direkcija za
infrastrukturo v potrditev. Ko je projektna naloga potrjena je potrebno izdelati PZI
projektno dokumentacijo in zagotoviti finančna sredstva za izvedbo. Na omenjeni lokaciji
bi po naši nestrokovni oceni bilo smiselno izvesti »mini rondo«.
G. VLADIMIR RANTAŠA je podal dve pobudi in sicer:
da se zariše-zgradi prehod za pešce iz smeri parka v Vrtno ulico, saj se ogromno število
ljudi sprehaja po parku in morajo prečkati glavno cesto, ki je zelo nevarna in na kateri ni
označen noben prehod.
Odgovor:
Pobuda je bila posredovana izdelovalcu celostne prometne strategije.
Urejena je bila prometna signalizacije iz Janževega Vrha preko Okoslavec. Ta cesta je
zelo ozka, avti se izogibajo drug drugega, zato so se posledično poškodovali tudi
prometni znaki na drogovih. Predlaga, da se ti znaki postavijo višje ali pa z večjim
odmikom.
Odgovor:
Pripomba je bila posredovana upravljavcu cest CP Pomgrad Murska Sobota, v proučitev.
Čakamo na njihov odgovor.
G. JOŽEF TOPLAK je povedal,
da bi rondo za Boračevo moral biti zgrajen že davno, zato podpira predlog g. Mira.
Odgovor:
Pobuda je bila posredovana izdelovalcu celostne prometne strategije.
Povedal je še, da bi melioracijski jarki v Boračevi morali biti pokošeni že v mesecu
avgustu, vendar še niso. V tej visoki travi živijo kače in druge živali, ki se prosto
sprehajajo vse do bližnjih hiš, zato prosi odgovorne na občinski upravi, da povprašajo
kdaj bodo pokošeni jarki.
G. MIROSLAV MADON je podal pobudo
in povedal, da bi bilo potrebno narediti prehod za pešce med občino in trgovino Jurjevič.
Odgovor:
Pobuda je bila posredovana izdelovalcu celostne prometne strategije.
Predlagal je še, da se pripravi idejna zasnova rekonstrukcije klasičnega bazena in ne
samo te jame.
G. NIKOLAJ BRUS povedal,

da je bila podana pobuda za ureditev prehoda za pešce med Občino in parkom že na eni
izmed sej občinskega sveta. Predmetno investicijo je potrebno še samo realizirati.
Ad 5 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
RADENCI ZA LETO 2016, II. REBALANS
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tatjana VRBANČIČ.
O predmetni spremembi in dopolnitvi odloka so razpravljali na Odboru za proračun,
finance in premoženjske zadeve, Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in ga v
predlagani vsebini potrdili.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 185/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Radenci za leto 2016, II. rebalans.
AD 6 PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE RADENCI, PRVO BRANJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetni spremembi in dopolnitvi odloka so razpravljali na Odboru za Proračun,
finance in premoženjske zadeve, Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, Odboru
za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in Statutarno pravni
komisiji in ga v predlagani vsebini potrdili.
Razpravljali so: g. Nikolaj BRUS, g. Franc HIMELRAJH g. Janez KONRAD, g. Zlatko MIR,
in g. Jožef TOPLAK.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
Z 11 glasovi ZA, in 2 glasovoma proti od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 186/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci, v prvi obravnavi.
AD 7 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. Jasna DIVJAK.
O predmetni spremembi in dopolnitvi pravilnika so razpravljali Odbor za proračun,
finance in premoženjske zadeve, Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija in ga v predlagani vsebini
potrdili.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog pravilnika na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 187/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu
stroškov.

Ad 8

PREDLOG SKLEPA S STALIŠČEM OBČINE RADENCI O VPISU PRAVICE DO
PITNE VODE V USTAVO RS

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala predsedujoči g. Aleš KAUČIČ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 188/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog sklepa s stališči Občine Radenci o
vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.

Ad 9

PREDLOG SKLEPA O ZAČETKU AKTIVNOSTI JAVNO ZASEBNEGA
PARTNERSTVA PRI PROJEKTU ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI IN
RABI OBČIN

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetni spremembi in dopolnitvi pravilnika sta razpravljala Odbor za proračun,
finance in premoženjske zadeve in Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in ga v predlagani vsebini potrdila.
Razpravljal je g. Jožef TOPLAK.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 189/14

