OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET
Štev: 9000-0007/2014
Datum: 14.07.2015
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 14. 07. 2015, z
začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Izvir hotela Radin.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Dejan BERIĆ, Nikolaj BRUS, Franc HIMELRAJH, Aleš KAUČIČ, Ivan KLOBASA, Kristjan
KÜČAN, Vladimir RANTAŠA, Srečko RAUTAR, Miroslav MADON, Zlatko MIR, Simona
MLINARIČ, Jožef TOPLAK in Anja TRSTENJAK in Sašo ZIDAR.
OPRAVIČENO ODSOTEN: Janez KONRAD in Erik IVANUŠA
OSTALI PRISOTNI:
Damijan Jaklin, Župan Občine Velika Polana, Simona KALIGARIČ, ZRSVN, Sonja BILY,
direktorica ZTIŠ, Aleksandra FIFOLT, predstavnica VVZ Radenci, Mojca MAROVIČ, Jasna
DIVJAK, Nataša TOPLAK, Davorin ZAMUDA in Zdenka ŠTEFANEC, vsi OU.
NOVINARJI:
(TV IDEA)- CaTV Radenci, Marina VRBNJAK, dopisništvo Pomurec, Lidija MAGDIČ CER,
Radio Murski val.
AD 2 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 6. 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, O glasovi PROTI, od prisotnih 14 svetnikov je bil sprejet naslednji
SKLEP št. 84/14
Občinski svet Občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Radenci, ki je bila 09. 06. 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 smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli sklep o pridobitvi sredstev za sanacijo
plazu na Radenskem Vrhu,
- da so zaključeni razpisi za dodelitev sredstev za vsa društva, razdeljena sredstva in
pripravljene pogodbe, ki se bodo poslale v podpis društvom
- opravljena je bila tudi javna razgrnitev OPN
- pohvalil je izvedbo prireditve »Radenska noč in rekreakcija«

AD 4 OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 7. 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.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta
Informacija o dejavnosti župana med sejama
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
Predstavitev projekta »Biosferno območje Mura-Drava v Sloveniji«
Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine
Radenci (OPN)
Predlog spremembe Plana vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti za leto 2015
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje javne službe »Pomoč družini na domu« v Občini Radenci- skrajšani
postopek
Predlog sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda »Zavoda za turizem in šport
Radenci«
Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015
Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015
Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za uporabnike vaškega
vodovodnega sistema Vučja vas za del naselja Hrastje Mota(Hrastika)
Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za uporabnike vaškega
vodovodnega sistema Rožički Vrh (Smolkov vodovod) za del naselja Zgornji Kocjan
Predlog sklep o ugotovitvi javne koristi – izgradnja vodovodnega omrežja v naselju
Hrašenski Vrh – navezava vaškega vodovodnega sistema z objekti na javni vodovod
Sistemizacija delovnih mest v vrtcu Radenci- Radenski mehurčki, za šolsko leto
2015-2016
Sklep o premestitveni finančni pomoči društvu
Predstavitev Poročila OŠ Radenci za leto 2014
Predstavitev Poročila ZTIŠ Radenci za leto 2014
Odgovori na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

AD 5 VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Vprašanja in pobude so podali:
G. NIKOLAJ BRUS je podal pohvalo Mladinskemu društvo za izvedbo prireditve
Rekreakcija in Radenska noč.
G. SREČKO RAUTAR je povedal, da so krajani Okoslavec odločili, da bi obnovili vaško
kapelico (saj pušča streha, zamenjati je potrebno okna, popleskati..) Zato sprašuje
župana ali je mogoče pridobiti kakšna sredstva s strani občine za obnovo te kapelic.
Povedal je tudi, da se tovornjaki izogibajo plačila cestnine, zato se vozijo po lokalni cesti
skozi Okoslavce. Zanimalo ga je zakaj več redarska služba ne spremlja vožnje teh
tovornjakarjev, ki uničujejo naše ceste.

