OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 18.1.2016

ZAPISNIK
10. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 18. 1. 2016
ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in
lahko veljavno sklepa. Za zamudo sta se opravičila Alenka Helbl in Jan Sredenšek.
Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Erika Luzar, Alenka Helbl,
Stanislav Lipuš, Anton Vodušek, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka
Erjavec, Robert Krivograd, Peter Starc, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Ivana Kus.
Prisotni vabljeni:
- Martina MAGAJNA GERŽEJ s. p., Dilce 40, 6230 Postojna,
- mag. Gregor FICKO, direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o.,
- Cvetka MIKLAVC, vodja OI JSKD Radlje ob Dravi,
- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport,
- Judita GAČNIK, svetovalka III za gradbene zadeve,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodja,
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
Odsotni vabljeni:
- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi.

1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

DNEVNI RED 10. REDNE SEJE:
Župan predlaga v prejem
SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 10. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop, december 2015
3. Predstavitev poslovno-finančnega načrta Javnega komunalnega podjetja
Radlje ob Dravi d.o.o.
4. Potrditev in sprejem Lokalnega kulturnega programa v Občini Radlje ob Dravi
5. Podaja soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob
Dravi
6. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 s Predlogom letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2016 – druga obravnava
7. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občni Radlje ob Dravi
8. Predlog sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO V
POREČJU DRAVE – 3. SKLOP, DECEMBER 2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine, je podal predsednik odbora g. Robert Potnik.
Obrazložitev investicijskega programa je podala go. Martina MAGAJNA GERŽELJ.
Župan: V okviru mandata 2006-2010 se je sočasno s projektom kanalizacije pričel
izvajati tudi projekt oskrbe s pitno vodo, vendar se je moral zaradi spremembe
uredbe vlade RS, ki je določala vključenost najmanj 10.000 uporabnikov, projekt
preoblikovati v enovit projekt več občin.
RAZPRAVA
Ivan SUŠNIK: pojasni, da v celoti podpira projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave, dodatno pa ga zanima kako so upoštevane hidravlične omejitve (višinska
razlika), saj projekt zajema območje od Dravograda do Podvelke.

Robert KRIVOGRAD: pove, da tudi sam podpira projekt, predlaga pa, da se
predhodno pridobijo soglasja s strani lastnikov zemljišč, na katerih je predviden
projekt.
Ga. Martina MAGAJNA GERŽELJ: odgovori, da so hidravlični izračuni urejeni, saj v
nasprotnem primeru ministrstvo projekta ne bi potrdilo.
Župan: pojasni, da se soglasja s strani lastnikov že pridobivajo. Pridobljena morajo biti
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za del projekta, katerega izvedba je
predvidena v letošnjem letu, so soglasja že pridobljena.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, s predlogom Sklepa o
potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave- 3. sklop.« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
PREDSTAVITEV POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA KOMUNALNEGA
PODJETJA RADLJE OB DRAVI D.O.O.
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Na seji se pridruži svetnik Jan Sredenšek.
Stališče Odbora za gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe, je podal
predsednik odbora g. Ivan Sušnik.
Podrobnejšo obrazložitev poslovno-finančnega načrta je podal mag. Gregor Ficko,
direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
RAZPRAVA
Robert KRIVOGRAD: Zanima ga, ali so sredstva v znesku 300.000 EUR za zapiranje
odlagališča v obdobju 2017-2040. Sprašuje tudi, ali so upoštevane tudi odškodnine
prebivalcem in koliko časa bodo okoliški prebivalci odškodnino še prejemali.
Direktor mag. Gregor FICKO: odgovori, da se bodo odškodnine okoliškim
prebivalcem izplačevale vse do takrat, ko bo odlagališče dobilo okoljevarstveno
soglasje.
Znesek 300.000 EUR je opredeljen kot rezervirana sredstva, namenjen pa je za
interventne ukrepe. Morebitni stroški bi bili lahko posledica neurij, spremljanje
monitoringa, podtalnice, prsti, morebitne toksičnosti na območju odlagališča.

