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ZAPISNIK

5. korespondenEne seJe Obdnske volilne komlsiJe (OVK) Obilne Radenci, ki Je potekala v
ponedeljek,19.10.2020, med 17. in 22. uro

lejo 19 _skticata predsednica OVK Obtine Radenci, Mirjana Pintarid ter jo iaredta s pomoijo tajnice
OVK Obiine Radenci.

Na 5. korespondenEnl seJi so sodelovall naslednJi Clani/nadomestni Elani OVK Radencl in sicer:
Mirlna Pintar"i[ (predsednica), Robert Seako (nanmtnik predsednice), *lajda Horvat (Etanica), Eta
Ketii (nadomestna ilanica), Anja Zamuda (itanica), Dani ilauko (nadomestni itan), Janiz Ktemeniii
(Etan), Atagdalena ZaloZnik (nadomestna tlanica).

Za 5. korespondenEno seio ie bil predlasan naslednii dnevni red:

1.. Seznanitev z dogodki, povezanimi z oviranjem iaredbe Svetovatnega referenduma (po prejemu
dopisa predsednice OVK, se bo glasovato o sprejetju ugotoviwenega sktepa, kot ga predtigaj,
2. obvestitev Vo, da ne bo izobraievanja in iaredbe svetovatnega referenduma,
3. Prektic naroEila gtede tiska gtasovnic,
a. lzpla$to nagrade Janku Saupertu, ki je svoje deto ie pripravit (priprava programa za spremljanje
statistifnih podatkov v trezi z referendumom)- o sktepu se gtasuje,
5. Seztanitev z odstopno izjavo Janeza Konrada, dtana Obdnskega sveta Obiine Radenci, s funkcije
obiinskega svetnika in poziv k sprejemu funkcije Mojce lGmet, ilanice oMinskega sveta-Obiine Ri-
denci a preostanek mandatne dobe,
6. Seznanitetr z odstopno izjavo NikolaJa Brusa, itana ObEinskega weta Obtine Radenci, s funkcije
obEinskega svetnika in poziv k sprejemu funkcije Jetke Hribar, itanic-e obiinskega sveta ObEine Ri-
denci za preostanek mandatne dobe.

Jasna Divjak, tajnica OVK Obiine Radenci, je vsem dlanom OVK po e.po5ti obraztofita yzrok sktica
seje ter predtofita gradivo seje:
-vabilo 5. dopisne seje,
'seznanitev z dogodki, povezanimi z oviranjem iaredbe Svetovatnega referenduma
- dopis predsednice OVK, z dne 15.10.2020,
- odstopna izJava Janeza Konrada in Nikolaja Brus.

Ysem Elanom in nadomestnim Elanom Je blla skupal z vabllom posredovana sledeia obrazloiltev
k l. toEki dnevnega reda:

SpoStovani,

V Uradnem glasilu slovenskih obdin !t. 45/2020 z dne 27. 8. 202A je bil objavljen AKT O
RAZPISU SVETOVALNEGA REFEREDUMA, kot ga je sprejel ObEinski svet Obdine
Radenci dne 27 . 8. 202A na 16. redni seji, na predlog Zupana Obdine Radenci Romana Leljaka.
Za' danruzpisa svetovalnega referenduma je bil dolo6en 1. 9. 2020 ittza danglasova4ia nedelja
25. 10.2020. OdloCeno je bilo da izvedbo svetovalnega referenduma vodi Obdinska volilna
komisija Obdine Radenci (OVK), pod predsedstvom Mirjane Pintarid. OVK je pripravil



rokovnik in pridela z volilnimi opravili. Obdani obdine Radenci so dne 15. 10. 2020 ptejeli
obvestila o svetovalnem referendumq z objavo voli56a.

Dne 15. 10. 2020 je bil na spletnih staneh obline Radenci objavljen Sklep St. 166-000112020-
69, na podlagi 98. dlena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesredami, s katerim je
fupan ObEine Radenci prepovedal uporabo prostorov Osnovne Sole Radenci, Osnovne Sole

Kapela in V*ec Radenci vsem zunanjim uporabnikom. Gre za prostore, na katerih se izvajajo
volitve (VoliSde KS Radenci - VEl, Voli5de KS Radenci - VE2 in VoliSde KS Kapela VEI in
VE2).Prav tako je fupan OVK obvestil, da prostorov obdine, obeh 5o1 in rrrtca ne more
uporabljati za namen izvedbe svetovalnega referendum4 ki bo potekal 25. 10.2020 ftar je
razumeti, da niti za preddasne volitve oz. daOVK prostorov obdine za namen tega referenduma
- torej tudi seje OlK, ne more uporabljati).

Se istega dne je s strani predsednice OVK Zupan prejel dopis, v katerem ga opozarjam na
nedopustnost oviranja volilnih opravil (dopis v prilogi), rato o kakr5nemkoli soglasju k
preloZitvi referenduma z moje strani ni mogode govoriti.

Da ne Zupan ne obEinski svet ne moreta preloZiti referendumaizhajatudi iz obvestila Zupanu s

strani SluZbe za lokalno samoupravo z dne 16. 10. 2024.

Dne 18. 10. in 19. 10. 2020 je potekala dopisna seja Ob6inskega sveta Radenci, v popoldanskih
urah 18. 10.2020 pa je te bilo objavljeno na portalu Sobotainfo, Prlekija-on.net, da je obiinski
svet izglasoval preloZitev referenduma za nedoloden Eas. Prav tako je Zupan po druibenih
omreijih objavil, da bodo obdani v torek dobili obvestilo o preloZitvi referenduma. Sklep
obdinskega sveta bo objavljen v glasilu obdin.