Povedal je tudi, da imamo v občini zelo pridne učence in učenke, ki so na maturitetnih
izpitih dosegli vse točke. Zato ga zanima ali ima župan za takšne učence pripravljen
kakšen sprejem.
G. JOŽEF TOPLAK je podal pobudo in povedal, da so ga občani in Boračeve opozorili na
stalno stoječo vodo pri hiši pri Radenski. Problem se pojavi, ko stoji voda in ko želijo
tukaj prečkati cesto invalidi, kolesarji in mamice z vozički. Krajani Boračeve prosijo za
sanacijo tega dela vozišča.
Pri istem prehodu se pojavi problem, ker se pločnik ne zaključi z asfaltom temveč z
robnikom. Spet se pojavi problem prehoda za invalide, kolesarje in mamice z vozički.
Povedal je tudi, da se pojavlja problem vožnje invalidov po poti, ki ima majhne kamenče,
in gre mimo Kosičevih, čez železnico. Predlaga, da se predmetna pot sanira tako, da se
asfaltira in tako invalidom omogoči lažjo dostopnost do centra.
Navedel je še, da so ob potrditvi proračuna bila zagotovljena sredstva za izvedbo
kanalizacije v Boračevi. Mnenja je, da ne bi smel biti problem, da se gre v pripravo
načrtov, kasneje pa v izvedbo. Predlaga, da se potrjen projekt izvede.
G. ZLATKO MIR je podal informacijo v zvezi z oskrbo s pitno vodo. Povedal je, da je voda
onesnažena, ker je prišlo do vdora mulja (peska) v cevi, kjer so delali priklop - izgradnje
sistem C. Voda se je zamulila in prišla po cevovodih tudi do naše občine. Podjetje SIM je
takoj pristopilo k sanaciji. Ukrep zaenkrat velja še do jutri, dokler ne dobi podjetje SIM
rezultatov o analizi vode iz laboratorija.
Podal je še pobudo in povedal, da smo na eni izmed sej sprejemali rebalans, kjer smo
namenili cca 20 tisoč € za izdelavo projekta za parkovno bazenski kompleks in posledično
pristopili k revitalizaciji parka. V denacionalizaciji je bila vložena revizija, tako da se bo
zadeva spet zavlekla. Misli, da je možno upravljati z nepremičnino, kljub temu če je v
denacionalizaciji. To se lahko zgodi, če nekdo izkaže pravni interes nad zemljiščem
letnega kopališča Radenci. Tako bi nas (občino) lahko določili kot skrbnika tega objekta.
Županu in OU predlaga, da preveri, če je to možno in ali imamo pravno podlago, da
zadevo izpeljemo. Pravni interes se izkazuje tako, da se vrednost tega premoženja naj ne
bi manjšala.
G. JOŽEF TOPLAK je povedal, da se strinja z g. Mirom, da se ta bazen aktivira. Zanima
ga ali še velja določilo 56. člen denacionalizacije, ki govori, da v primeru vlaganj v
nepremičnino, ko se ugotovi lastništvo, se ta vložek proračuna.

AD 6 PREDSTAVITEV PROJEKTA »BIOSFERNO OBMOČJE MURA-DRAVA V
SLOVENIJI«
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev sta podala župan občine Velika Polana g. Damijan Jaklin in Simona
KALIGARIČ iz Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN- v nadaljevanju).

Razpravljal je še župan g. Janez Rihtarič.
AD 7 STALIŠČA DO PRIPOMB NA DOPOLNJENI OSNUTEK OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RADENCI (OPN)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.

