OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 14.3.2016

ZAPISNIK
11. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 14. 3. 2016
ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 13 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in
lahko veljavno sklepa.
Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Erika Luzar, Anton
Vodušek, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka
Erjavec, Robert Krivograd, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Opravičeno odsotni: Alenka Helbl, Peter Starc, Leonida Matjaž
Prisotni vabljeni:
- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport,
- Mag. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o.,
- Predstavnica ZUM d.o.o. Maribor, dr. Andreja Kuzmanić,
- Marjan ŠOL, direktor JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.,
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve,
- 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.
- Predstavnik URBIS d.o.o., Maribor.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

DNEVNI RED 11. REDNE SEJE:
Predsednik odbora za prostorsko planiranje Robert Potnik predlaga umik 3. točke
dnevnega reda – Predlog Odloka o OPN Občine Radlje ob Dravi – druga
obravnava, zaradi še ne pridobljenega mnenja s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Župan predlaga spremembo dnevnega reda, tako da se 3. točka dnevnega reda
nadomesti z 12. točko dnevnega reda – Obravnava subvencije cene omrežnine
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi, ostale
točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 2: Z dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi se umakne 3. točka – Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Radlje ob Dravi – druga obravnava ter se nadomesti z 12. točko dnevnega reda –
Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v Občini Radlje ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Ker gre za manj zahtevane spremembe župan predlaga, da se Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.
in uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d. o. o. sprejme po skrajšanem postopku.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.
in uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d. o. o. sprejmejo po skrajšanem postopku.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 4: Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
1. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2016
2. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi
– skrajšani postopek
4. Letni program nadzora Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
5. Potrditev gospodarskega plana Javnega podjetja kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o.

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. – skrajšani postopek
7. Predlog uradno prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. – skrajšani postopek
8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
9. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Zdravstveni dom
Radlje ob Dravi
10. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d. o. o.
11. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2015
12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016
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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Podrobnejšo predstavitev Letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto
2016 je podal predsednik Komisije za šport, g. Gregor LIKAR.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: Zanima ga, koliko je redno zaposlenih na javnem zavodu ŠKTM
za področje športa ter kakšne so njihove delovne naloge. Prav tako prosi za
pojasnilo, na kateri postavki so razvidna sredstva za plače zaposlenih s področja
športa oz. ali je to razvidno iz predmetne postavke 63.000 EUR.
ŽUPAN: meni, da predsednik komisije za šport podatkov o zaposlenih ne more podati
in da je predmetno vprašanje potrebno posredovati na vodstvo javnega zavoda
ŠKTM. Pojasni, da je predmet razprave Letni program športa.
Predsednik komisije za šport Gregor LIKAR: potrdi, da odgovora o številu zaposlenih
ne more podati. Odgovori lahko le na drugi del vprašanja, in sicer da na postavki s
63.000 EUR ni vključenih plač zaposlenih, razen na letnem programu športa, tako da
je edina plača na športni zvezi.
ŽUPAN: predlaga, da se vprašanje zastavi direktorju Javnega zavoda ŠKTM ob
obravnavi letnega poročila.
Stanislav LIPUŠ: v postavki 1.10 – Šport starejših, je finančno opredeljeno 2.200 EUR za
programe športa za starejše nad 65 let. Zanima ga, kaj je opredeljeno v tem
programu.

