OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0010/2014
Datum: 24.05.2016
ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 24.05. 2016, z
začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Izvir hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Franc HIMELRAJH, Erik IVANUŠA, Aleš KAUČIČ, Ivan
KLOBASA, Kristjan KÜČAN, Janez KONRAD, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko
MIR, Vladimir RANTAŠA, Jožef TOPLAK, Anja TRSTENJAK in Sašo ZIDAR.
OPRAVIČENO ODSOTEN: Simona MLINARIČ
OSTALI PRISOTNI:
Borut SEČKO
Mojca MAROVIČ, Nataša TOPLAK, Davorin ZAMUDA, Tatjana VRBANČIČ in Zdenka
ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
(Zvonko ŽEKŠ, TV IDEA), Filip MATKO, spletna stran Prlekija on.net.
Ad 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 9. 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, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 137/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 01.12.2015.

Ad 3 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. IZREDNE 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, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 138/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 3. izredne seje Občinskega
sveta Občine Radenci, ki je bila 26.01.2016 in se nadaljevala 10.03.2016.

Ad 4 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. DOPISNE 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, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 139/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 3. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Radenci, ki je potekala v času od 16.03.2015 do 18.03.2016 do 12. ure.
Ad 5 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. DOPISNA 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, 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 140/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 4. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Radenci, ki je potekala v času od 21.03.2015 do 22.03.2016 do 12. ure.

AD 6 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 končana ureditev Gregorčičeve ulice. Vrednost predmetne investicije je
znašala cca 85 tisoč €.
- Prav tako je urejen pločnik na Kapelo.
- Pri izgradnji pločnik Radenci - Kapelski Vrh so pridobljena vsa soglasje razen
Čačinovičev. V kratkem bo za predmetna dela objavljen razpis za izgradnjo le tega
pločnika.
- Za OPN smo pridobili zadnje soglasje, tj. Ministrstva za kmetijstvo. OPN bomo
potrjevali na naslednji seji.
- Od Fundacije za šport je občina dobila sklep o pridobili sredstva za sanacijo igrišča
pri OŠ Kapela. Sanacijo bomo izvedli v počitnicah.
- Podpisana je bila pogodba med 6 občinami, za prijavo na razpis za prijavo
projekta postajališča za avtodome Interreg SI-HR 2016, za ureditev postajališč za
avtodome na Kapeli.
- Pridobili smo dva nova investitorja za izgradnjo avtopralnice in tehnične preglede.
- Povedal je še, da je imenoval komisijo za ureditev bazenskega kompleksa v
sestavi: Niko Brus, Sonja Bily in Davorin Zamuda.
- Povedal je tudi, da je občina sodelovala na maratonu (z ureditvijo občine), ne pa
več v sistemu dobrodelnosti, saj se je organizator odločil, da organizira sam
prireditev,

-

Rdeči križ G. Radgona sodelujejo z Rdečim križem Novo Mesto. Vsako leto RK
pripravijo srečanje članov v eni občini. Letos je bila gostiteljica Občina Radenci.
Srečanje smo izvedli v soboto, 14. 5. 2016.

AD 7 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje.
Predsedujoči je iz dnevnega reda umaknil točko AD 25 Doplačilo domske oskrbe v
skladu z odločbo CSD Gornja Radgona, št. 1233-1223-3/2013.
G. ZLATKO MIR je predlagal razširitev dnevnega reda in sicer na temo Sporazuma o pitni
vodi, saj je za naslednje dni sklican sestanek vseh občin UE G. Radgona in UE Ljutomer.
Predsedujoči je predlagal, da se točka Sporazuma o lastništvu in upravljanju
sistema C, uvrsti na predzadnjo tj. 26. točko dnevnega reda.
Po podaji pripomb je predsedujoči dal spremenjeni dnevi red na glasovanje.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta
4. Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta
5. Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisna seje Občinskega sveta
6. Informacija o dejavnosti župana med sejama
7. Obravnava in sprejem dnevnega reda
8. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
9. Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju predstavnikov uporabnikov v Svet
zavoda JZ Knjižnica Gornja Radgona
10. Predlog sklepa o soglasju k pričetku postopka za spremembo imena javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda OŠ Radenci
11. Predlog sklepa o podelitvi priznanj in plaket Občine Radenci za leto 2015
12. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občine Radenci, 1. branje
13. Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Radenci za leto 2015
14. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o kriterijih za obročno odplačilo
komunalnega prispevka
15. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode za leto 2016
16. Predlog sprememb sklepa o višini vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2016
17. Predlog Sklepa o prenosu premoženja v upravljanje ZTIŠ Radenci
18. Predlog zemljiškoknjižne ureditve lastninske pravice stanovanja z iden. št. 200-3494, v stavbi na naslovu Prisojna cesta 8, Radenci (S. Barlovič)
19. Predlog sklepa o določitvi višine subvencije cene OGJS oskrbe s pitno vodo
20. Predlog zemljiškoknjižne ureditve lastninske pravice funkcionalnega zemljišča k
stavbi
21. Predlog sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za
leto 2016 v najem
22. Predlog sklepa o potrditvi statusa grajenega javnega dobra
23. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016

24. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016
25. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Radenci
26. Obravnava in sprejem Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C
27. Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

Ad 8 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Vprašanja in pobude so podali:
G. FRANCA HIMELRAJH je zanimalo,
kdaj bo izvedena preplastitev Kajuhove in Gubčeve ulica.
ODGOVOR:
Preplastitev Kajuhove in Gubčeve ceste ni predvidena v veljavnih dokumentih (Proračun
in NRP) Občine Radenci za leto 2016 oz. 2016-2019, zato je odgovor na prejeto
vprašanje natančno nemogoče podati.
Odbor za gospodarstvo je v času med zaključkom 10. Redne seje OS Občine Radenci in
začetkom 11. Redne seje sprejel sklep, da se predlaga OS uvrstitev predmetne investicije
v proračun za naslednje leto oz. v NRP za obdobje 2017-2020.
Predlagal je še, da se zaradi ponavljajočih se tatvin na pokopališčih namesti videonadzor.
ODGOVOR:
Pridobljene so ponudbe za namestitev videonadzora, Svet KS Radenci pridobiva še
dodatne informacije in išče ekonomsko najugodnejšo rešitev, vendar ne na račun slabše
kakovosti.
G. MIROSLAV MADON je podal pobudo,
da bi svetniki podajali pisne pobude in vprašanja na občinsko upravo vsaj en teden pred
izvedbo seje, kajti tako bi lahko občinska uprava podala že na sami seji pisne odgovore
na zastavljena vprašanja.
Prav tako je povedal, da športna dvorana spet nateka, s tem pa nastajajo stroški. Zato
ga zanima, kdaj bo ta škoda sanirana?
ODGOVOR:
Izvajalec sanacije strehe v športni dvorani se trudi dolgoročno rešiti situacijo zatekanja.
Skupaj z lastnikom sončne elektrarne vlagata ogromno energije v iskanje napake. Žal
neuspešno. Vsi se zavedajo dejstva, da če napaka ne bo sanirana, bo Občina vložila
bančno garancijo.
Preverili smo višino nastala škode in ugotovili, da do sedaj težko govorimo o večji
materialni škodi, povzroča pa obilo preglavic upravljavcu športne dvorane in žal moti tudi
proces izobraževanja.
Ga. ANJA TRSTENJAK je povedala, da so
na seji sveta OŠ Kapela obravnavali problematiko glede varnosti otrok pri OŠ, in
predlagajo namestitev varnostnih ovir pri parkirišču.
ODGOVOR:
Zaposleni na OU odgovorni za omenjeno področje dela si bodo skupaj s strokovnjaki
ogledali predmetno lokacijo in podali predlog rešitve.
G. ERIK IVANUŠA je vprašal,
zakaj se avtobusna postajališča ne postavijo že v prvi polovici leta, da bi lahko otroci le
te koristili se do konca šolskega leta.