Podrobno obrazložitev sta podali ga. Nataša TOPLAK iz Občinske uprave in ga. Alenka
ŠUMAK in ZEU-ja.
Ob 18.30 uri je sejo zapustil podžupan g. Aleš KAUČIČ.
Ker razprave ni bilo 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. 85/14
1. člen
Sprejmejo se stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) in okoljskega poročila z dodatkom
za varovana območja (v nadaljevanju OP) Občine Radenci
2. člen
Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP
Občine Radenci (v nadaljevanju: stališča) so preučili in pripravili: izdelovalec OPN in
izdelovalec dela OP, ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, ter Občina Radenci, z datumom julij
2015.
3. člen
Priloga tega sklepa so stališča. Sprejeta stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN za
pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka OPN in OP Občine Radenci bo objavljen na krajevno običajen način, v
Informatorju Občine Radenci in na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Ad 8 PREDLOG SPREMEMBE PLANA VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST IN
JAVNIH POTI ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
O predmetnem planu je razpravljal tudi Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gosp. javne službe, ki se s predlogom strinja.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog plana na glasovanje.
S 13 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 86/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Spremembo plana vzdrževanja lokalnih
cest in javnih poti za leto 2015.

Ad 9 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE »POMOČ
DRUŽINI NA DOMU« V OBČINI RADENCI- SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog odloka na glasovanje.
S 13 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 87/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v
Občini Radenci - skrajšani postopek

AD 10 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU JAVNEGA ZAVODA
»ZAVODA ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI«
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Sonja BILY.
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. 88/14
Občinski svet Občine Radenci daje soglasje k Statutu javnega zavoda »Zavoda
za turizem in šport Radenci«

AD 11 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.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Nataša Toplak.
O predmetnem sklepu je razpravljal tudi Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gosp. javne službe, ki se s predlogom strinja.
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. 89/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci

za leto 2015, sprejetim na 7. redni seji OS z dne, 14.7.2015, pod točko AD 11, v
predlagani vsebini, po skrajšanem postopku.

S 13 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 13 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 90/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o brezplačnem pridobivanju
zemljišča s parc.št. 5/6 k.o. Boračeva in zagotovitvi 50% sredstev za
asfaltiranje tega zemljišča v proračunu za leto 2016 v predlagani vsebini po
skrajšanem postopku.

AD 12 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.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Nataša Toplak.
O predmetnem sklepu je razpravljal tudi Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in
gosp. javne službe, ki se s predlogom strinja.
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. 91/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah
sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Radenci za leto 2015 (z dodanim delom parc. št. 85/1 k. o. Radenci) sprejetim
na 7. redni seji OS z dne, 14.7.2015, pod točko AD 12, v predlagani vsebini, po
skrajšanem postopku.

AD 13 PREDLOG SKLEPA O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA UPORABNIKE VAŠKEGA VODOVODNEGA SISTEMA
VUČJA VAS ZA DEL NASELJA HRASTJE MOTA(HRASTIKA)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
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. 92/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša z oprostitvijo plačila komunalnega
prispevka za vse uporabnike vaškega vodovodnega sistema Hrastje Mota
(Hrastika), ki se napaja iz vaškega vodovodnega sistema Vučja vas, pod

pogojem, da se vaški vodovod priključi na javno vodovodno omrežje, s tem pa
preide v last Občine Radenci.

AD 14 PREDLOG SKLEPA O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA UPORABNIKE VAŠKEGA VODOVODNEGA SISTEMA
ROŽIČKI VRH (SMOLKOV VODOVOD) ZA DEL NASELJA ZGORNJI
KOCJAN
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podal g. Davorin ZAMUDA.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sklepa na glasovanje.
Sejo je ob 18.55 uri zapustil g. Zlatko MIR.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 93/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša z oprostitvijo plačila komunalnega
prispevka za vse uporabnike vaškega vodovodnega sistema Zgornji Kocjan –
Rožički Vrh, ki se napaja iz vaškega vodovodnega sistema Rožički Vrh (Smolkov
vodovod), pod pogojem, da se vaški vodovod priključi na javno vodovodno
omrežje.