Predsednik komisije za šport Gregor LIKAR: pojasni, da je po novem nacionalnem
programu športa vključena samostojna postavka v LPŠ za šport starejših. V prejšnjih
letih so bili ti programi vključeni pod športno rekreacijo. Znesek je opredeljen na
podlagi potreb iz preteklih let. Gre torej za uskladitev z novimi nacionalnimi
smernicami. Nekatera športna društva prijavljajo programe za rekreativce starosti
nad 65 let. Rekreacija je tako sestavljena iz dveh delov, in sicer za udeležence
starosti do 65 let in starosti nad 65 let.
Anton VODUŠEK: zanima ga, ali lahko skupina, za kakršnega koli člana nad 65 let,
kandidira za pridobitev sredstev.
Predsednik komisije za šport Gregor LIKAR: pojasni, da so v razpisu razdelane
kategorije. V primeru, da ima skupina člane, starostne skupine nad 65 let in izpolnjuje
kriterije, določene v razpisu, nedvomno lahko kandidira za sredstva iz LPŠ.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini.
Z 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
OBRAVNAVA SUBVENCIJE CENE OMREŽNINE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA 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 prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine, je predstavil predsednik odbora, g. Robert Potnik.
Podrobnejšo obrazložitev je podal mag. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi
d.o.o.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: izpostavi, da so bili člani svetniške skupine SDS že ob sprejemanju
cene omrežnine proti predlaganim cenam, saj so menili, da so bile predlagane cene
previsoke. Menijo, da bi bilo smiselno že v štartu sprejeti nižje cene. Pove, da je v
ceno vključena tudi 10 % profitna stopnja, ne glede na to, da javni zavod deluje kot
neprofitni. Predvideva, da bi že ob upoštevanju navedenega lahko prišlo do nižjih
cen. Predstavi primere občin, ki so že v štartu uvedle višje subvencije cen. Predlaga,
da se tudi v občini Radlje od Dravi razmisli o morebitnih višjih subvencijah oz. o
nižanju cen.
Mag. Gregor FICKO: pojasni, da navedbe o 10 % profitni stopnji ne držijo, saj se bo v
skladu z uredbo pribitek med prihodni in odhodki lahko ugotavljal šele konec leta.

Podrobneje bo mogoče obrazložiti in prikazati pri obravnavi letnega poročila 2015,
kjer so narejene primerjave po posameznih komunalnih aktivnostih. Cene niso bile
ponderirane z nobenim faktorjem, saj za to ni osnove. Če bi se izkazalo, da bi bile
relacije med prihodki in odhodki večje ali manjše od 10 %, uredba zahteva znižanje.
Pove, da gre za omrežnino, pri določitvi katere se izhaja iz investicije – amortizacijske
stopnje investicije, ki je cca 7,5 odstotna (vrednost investicije je bila cca 8,4 mio
evrov - amortizacijska stopnja cca 650.000) ter števila priključenih. Po njegovem
mnenju je najpomembnejše, da se dvigne stopnja priključenosti na javno
kanalizacijo, saj se bo na ta način cena znižala. Uvedene subvencije gredo na račun
ostalih proračunskih sredstev. Predlaga, da se izvede dan odprtih vrat, v okviru
katerih se občane seznani z delovanjem čistilne naprave.
Ivana KUS: zdi se ji prav, da se svetnike in občane seznani, da predlagana subvencija
50 % omrežnine znaša v proračunu za tekoče leto cca 100.000 EUR. Na račun teh
sredstev, se bo tudi upočasnilo nadaljnje izvajanje investicij in posledično
priključevanje na javno kanalizacijo in čistilno naravo.
Robert KRIVOGRAD: v ceni je upoštevanih tudi 10 % kazni za neizpolnjevanje okoljskih
ravnanj. Sistem je nov in odpravlja v celoti onesnaževanje okolja, v primeru
zaračunavanja obojega, pa se lahko pričakuje tudi morebitne pritožbe na okoljsko
ministrstvo. V prihodnje ga skrbi, da se bodo cene komunalnih storitev še višale, na
vidiku je tudi izgradnja novega vodovodnega omrežja, kar bo zelo obremenilo
posamezna gospodinjstva.
Mag. Gregor FICKO: kar zadeva okoljske parametre pojasni, da je bila čistilna
naprava izgrajena z namenom, da se negativne vplive na okolje izniči. Vsaka
investicija prinese določene prednosti, prav tako pa tudi določene stroškovne
obveznosti. Vsekakor meni, da bo nov vodovod v občini prinesel veliko prednosti, saj
je dosedanji sistem dotrajan. Izboljšala se bo tudi kvaliteta vode.
Anton VODUŠEK: Glede kvalitete vode na območju Radelj ga zanima, ali se voda
klorira.
Mag. Gregor FICKO: odgovori, da se voda na območju Radelj ne klorira. Kloriranje je
potrebno na območjih, kjer prihaja do razvoja bakterij.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje subvencijo cene omrežnine
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 50 % za fizične osebe. Subvencija se
upošteva od 1. 1. 2016.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA MS4 V NASELJU RADLJE OB
DRAVI – SKRAJŠANI POSTOPEK
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 predstavil predsednik odbora, g. Robert Potnik.
Obrazložitev predloga je podal predstavnica podjetja ZUM d.o.o., dr. Andreja
Kuzmanić.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: Zanima ga, na katerem območju je predvidena prestavitev
Zdravstvenega doma Radlje oz. ali prestavitev ne bo realizirana. Meni, da si občani
želijo prestavitve Zdravstvenega doma Radlje iz obstoječe lokacije predvsem zaradi
trenutno omejenih parkirnih površin ter posledično težje dostopnosti starejšim
občanom. Podpira pa izgradnjo gasilskega poligona.
ŽUPAN: območje je bilo prvotno predvideno za zdravstveno –reševalne dejavnosti
(policijska postaja, gasilski dom in zdravstveni dom). Ker s strani Ministrstva za notranje
zadeve zaradi splošnih varčevalnih ukrepov ni več interesa po prestavitvi nove
policijske postaje, bo na vzhodnem delu območja dovolj prostora za izgradnjo
zdravstvenega doma. V primeru, da bi se vseeno pokazal interes po prestavitvi
policijske postaje, je na zahodni strani območja še vedno prostor v velikosti cca 2 do
3 ha, ki bi se lahko v prostorskih aktih namenil za potrebe zdravstvenega doma. S
strani Zdravstvenega doma Radlje občina še ni bila pozvana k premestitvi zaradi
prostorske stiske za potrebe izvajanja trenutnih programov. Tudi v ZD se trudijo izvajati
ukrepe, ki izboljšalo dostopnost za invalide in starejše (predvideva se umestitev
dvigala, ureditev klančine in razširitev parkirišča).
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
5. TOČKA
LETNI PROGRAM NADZORA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z letnim programom
nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 2016.