Glede na dogajanje, predvsem pa ker je Zupan s svojim ravnanjem prepredil izvedbo nadaljnjih
volilnih opravil, ugotavljam, da OVK Radenci referenduma ne more izvesti.

Predlagam, da se na dopisni seji glasuje o sklepu:

"Glede na ravnanfa Zupana Obdine Radenci, ki s svojimi dejanji prepreduje delovanje OVK in
Obdinskega Sveta" ki je sprejel sklep o preloZitvi svetovalnega referendum4 se ugotavlja, da
OVK ne more nadaljevati z volilnini opravili zaizlredbrc. Svetovalnega referenduma v Obdini
Radenci, ki bi moral biti izveden 25.10.2020."

K zgoraj navedeni obrazlolitvi je bilo priloieno obvestilo predsednice OYK Zupanu z dne
15. 10.2020 s sledelo vsebino:

ZADEVA: Sklep 166-0001/202A-69 zdne 15. 10. 2020

SpoStovani,

glede na dne 15. 10. 2020 sprejeti Sklep, ki v 7. todki prepoveduje uporabo prostorov OS

Kajetana KoviCa v Radencib OS Kapele in vrtca Radenci zunanjim uporabnikom in glede na
dejstvo, da ste sklep posredovali tajnici Obdinske volilne komisije (OVK) z obmzlotitvijo, da

se prostorov obdine fti sicer v tem sklepu ni navedena), obeh 5ol in vrtca ne more uporabljati
za narnen izvedbe svetovalnega referendumq ki bo potekal 25. 10.2020 (preddasne v prostorih
obdine 21.10.202q, vas pozivam, da podate soglasje k uporabi teh prostorov n irvedbo
svetovalnega referendum ali pojasnilo glede (ne)uporabe teh prostorov v narnen izvedbe
svetovalnega referenduma oz. dazagotovite nadomesfite prostore na zemlji5du pred stavbami,
katerih uporabo prepovedujete (gre za obdinska zemlji5da), in sicer pisarniBke kontejnerje v
velikosti vsaj 6,00 m X 2,5 m, z dostopom za invalide, elellriko in ogrevanjem.



V nasprotnem primeru bomo va5e ravnanje Steli kot oviranje izvedbe svetovalnega referenduma,
kar pomeni grob poseg v volilno pravico dela prebivalcev Obdine Radenci, ki jim na tak5en
nadin nameravate preprediti sodelovanje na svetovalnem referendumu.

MidanaPintarid
Predsednica OVK Radenci

ADl

Sklep k lofki l-AD 5/1:
ObElnska volllna komlslja spreJme sklep:
-Glede na ravnanja iupana Obdne Radenci, ki s wojimi dejanji prepre€uje delovanJe OVK ln
ObEinskega weta, ki Je sprejel sklep o preloiitvi wetovalnega referenduma, se ugotavlja, Oa OVX
ne more nadaljevati z volilnimi opravill za ianedbo Svetovalnega referenduma v ObEtnl Radenci,
ki bl moral biti ireden 25,IO.2020-*

GLASOVANJE:
ZA-MirJana Pintarii (predsednica), ZA-Robert Seiko (namestnik predsednice),
ZA-ltajda Horvat (tlanica), ZA-Eta KetiS (nadomestna itanica),
ZA-AnJa Zamuda (Clanica), yzdrian-Dani Mauko (nadomestni dtan),
ZA-Janez KlemendE (Clan) in ZA-lrlagdatena Zaloinik (nadomestna dtanica).
(Z botd so omaieni glasovi, upoitevani pri sprejemu sktepa).

Predsednica OVK OHine Radenci je po zaktjuEenem gtasovanju ugotovita, da je izid gtasovanja
nastednji:
A:4, PROTI: 0
Predtagan sktep je soglasno spreJeL

AD2
Vse ilane imenovanih votitnih odborov se obvesti, da ne bo izobraievanja in iaredbe svetovatnega
referenduma, v nedetjo, 25,10.2020. niti prediasnega glasovanja 21.10.2020.

AD3
Tajnico se poobtasti, da prekliEe tisk glasovnic in drugih s svetovalnim referendumom povezanih in ie
ne iaredenih opravit.

AD4

Sklep k toEki 4-AD 5/4:
OtrEinska relilna,komisrla rprelnn sklep, da se v,celotl larede izptaffto nagrade Janku iaupertu,
kl je za Ramen 'ired_be Svetovalnega referenduma,l.e prlpravll prggram za sprem$anJe
statlstlEnlh podatkov v nrert z referendumom in Je tako svoJe delo ie celotl opravll.

91ASOVANJE:
ZA-lrtirjana Pintarld (predsednica), ZA-Robert Seiko (namestnik predsednice),
ZA-ltajda Horvat (tlanica), ZA-Eta KetiS (nadomestna ilanica),
ZA-AnJa Zamuda (Elanlca), ZA-Dani lrlauko (nadomestni Etan),
ZA-Janez KlemenEid (Elan) in ZA-lrtagdalena Zatoinik (nadomestna ilanica).
(Z botd so oznaEeni glasovi, upoitevani pri sprejemu sktepa).

Predsednica OVK Obfine Radenci je po zaktjudenem gtasovanju ugotovita, da je izid gtasovanja
nastednji:
A:4, PROTI: 0
Predtagan sktep je soglasno spreJet.

Jl



AD5 In AD6
dtaniT-ike votltne komisije so se seznaniti z naslednjima sklepoma:

5 sktepoma se obvesti ObEinski svet Obdne Radenci.

Zapisata tajnica OVK Obiine Radenci,
Jasna DIVJAK, univ.diP[.Prav.

Predsednica Obffhshe votilne komisije
obEln6 Radenci
ruiriJha Plumrue'l,t-+"x;

4l