Občinski svet Občine Radenci soglaša z začetkom aktivnosti javno zasebnega
partnerstva pri projektu Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin.
AD 10 PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU PROGRAMA JAVNIH DEL V
JAVNIH ZAVODIH ZA LETO 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER.
O predmetni spremembi in dopolnitvi odloka sta razpravljala Odbor za proračun, finance
in premoženjske zadeve in Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in ga v
predlagani vsebini potrdila.
Razpravljala sta g. Nikolaj BRUS in g. Jožef TOPLAK.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 190/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša s sofinanciranjem sorazmernega deleža
stroškov za izvajanje programov javnih del v javnih zavodih in na občini za leto
2017 po predloženem predlogu.
AD 12 PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU CEPLJENJA DEČKOV 6.
RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL PROTI HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Vera SEVER.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve,
in ga v predlagani vsebini potrdil.
Razpravljal je g. Vladimir RANTAŠA.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, in 1 PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 191/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša s sofinanciranjem cepljenja dečkov 6.
razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom.
AD 12 SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O LETNEM NAČRTU
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI ZA
LETO 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.

O predmetnem sklepu so razpravljali Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve, Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, Odbor
za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Statutarno pravna komisija in ga v predlagani
vsebini potrdili.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 192/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci
za leto 2016.

AD 13 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA INDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DI-IP) POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME IN
HODNIK ZA PEŠCE KAPELSKI VRH
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odboru 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 predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, in 1 PROTI od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 193/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DI-IP) Interreg – postajališče za avtodome in hodnik za pešce
Kapelski Vrh.
AD 14 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PRIORITETNIH INVESTICIJ ZA PRIJAVO
NA RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
Razpravljali so g. Nikolaj BRUS, g. Zlatko MIR in g. Jožef TOPLAK.
Po razprave je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
S 14 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 194/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša s predlogom investicij v športno
infrastrukturo, ki bodo predlog prijave na razpise Fundacije za šport v
naslednjih letih, s podanimi predlogi

AD 15

PREDSTAVITEV PROJEKTA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE
RADENCI

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Rok SKALE iz podjetja RCI d.o.o. iz Celja.
Razpravljali so g. Nikolaj BRUS, g. Miroslav MADON in g. Zlatko MIR.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 195/14
Občinski svet Občine Radenci se je seznanil in obravnaval informacijo o
namenu, ciljih in metodologiji izdelave Celostne prometne strategije Občine
Radenci.
AD 16 PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI »VESELI DECEMBER« IN SKLEP O
POTRJENIH AKTIVNOSTIH
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Sonja Bily, direktorica ZTIŠ Radenci.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve in Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in ga
v predlagani vsebini potrdila.
Razpravljali so: g. Nikolaj BRUS, g. Miroslav MADON, g. Zlatko MIR in g. Vladimir
RANTAŠA.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 196/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje program aktivnosti in stroškov v projektu
»Veseli december«. Direktorico ZTIŠ se zaveže, da pridobi čim več donatorskih
oz. sponzorskih sredstev.

Predsedujoči je podal na glasovanje še sklep o izdaji naročilnice za obnovo
motiva »fontana« v rondoju pri avtobusni postaji.
S 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od prisotnih 14 svetnikov predlog obnove fontane ni
bil potrjen.
AD 17 PREDLOG SKLEPA O ODOBRITVI IZDAJE NAROČILNICE ZA PRIPRAVO
IDEJNE ZASNOVE ZA UREDITEV BIOLOŠKEGA BAZENA S PRIPADAJOČO
UREDITVIJO V RADENCIH (NOVA TOČKA)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.

Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
O predmetnem sklepu je razpravljal Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in ga v
predlagani vsebini potrdil.
Razpravljal je g. Zlatko MIR in g. Vladimir RANTAŠA.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 10 glasovi ZA, 3 PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 197/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog sklepa o odobritvi izdaje
naročilnice za pripravo idejne zasnove za ureditev biološkega bazena s
pripadajočo ureditvijo v Radencih.

AD 18 PREDLOG SKLEPA O ODPOVEDI NAJEMNIH POGODB IN IZVEDBI
DELOŽACIJ – TOČKA ZAUPNE NARAVE- ZAPRTA ZA JAVNOST
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
O predmetni spremembi in dopolnitvi sklepa sta razpravljala Odbor za proračun, finance
in premoženjske zadeve in Statutarno pravna komisija in ga v predlagani vsebini tudi
potrdila.
Razpravljali so g. Nikolaj BRUS, g. Janez KONRAD, g. Miroslav MADON, g. Zlatko MIR
in g. Vladimir RANTAŠA.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Z 9 glasovi ZA in 5 PROTI od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 198/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o odpovedi najemnih pogodb in
izvedbi deložacij.

AD 19 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Predsedujoči je povedal, da bodo odgovore na zastavljena vprašanja dobili pisno na
naslednji seji.
Seja končana ob 20.30 uri.
PRIPRAVILA ZAPISNIK:
Zdenka ŠTEFANEC
Aleš KAUČIČ,
PODŽUPAN OBČINE RADENCI