ODGOVOR:
V proračunu občine Radenci za leto 2016 niso predvidene investicije izgradnje avtobusnih
postajališč, zato javna naročila niso bila oddana.
G. VLADIMIR RANTAŠA je povedal,
da bi bil vesel, če bi že v kratkem na seji OS obravnavali sprejem OPN.
ODGOVOR:
OPN bo obravnavan na 11. redni seji OS.
Predlagal je še, da se naj naredi celoviti projekt obnove parka in v sklopu tega se naj
izvedbe tudi ureditev minigolfa. Ne strinja pa se, da se vsaka stvar rešuje posamično.
AD 9 PREDLOG SKLEPA O PODAJI SOGLASJA K IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
UPORABNIKOV V SVET ZAVODA JZ KNJIŽNICA 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 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. 141/14
Občinski svet Občine Radenci daje soglasje k imenovanju predstavnikov uporabnikov v
Svet JZ KNJIŽNICA in sicer:
-

g. Francu GOMBOŠI in
ga. Lidiji KUZMIČ.

AD 10 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRIČETKU POSTOPKA ZA SPREMEMBO
IMENA JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ RADENCI
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 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. 142/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša s pričetkom postopka za spremembo imena
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Radenci v ime OŠ Kajetana Koviča
Radenci.
AD 11 PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ IN PLAKET OBČINE
RADENCI ZA LETO 2015
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 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. 143/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja o podelitvi priznanj Občine Radenci v letu 2016, za leto 2015 v naslednji
vsebini
I.

PRIZNANJE OBČINE RADENCI za leto 2015 se podeli:





Turističnemu društvu Radenci
ga. Jasni Divjak
g. Zdeneku Bilyju

II. NAGRADA ZASLUŽNIM IN USPEŠNIM OBČANOM se podeli:




Timu CELECU
Matevžu JURINCU
Evi JURINEC

AD 12 PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINE RADENCI,
1. BRANJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem predlogu je razpravljala tudi SPK, ki predmetno spremembo tudi potrjuje.
Razpravljala sta g. Miroslav MADON, in g. Vladimir RANTAŠA.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog poslovnika na glasovanje.
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 144/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občine Radenci v 1. branje, s podanimi pripombami.
AD 13 PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE RADENCI ZA
LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
O predmetnem odloku je razpravljal tudi Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve, ter predmetni odlok v predlagani vsebini tudi potrdil.

Uvodno obrazložitev je podala ga. Tatjana VRBANČIČ.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 145/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme predlog Odloka o zaključnem računu
Občine Radenci za leto 2015.
AD 14 PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O KRITERIJIH
ZA OBROČNO ODPLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
O vsebini predmetnega pravilnika so razpravljala na Odboru za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe, Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ter
na Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve, ter vsi k predmetnemu
pravilniku podali pozitivno mnenje.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sprememb in dopolnitev 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. 146/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka.
AD 15 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN
STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE ZA LETO 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal direktor podjetja SIM d.o.o., g. Borut SEČKO.
O predmetnem Elaboratu so razpravljal na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, in Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve ter
zavzela stališče, da se elaborat v predlagani vsebini tudi potrdi.
Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo gospodarstvo predlaga subvencijo v višini 40
%.
Razpravljali so g. Miroslav Madon, g. Vladimir Rantaša, g. Zlatko MIR in g. Niko BRUS.
G. Borut Sečko je podal odgovor na zastavljeno vprašanje g. Madona, g. Rantaša in g.
Nika Brusa.
Po razpravi je dal predsedujoči predlog elaborata in sklepa o višini subvencije na
glasovanje.

S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 147/14
Občinski svet Občine Radenci potrditi Elaborat o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode za leto 2016 v Občini Radenci.
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 148/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o določitvi višine subvencije cene
omrežnine za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 v
Občini Radenci, v višini 40 % višine omrežnine za gospodinjstva in neprofitne
organizacije.

AD 16 PREDLOG SPREMEMB SKLEPA O VIŠINI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI RADENCI
V LETU 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetnem sklepu so razpravljal na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, in Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve in
Statutarno pravni komisiji in zavzeli stališče, da se sprememba sklepa v predlagani
vsebini tudi sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 148/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2016 v
predlagani vsebini.
AD 17 PREDLOG SKLEPA O PRENOSU PREMOŽENJA V UPRAVLJANJE ZTIŠ
RADENCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem sklepu sta razpravljala Odbor za proračun, finance in premoženjske
zadeve in Statutarno pravna komisija in zavzela stališče, da se sklep v predlagani vsebini
tudi sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 149/14
Občinski svet Občine Radenci
upravljanje ZTIŠ Radenci.

