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Občina Radlje ob Dravi

14. redna seja 
Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi
V prostorih Občine Radlje ob Dravi je 
v ponedeljek 2. julija 2012, potekala 
štirinajsta redna seja Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi. Obravnavali so 
14 točk dnevnega reda. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 
sprejel Odlok o ustanovitveni javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna napra-
va Radlje d.o.o., katerega ustanovitelj 
je Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7 in bo primarno izvedlo projekt 
investicije v izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja in čistilne naprave za občane 
Občine Radlje ob Dravi. Po izgradnji 
omrežja in čistilne naprave bo to javno 
podjetje prejelo v izvajanje gospodar-
ske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda in oskrbe s pitno vodo. Do trenut-
ka dokončanja investicije in odločitev 
občinskega sveta pa bo z izvajanjem 
teh javnih služb nadaljeval dosedanji 
izvajalec Javno komunalno podjetje 
Radlje ob Dravi d.o.o.
Občine Dravograd, Muta, Radlje ob 
Dravi in Selnica ob Dravi so 22. sep-
tembra 2010 pridobile Odločbo organa 
upravljanja (SVLR) o dodelitvi sredstev 
v skupino projektov »Odvajanja in 
čiščenja odpadne vode v porečju Drave 
– Zgornja Drava« za izgradnjo kanali-
zacijskega sistema in čistilnih naprav.
Odločba za  Občino Radlje ob Dravi 
vsebuje izgradnjo kanalizacijskega 
sistema v skupni dolžini 8.638 m in 
izgradnjo čistilne naprave Radlje ob 
Dravi za 6.600 PE.

Ocenjena vrednost tega projekta je 
za Občino Radlje ob Dravi 10.916.530 
EUR, upravičeni stroški 8.377.872 EUR, 
neupravičeni stroški 2.538.658 EUR.
Sofinanciranje znaša 6.295.970,81 
EUR (5.351.575,18 EUR skupnost 
ter 944.395,70 EUR nacionalni viri). 
Občina mora zagotoviti 4.620.560,00 
EUR lastnih sredstev.

Občinski svet je prav tako odločal o na-
kupu nepremičnine na naslovu  Mari-
borska cesta 8, Radlje ob Dravi  (stavba 
bivšega hotela).
S strani lastnika nepremičnine na nasl-
ovu Mariborska cesta 8, Radlje ob Dra-
vi, podjetja VABO d.o.o., smo prejeli 
dopis za odkup Hotela Radlje.
S podjetjem VABO d.o.o., kot lastnikom 
objekta hotela Radlje, je bila sklenjena 
Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice 
za obdobje 5 let, nakar smo s strani 
urada, ob vložitvi prvega zahtevka za 
sofinanciranje, prejeli poziv za dopol-
nitev oz. spremembo pogodbe, in sicer 
za daljše obdobje. Na podlagi tega smo 
sklenili novo pogodbo za ustanovitev 
stavbne pravice za daljše obdobje in to 
do 15. septembra 2031. S podjetjem je 
bil istočasno sklenjen tudi sporazum.
Projekt MKC s hotelom Radlje je 
zaključen in JZ ŠKTM v njem že izvaja 
dejavnosti, ki so bile navedene ob pri-
javi za sofinanciranje.

Občinski svet je sprejel sklep, da 
soglaša z nakupom nepremičnine na 
Mariborski cesti 8, Radlje ob Dravi, 
parc. štev. 621 in 626/2, obe k.o. Ra-
dlje ob Dravi.

Svetnice in svetniki so sprejeli Odlok 
o ustanovitvi Javnega zavoda Koroški 
pokrajinski muzej  in Sklep o ustanovitvi 
skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v JZ KPM ter 
potrdili  Poročilo Javnega zavoda ŠKTM 
Radlje ob Dravi za leto 2011.

Komisija za odlikovanja in občinska 
priznanja je Občinskemu svetu Občine 
Radlje ob Dravi podala predloge za 
občinska priznanja. Občinski svet je 
sprejel sklep, da se nagrada Občine 
Radlje ob Dravi  za leto 2012  pode-
li Simoni SVANJAK, plaketi Občine 
Radlje ob Dravi za leto 2012 pa se 
podelita Društvu za ohranitev kulturne 
dediščine in umetnosti Št. Janž pri Ra-
dljah in Frančišku GLAZERJU.

V Svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi  je 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 
imenoval naslednje kandidate: Igorja 
Sredenška, Slavka Garmuta, Igorja 
Lauka, kot predstavnike ustanovitelja, 
in Roberta Potnika, kot predstavnika 
zainteresirane javnosti.
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

MlaDi RaziskOvalni tabOR na 
ReMšniku 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije Regionalni center Maribor je 
letos ponovno organizirala mladinski razvojni tabor za študente 
na Remšniku. Udeležilo se ga je 26 študentov  Filozofske fakultete  
Maribor.

Na širšem območju Remšnika bodo udeleženci tabora raziskovali 
v 8 skupinah, in sicer skupina GIS, skupina za lokalno klimo, skupi-
na za analizo svetlobnega onesnaženja, skupina za analizo obre-
menjevanja agroekosistemov, skupina za talno klimo, etnološka 
skupina, geološka skupina in ornitološka skupina.

Njihovo delo se bo odvijalo na terenu in v Osnovni šoli Remšnik, 
pod vodstvom strokovnih mentorjev, vodi pa ga prof. Srečko 
Štajnbaher.

Tabor bo potekal od ponedeljka, 2. julija, do sobote, 7. julija 
2012. V soboto  pa bodo v Osnovni šoli Remšnik predstavili re-
zultate raziskav. 

MaRenbeRški MkC zaseDli MlaDi 
MKC končno tudi uradno odprl svoja vrata. Pretekli vikend so 
zidove Marenberškega mladinskega kulturnega centra napolnili 
mladi. Nastopili so DJ Timo, Hotty Mkknotty in The Sticky Licks. V 
soboto pa je še prijetno zadišalo po bograču. Za zmago na prvem 
MKC-jevem tekmovanju v kuhanju bograča se je potegovalo kar 
dvanajst ekip. Zmaga je pripadla domačemu Društvu prijateljev 
mladine, drugo in tretje mesto pa sta zasedla Marenberški Azil 
in Priseljenci. Skupaj z domačo ekipo je otvoritveni trak pomagal 
prerezati Zorko Škvor, podsekretar na Uradu za mladino.

Mladinska dejavnost pa se je s tem šele pričela. Vso poletje bodo 
dnevno organizirane raznovrstne brezplačne delavnice za mlade 
in malo mlajše. Odprta bo mladinska kavarna v času med 9.00 
in 23.00 uro, možna pa je tudi plačljiva oblika varstva v okviru 
ustvarjalnih delavnic za otroke od 4. leta dalje.