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
6. TOČKA
POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA 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.
Gospodarski plan je podrobneje predstavil direktor javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o., g. Marjan ŠOL.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: v planu so predvideni skupni prihodki 1.200.000 EUR, predvidena
omrežnina je cca 240.000 EUR. Po uvedbi subvencije omrežnine bo dohodkov z
naslova omrežnine cca 100.000 EUR manj. Zanima ga, kako bo to vplivalo na
predviden poslovni izid, skrbi ga namreč, da bi zmanjkalo sredstev za rekonstrukcijo
obstoječega kanalizacijskega sistema in nadgradnjo. Direktorja sprašuje, kako bo z
ostalimi predvidenimi investicijami in dejavnostmi podjetja, saj za ta namen ostane
malo sredstev. Meni, da so stroški kooperantov visoki, zato prosi za pojasnilo, ali bi bilo
možno te stroške znižati.
Direktor Marjan ŠOL: planirani stroški iz naslova omrežnine so bili znižani za cca 30
odstotkov. Meni, da mora lastnik zagotoviti razliko sredstev. Stroški kooperantov
zajemajo vse stroške storitev, ki jih podjetje ne more izvesti samo (gre za storitve
pluženja, grediranja, itd.) in jih je potrebno naročiti pri drugih izvajalcih.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje gospodarski plan Javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2016.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D. O. O. –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Na seji je začasno odsoten svetnik g. Dušan Glaser.
Razprave ni bilo.

Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje d.o.o., v predlagani vsebini.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
PREDLOG URADNO PREČIŠČENEGA BESEDILA ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D. O. O. –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme uradno prečiščeno
besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje d.o.o., v predlagani vsebini.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Na seji se ponovno pridruži svetnik g. Dušan Glaser.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine, je predstavil predsednik odbora, g. Robert Potnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra, v predlagani vsebini.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
PODAJA SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila
predsednica ga. Ivana KUS.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju
Lidije Golob za direktorico Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11. TOČKA
IMENOVANJE VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA 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 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila
predsednica ga. Ivana KUS.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: poda pojasnila, zakaj svetnika SDS ne bosta podprla predloga.
Razpis za direktorja je bil objavljen, čeprav člani KVIAZ-a predhodno niso bili
seznanjeni z razpisom. Odlok v 25. členu določa da javni razpis objavi komisija v MUV
in v sredstvih javnega obveščanja. Meni, da bi bilo primerno, da bi se razpis širše
objavil (tudi v Novičkah) ter bi se na ta način zagotovila možnost prijave vsem, ki bi
izpolnjevali zahtevane pogoje. Glede predlaganega kandidata se mu poraja dvom
o njegovi strokovni usposobljenosti za vodenje javnega podjetja.
Robert POTNIK: zaveda se neizpolnjevanja razpisnih pogojev, vendar se zaradi
njegovih izkušenj na mestu podžupana občine Radlje ob Dravi, ki mu je že do sedaj
omogočal aktivno sodelovanje v delu podjetja KIČ Radlje ter sodelovanju v številnih
projektnih skupinah, čuti sposobnega za vodenje podjetja do ponovitve razpisa in
imenovanja novega direktorja javnega podjetja. Zaradi tega se je tudi odpovedal
funkciji podžupana.
Ivana KUS: kot predsednica KVIAZ-a obrazloži, da je bila v mesecu januarju zaradi
zdravstvenih razlogov odsotna, zato je bil razpis objavljen v MUV-u v dogovoru s
strokovno delavko občinske uprave. V skladu z odlokom mora biti razpis objavljen 8
dni. Način objave je bil enak kot v prejšnjem razpisu.

Robert KRIVOGRAD: ponovno izpostavi, da se komisija ni sestala. Glede objave
poudari, da bi bilo potrebno razpis objaviti po sredstvih javnega obveščanja in v
MUV.
Marjana ŠVAJGER: odgovori, da je MUV uradno glasilo, kjer se objavljajo občinski
predpisi in razpisi.
Metka ERJAVEC: Robert Potnik se ji zdi primeren kandidat za prevzem vršilca
dolžnosti, saj ceni njegovo dosedanjo delo na mestu podžupana in pri vodenju
režijskega obrata, kot tudi sodelovanje s krajevnimi skupnostmi.
Robert KRIVOGRAD: ne oporeka sposobnosti Robertu Potniku za vodenje, vendar ne
soglaša z načinom izvedbe izbirnega postopka.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za vršilca dolžnosti direktorja
Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. imenuje Roberta
POTNIKA, stanujočega Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi, za obdobje največ 1 leta.
Z 10 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

12. TOČKA
SEZNANITEV Z ZAPISNIKI ZBOROV OBČANOV V LETU 2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zborov
občanov v letu 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
13. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 10.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k
podaji novih pobud in vprašanj.
Anton VODUŠEK: že pred časom je na eni izmed sej podal pobudo, za iskanje rešitev
ureditve prometne situacije na Maistrovi ulici. Zaradi uvedbe enosmernega prometa
se je stanovalcem onemogočilo dostopanje do domov po Maistrovi ulici, tako da
morajo za vračanje prevoziti precej daljšo relacijo (Pohorska ulica – Mariborska
cesta). Sam opaža, da nekateri vozniki pravila kršijo. Meni, da bi bilo smiselno poiskati
možnost dostopa tudi Maistrove ulice. Po besedah župana je bila pobuda predana