AD 15 PREDLOG SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI – IZGRADNJA
VODOVODNEGA OMREŽJA V NASELJU HRAŠENSKI VRH –
NAVEZAVA VAŠKEGA VODOVODNEGA SISTEMA Z OBJEKTI NA
JAVNI VODOVOD
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Jasna DIVJAK.
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. 94/14
Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi –
izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Hrašenski Vrh – navezava vaškega
vodovodnega sistema z objekti na javni vodovod.

AD 16 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V VRTCU RADENCI- RADENSKI
MEHURČKI, ZA ŠOLSKO LETO 2015-2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podala ga. Aleksandra FIFOLT, vodja enote.

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog sistemizacije na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 94/14
Občinski svet Občine Radenci daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu
Radenci-Radenski mehurčki, za šolsko leto 2015-2016.

Ad 17 SKLEP O PREMOSTITVENI FINANČNI POMOČI DRUŠTVU
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli ob sklicu seje.
Podrobno obrazložitev je podala g. Jožef VAUPOTIČ.
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. 95/14
Občinski svet Občine Radenci soglaša z nakazilom zneska v višini 2.006,25 EUR
iz PP 04230 Tekoča proračunska rezervacija/ 409000 Splošna proračunska
rezervacija na PP 04155 Šport–ostalo/402699 Druge najemnine, zakupnine in
licenčnine.
Občinski svet Občine Radenci soglaša z nakazilom sredstev v višini 2.006,25
EUR na TRR AMŠD RADENCI, Janžev Vrh 41 a, 9252 Radenci za plačilo računa
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 9931-0849669, z dne 28. 5. 2015
(za kritje stroškov najema zemljišča, na katerem leži motokros proga na
Janževem Vrhu).

AD 18 PREDSTAVITEV POROČILA OSNOVNA ŠOLA RADENCI ZA LETO
2014
Podrobno predstavitev poročila za Osnovno šolo Radenci za leto 2014 je podala
ravnateljica ga. Simona GROSMAN.
Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog poročila na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 96/14

Občinski svet Občine Radenci se je seznanil s poročilo OŠ Radenci za leto
2014.
AD 19 PREDSTAVITEV POROČILA ZTIŠ RADENCI ZA LETO 2014
Podrobno predstavitev poročila za ZTIŠ Radenci za leto 2014 je podala
direktorica ga. Sonja BILY.

Ker razprave ni bilo je dal predsedujoči predlog poročila na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA, z 0 glasovi PROTI, od prisotnih 12 svetnikov je bil sprejet naslednji
S K L E P št. 97/14

Občinski svet Občine Radenci se je seznanil s poročilo JZ ZTIŠ za leto
2014.
AD 20 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV
Predsedujoči je dal odgovore na zastavljena vprašanja in povedal:
Za obnovo vaške kapelice v Okoslavcih se bodo v naslednjem proračunskem
obdobju zagotovilo nekaj sredstev. Prav tako pa je povedal, da se morajo samo
vaščani organizirati in le to obnoviti s prispevki, nekaj bo prispevala občina,
morajo pa se tudi vaščani organizirati.
Davorin ZAMUDA je povedal, da je bilo na zadnjem sestanku na DRSC povedano,
da se spreminja pravilnik o prometni signalizaciji. DRSC bo namestila novo
prometno signalizacijo, tako da bi tovorni tranzitni promet nova signalizacija
omejevala, oz. se ne bi več odvijal. Omejitev bi bila na 3,5 t, nikakor pa ne bo
veljalo za lokalni promet.
PREDSEDUJOČI je na vprašanje nagrajevanje dijakov, ki dosežejo največje
število točk na maturah povedal, da bo občina pripravila pravilnik o nagrajevanju
tudi za te dijake.
Za ostala vprašanja, ki so bila podana na sami seji se bodo pripravili pisni
odgovori do naslednje seje.
Seja končana ob 19. 45 uri.
ZAPISALA:
Zdenka ŠTEFANEC
Janez RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI
Mojca MAROVIČ
Direktorica OU