Odprto je vprašanje, ali se bodo sredstva deponirala na računu ali v obliki bančnih
garancij.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s predstavitvijo
poslovnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d. o. o. za leto
2016.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
POTRDITEV IN SPREJEM LOKALNEGA KULTURNEGA PROGRAMA V OBČINI RADLJE OB
DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Na seji se pridruži svetnica Alenka Helbl.
Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Obrazložitev Lokalnega kulturnega programa je podala vodja OI JSKD Radlje ob
Dravi, ga. Cvetka Miklavc.
RAZPRAVA
Peter STARC: pohvali pripravljeni program. V programu je naveden gledališki
abonma, predlaga pa, da bi se kot v preteklih letih izvajal tudi lutkovni in glasbeni
abonma.
Cvetka MIKLAVC: meni, da financiranje omenjenega programa ni sporno.
Ivan SUŠNIK: pohvali pripravljen program in ga podpira.
Robert KRIVOGRAD: Zanima ga postavka 5.4.5. Ureditev prostora za varstvo pred
nesrečami.
Župan: S strani gasilcev je bila podana pobuda, da bi se na Remšniku postavil
večnamenski objekt, garaža, ki bi služila tudi kulturnim programom. Predvsem zaradi
krajših reakcijskih časov v primeru nesreč, bi se na Remšniku namestil gasilski avto.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje LOKALNI PROGRAM ZA
KULTURO 2016 - 2020 v predloženem besedilu.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

5. TOČKA
PODAJA SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ŠKTM RADLJE OB
DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila ga.
Marjanca MERŠNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju,
Milana ŠARMANA, roj. 18. 4. 1957 , stanujočega Sv. Trije Kralji 6, 2360 Radlje ob Dravi,
za direktorja Javnega zavoda za ŠKTM šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob
Dravi za mandatno obdobje pet let.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
6. TOČKA
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016 S PREDLOGOM
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2016-DRUGA OBRAVNAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev proračuna je podala računovodkinja ga. Natalija PLANINČIČ.
Stališče Odbora odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo
okolja ter naravne in kulturne dediščine, v zvezi z letnim načrtom ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi, je predstavil predsednik odbora
g. Robert Potnik.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: ugotavlja, da se je postavka – objekti za rekreacijo, povečala za
33.000 EUR, pri javnem zavodu ŠKTM se postavka znižuje za 15.000 EUR. Pri MKC Radlje
je postavka nižja za cca 3.000 EUR. Računovodkinjo prosi za razlago.
Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: pojasni, da gre za nekaj prenosov iz preteklega
leta (2015), kopalno jezero; pri ostalih so postavke usklajene glede na njihove plane.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje
ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in predlogom

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi
za leto 2016, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG PRAVILNIKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne
negospodarstva, je predstavila predsednica odbora ga. Metka ERJAVEC.

službe

Dodatno obrazložitev je podal predsednik
Komisije za vrednotenje športnih
programov v Občini Radlje ob Dravi, Gregor LIKAR.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Prosi za obrazložite, kaj pravilnik dejansko pomeni za posamezno
športno društvo v občini.
Gregor LIKAR: pove, da za rekreativna društva ne bo sprememb, za ostala društva,
usmerjena v kakovostni in vrhunski šport pa meni, da bodo sredstva razdeljena
pravičneje in bolj realno.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi, v
predlagani vsebini, skupaj s pripombo Komisije za vrednotenje športnih programov,
da se na str. 2, peti člen, zadnja alineja dopolni z besedico »in«.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA JAVNEGA PODJETJA
KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O.
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe, je podal
predsednik odbora g. Ivan Sušnik.
Razprave ni bilo.

Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o povečanju
osnovnega kapitala družbe Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje
d.o.o., v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

9. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 9.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k
podaji novih pobud in vprašanj.
Alenka HELBL: glede na opozorila občanov ima sama pomislek pri razpisu delovnega
mesta v MKC s točno določenimi kompetencami (usposabljanje za menedžerja v
mladinski organizaciji), zahtevana je bila srednja stopnja izobrazbe, kar se ji zdi
nepravično do nadarjenih bivših štipendistov v občini Radlje ob Dravi. Skrbi jo tudi
odnos zaposlenih v MKC do otrok in mladih ter predlaga čimprejšnji pogovor na to
temo.
Župan: Vprašanje bo naslovljeno na Javni zavod ŠKTM.
Sašo GRÖGL: izpostavi problem, da se na cesti Vas – Remšnik v jesenskem, zimskem
in spomladanskem času pojavlja gosta megla, ob cesti pa ni nameščenih obcestnih
svetlobnih teles.
Peter STARC: Kot predsednik Odbora za lokalno samoupravo je že pred časom člane
pozval, k podaji morebitnih predlogov. Zaenkrat odbor še ni prejel predlogov za
obravnavo.
Robert KRIVOGRAD: ponovno zastavi vprašanje glede pobude izpred leta dni v zvezi
s preglednostjo križišča Lidl – Hofer. Takrat je bil posredovan dopis na inšpektorat.
Župan: poudari, da se skupaj s komunalnim podjetjem dogovarjajo z direktorjem
direkcije za infrastrukturo za obisk in ga tudi v kratkem pričakuje. Zastavljeno
vprašanje bo vključeno v temo sestanka.
Metka ERJAVEC: ponovno izpostavi problematiko sanacije mostu čez Dravo. Prosi,
da se ponovno poda pobuda na ministrstvo.
Župan: pred kratkim je bil v kontaktu z go. Pirman, ki je zadolžena za investicije
direkcije za infrastrukturo, katera mu je podala informacije, da so določena sredstva
za sanacijo mostu v letošnjem letu že zagotovljena, vendar je težko napovedati
začetek izvajanja del. Ponovno se bo vprašanje naslovilo na ministrstvo.

Seja zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave

Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 10. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 18. 1. 2016, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 10. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Potrditev Investicijskega programa za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop, december 2015
3. Predstavitev poslovno-finančnega načrta Javnega komunalnega podjetja
Radlje ob Dravi d.o.o.
4. Potrditev in sprejem Lokalnega kulturnega programa v Občini Radlje ob Dravi
5. Podaja soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob
Dravi
6. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 s Predlogom letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2016 – druga obravnava
7. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občni Radlje ob Dravi
8. Predlog sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
REALIZACIJA: Sklepa pod zaporedno št. 1 in 2 sta bila realizirana na sami seji.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, s predlogom Sklepa o
potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave- 3. sklop.« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. Na podlagi sprejetega sklepa se
odvijajo nadaljnje aktivnosti na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave –
3.sklop«.
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s predstavitvijo
poslovnega načrta Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d. o. o. za leto
2016.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob
Dravi d.o.o.

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje LOKALNI PROGRAM ZA
KULTURO 2016 - 2020 v predloženem besedilu.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju,
Milana ŠARMANA, roj. 18. 4. 1957 , stanujočega Sv. Trije Kralji 6, 2360 Radlje ob Dravi,
za direktorja Javnega zavoda za ŠKTM šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob
Dravi za mandatno obdobje pet let.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Svetu zavoda Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob
Dravi.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje
ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in predlogom
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi
za leto 2016, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora.
REALIZACIJA: Odlok o Proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 je bil
posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi, v
predlagani vsebini, skupaj s pripombo Komisije za vrednotenje športnih programov,
da se na str. 2, peti člen, zadnja alineja dopolni z besedico »in«.
REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o povečanju
osnovnega kapitala družbe Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje
d.o.o., v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se pripravi notarski zapis, predlog
sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o. ter predlog prečiščenega besedila Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.