v reševanje Komisiji za urejanje uličnega prometa. Zanima ga, kdaj lahko pričakuje
odgovor.
Župan: g. Voduška popravi, da vprašanje ni bilo naslovljeno na Komisijo za urejanje
uličnega prometa, temveč na Fakulteto za gradbeništvo in arhitekturo v Mariboru,
pripravljavcu prometne študije. Odgovor s strani pripravljavca še ni bil podan, bo pa
s strani občine poslana urgenca za posredovanje odgovora na vprašanje.
Anton VODUŠEK: poda pohvalo zaposlenim v MKC Radlje. Iz osebnih izkušen pove,
da imajo zaposleni prijazen odnos tako do otrok, kot tudi do starejših. Izvajajo se
določeni tečaji tudi za starejše občane in so starejšim občanom v pomoč.
Župan: zahvali se za podano pohvalo. Doda, da v Radljah že dve leti deluje tudi
Marenberški mladinski lokalni svet, s katerim občina odlično sodeluje. V Radljah že
več kot eno leto deluje prvi uradno verificirani medgeneracijski center na Koroškem.
Izvedenih je bilo preko 700 prireditev. Veseli ga, da se tudi na ta način gradi in utrjuje
medgeneracijski odnos med občani.
Robert KRIVOGRAD: opozori, da na ulici v naselju Hmelina, pred avtobusno postajo,
kjer je uvedena omejitev hitrosti, že nekaj časa ne deluje svetlobni znak, ki meri
hitrost. Nadalje se na Maistrovi ulici, proti Pohorski cesti pojavljajo udarne jame, kot
posledica prekopa cestišča. Prav tako opozori na nastale luknje v cestišču na križišču
Pohorske ceste, kjer je bil izveden priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
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 11. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 14. 3. 2016, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 2: Z dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi se umakne 3. točka – Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Radlje ob Dravi – druga obravnava ter se nadomesti z 12. točko dnevnega reda –
Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v Občini Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.
in uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d. o. o. sprejmejo po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 4: Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
1. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2016
2. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi
– skrajšani postopek
4. Letni program nadzora Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
5. Potrditev gospodarskega plana Javnega podjetja kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. – skrajšani postopek
7. Predlog uradno prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. – skrajšani postopek
8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
9. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Zdravstveni dom
Radlje ob Dravi
10. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d. o. o.
11. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2015
12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno št. 1 do 4 so bili realizirani na sami seji.

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Letni program športa je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje subvencijo cene omrežnine
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 50 % za fizične osebe. Subvencija se
upošteva od 1. 1. 2016.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Odlok je bil odposlan v objavo v MUV.
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z letnim programom
nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 2016.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje gospodarski plan Javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2016.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o.
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje d.o.o., v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Odlok je bil odposlan v objavo v MUV.
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme uradno prečiščeno
besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje d.o.o., v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega čistopisa se je izvedel vpis v sodnem registru.
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil odposlan v objavo v MUV. Na podlagi sklepa je bila izdana
odločba o ukinitvi javnega dobra ter podan zemljiškoknjižni predlog.
SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju
Lidije Golob za direktorico Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi.

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za vršilca dolžnosti direktorja
Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. imenuje Roberta
POTNIKA, stanujočega Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi, za obdobje največ 1 leta.
REALIZACIJA: Sklep je bil vročen imenovanemu.
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zborov
občanov v letu 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 31. 3. 2016
ZAPISNIK
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v četrtek, dne 31. 3.
2016 med 09.00 in 10.00 uro.
DNEVNI RED:
1. Obravnava Poslovnega poročila Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o. za leto 2015.
Vabila so bila svetnikom osebno vročena v petek, dne 25. 3. 2016.
Osebno vročitev vabila so potrdili naslednji svetniki: Robert Potnik, Jan Sredenšek,
Leonida Matjaž, Ivana Kus, Erika Luzar, Anton Vodušek, Stanislav Lipuš, Alenka Helbl,
Robert Krivograd, Ivan Sušnik, Peter Starc, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec,
Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Osebno vročitev vabila je potrdilo 16 svetnikov, dopisna seja je sklepčna in svetniki lahko
veljavno sklepajo.
AD 1 – Obravnava Poslovnega poročila Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o. za leto 2015.
Gradivo je bilo svetnicam in svetnikom posredovano skupaj z vabilom za dopisno sejo.
Sklep je sprejet če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.
Glasovalo je 15 svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila.
SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2015.
S 13 glasovi ZA, 2 glasoma PROTI, od 15 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.
Podani sta bili dve pripombi, in sicer:
Pripomba svetnice Alenka HELBL, ki za v prihodnje želi, da se poročilo Javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., obravnava na redne seji občinskega sveta,
z možnostjo razprave.
Pripomba svetnika Petra STARCA, ki predlaga, da se naslednja poročila javnega
podjetja obravnavajo na rednih sejah občinskega sveta.
Zapisala: Marjana ŠVAJGER, tajnik občine
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi
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