
 

 
 

OBČINA RADEČE 

OBČINSKI SVET 

 
 

Številka: 900- 6/2020 
Datum:   23. 12. 2020 
 

 

Na podlagi 20. in 37. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 152/2020) ter 21. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 152/2020) zaradi trenutnih 
epidemioloških razmer 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, sklicujem  
 

v sredo, 30. decembra 2020, ob 16.00 
preko aplikacije ZOOM 

 
 

D N E V N I   R E D: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 7. 12. 2020 
 

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 

3. Pregled realizacije sklepov 12. redne seje z dne 7. 12. 2020 
 

4. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Radeče  
- uvodna pojasnila: predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče ga. Jožefa Novak 

 
5. Seznanitev s sprejeto odredbo o začasni oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v 

lasti Občine Radeče        
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun  
 

6. Izvrševanje Proračuna januar - november 2020 
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun 
 

7. Obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Radeče za leto 2021 
- gradivo priloženo  
- uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun 

 
8. Soglasje k zadolževanju: 

a) JP Komunala Radeče d.o.o. 
b) JZ KTRC Radeče 
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: finančnica ga. Marta Ašič 

 



9. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov  v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče - 
enoti vrtec  Radeče z veljavnostjo od  1. 1. 2021 
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič  

 
10. Seznanitev s cenami s predlaganimi elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih           

gospodarskih javnih služb varstva okolja za: 
a) oskrbo s pitno vodo 
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode  
c) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov               
d) čiščenje odpadnih voda v Občini Radeče 
-  gradivo priloženo 
-  uvodna pojasnila: direktorica JP Komunala Radeče d.o.o. ga. Brigita Stopar 

 
11. Obravnava in sprejem soglasja  k povišanju cen grobnin JP Komunala Radeče d.o.o. 

- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: direktorica JP Komunala Radeče d.o.o. ga. Brigita Stopar 

 
12. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Radeče za leto 2021 

- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič 

 
13. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju 

poslovnih prostorov v najem   
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri 

 
14. Obravnava in sprejem Sklepa o načinu uporabe poslovnih prostorov na Gledališki poti 2, 

Radeče 
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič 

 
15. Obravnava in sprejem Sklepa o znižanju najemnine za poslovne prostore na Gledališki poti 

2, Radeče 
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič 

 
16. Obravnava in sprejem:  

a) Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v občini Radeče za leto   
            2021 

b) Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini  
                    Radeče za leto 2021 

-  gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Dalibor Crljenković 

 
17.  Obravnava in sklepanje o predlogu Komisije za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja              

za izdajo soglasja k imenovanju direktorice  RRA Posavje   
- gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 

Janez Prešiček 
 

18. Obravnava in sprejem Skupne liste kandidatov, predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje  
- gradivo priloženo 



- uvodna pojasnila: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 
Janez Prešiček 

 
19. Obravnava in potrditev predloga za priznanje Ivana Pešca v letu 2021  

- gradivo priloženo  
- uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja g. 

Janez Prešiček 
 
20. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov 

 
21. Razno 

     
       
 
 
                                                                                     Župan Občine Radeče 
      Tomaž Režun l.r. 

 
 
 
 
 

OBVESTILO: Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) je potrebno z osebnimi podatki v gradivu 

ravnati skrbno in odgovorno, obdelovati se jih sme zgolj za namen, za katerega so vam bili posredovani,  

prepovedano jih je posredovati nepooblaščenim osebam ali jih z njimi kakorkoli seznanjati. 

 

 
 
 
 
 

VABLJENI: 

- Svetniki   
- Podžupan 
- Direktorica občinske uprave  
- Predsednica NO 
- Uvodničarji:/zaposleni na občini/ 
- Knjigovodkinja JZ OŠ Marjana Nemca Radeče ga. Sanda Brečko (k 9. tč. dn. reda)  
- Direktorica JP Komunala Radeče d.o.o.  (k 10. in 11. tč. dn. reda) 

 
 