AD 18

sprejme

Sklep

o

prenosu

premoženja

v

PREDLOG ZEMLJIŠKOKNJIŽNE UREDITVE LASTNINSKE PRAVICE
STANOVANJA Z IDEN. ŠT. 200-349-4, V STAVBI NA NASLOVU
PRISOJNA CESTA 8, RADENCI (S. BARLOVIČ)

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.
O predmetnem sklepu so razpravljal na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, in Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve in
Statutarno pravni komisiji ter zavzeli stališče, da se sklep v predlagani vsebini tudi
sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 150/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o potrditvi zemljiškoknjižnega
dovolila.

AD 19 PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE CENE OGJS
OSKRBE S PITNO VODO
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
Ker razprave ni bilo 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. 151/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o določitvi višine subvencije cene
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo.
AD 20 PREDLOG ZEMLJIŠKOKNJIŽNE UREDITVE LASTNINSKE PRAVICE
FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Mojca MAROVIČ.

O predmetnem sklepu sta razpravljala Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija in zavzela sta stališče, da se
sklep v predlagani vsebini tudi sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 152/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o določitvi pripadajočega zemljišča
k stavbi, na naslovu Paričjak 18.

AD 21 PREDLOG SKLEPA O LETNEM NAČRTU ODDAJE NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE RADENCI ZA LETO 2016 V NAJEM
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Nataša TOPLAK.
O predmetnem sklepu so razpravljali na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo ter Odboru za
proračun, finance in premoženjske zadeve in zavzeli so stališče, da se sklep v predlagani
vsebini tudi sprejme.
Razpravljali so še g. Janez Konrad, g. Erik Ivanuša in g. Niko Brus.
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. 153/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o letnem načrtu oddaje
nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016 v najem, v predlagani
vsebini, razen v primeru prodaje, če se le to zgodi 3 tedne po potrditvi tega
sklepa.
AD 22 PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI 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 so razpravljali na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo ter Odboru za
proračun, finance in premoženjske zadeve in zavzeli so stališče, da se sklep v predlagani
vsebini tudi sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 154/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o podelitvi statusa grajenega
javnega dobra za predmetne nepremičnine v predlagani vsebini.

AD 23 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 sklepu so razpravljali na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in
gospodarske javne službe, Odboru za gospodarstvo, obrt in podjetništvo ter Odboru za
proračun, finance in premoženjske zadeve in zavzeli so stališče, da se sklep v predlagani
vsebini tudi sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 155/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci
za leto 2016 v predlagani vsebini.

AD 24 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O LETNEM
NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 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 na SPK, na Odboru za varstvo okolja, urejanje

prostora in gospodarske javne službe, Odboru za gospodarstvo, obrt in
podjetništvo ter Odboru za proračun, finance in premoženjske zadeve in zavzeli so
stališče, da se sklep v predlagani vsebini tudi sprejme.
Ker razprave ni bilo 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. 156/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Radenci za leto 2016 v predlagani vsebini, da cenitev ne sme biti manjša od
20€/m2.

AD 25 POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADENCI
Uvodno obrazložitev o delu NO in o opravljenih nadzorih je podal predsednik NO g. Toni
Žitek.
S 15 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 15 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 157/14
Občinski svet Občine Radenci se je seznanil s poročili o delu NO.

AD 26 PREDLOG SPORAZUMA O LASTNIŠTVU IN UPRAVLJANJU SISTEMA
»C«
Uvodno obrazložitev je podal predsedujoči.
Razpravljali so g. Zlatko Mir, g. Niko Brus, Miroslav Madon, Vladimir Rantaša.

Ad 27 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Predsedujoči se je članici in članom OS zahvalili za konstruktivno delo na predmetni seji
in povedal, da bo OU odgovore na zastavljena vprašanja podala v pisni obliki na naslednji
seji OS.
G. Nikolaj BRUS je podal odgovor glede kraje na pokopališčih in povedal, da se kraje
dogajajo dnevno, vendar nima rešitve, kako to preprečiti. Na seji KS so se dogovorili, da
se bo dogajanje na pokopališče v bodoče snemalo.
Povedal je še, da bodo občani lahko od meseca junija uredil pokop na način »raztrosa
pepela«.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.

ZAPISALA:
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