OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 23.5.2016

ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 23. 5. 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, Alenka Helbl, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik,
Peter Starc, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Robert Krivograd.
Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Prisotni vabljeni:
- Direktorica KPM, Brigita RAJŠTER,
- Direktorica ENERGAP, Energetske agencije za Podravje, dr. Vlasta KRMELJ,
- Predsednica sveta invalidov, mag. Darinka KOVŠE-KETIŠ,
- Vodja MIK, mag. Jelka KLEMENC,
- Ravnateljica GŠ Radlje ob Dravi, mag. Milka AJTNIK,
- Ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, mag. Damjan OSRAJNIK,
- Direktor JZ ŠKTM, Milan ŠARMAN,
- Direktorica CSD Radlje ob Dravi, Mirjana POPIJAL,
- Direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, Slavica POTNIK,
- Direktorica ZD Radlje ob Dravi, Lidija GOLOB,
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve,
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
Odsotni vabljeni:
- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 11. REDNE SEJE in 4. DOPISNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklep 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 11 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
DNEVNI RED 11. REDNE SEJE:
Ker gre za manj zahtevne spremembe župan predlaga, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski
muzej ter Predlog odloka o Rebalansu I proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto
2016 s Predlogom dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radlje ob Dravi–sprejmejo po skrajšanem postopku.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda koroški pokrajinski
muzej, sprejme 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: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog odloka o
Rebalansu I proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 in Predlog dopolnitve
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi,
sprejme po skrajšanem postopku.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 12. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne in 4. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Koroški pokrajinski muzej – skrajšani postopek
3. Potrditev Letnega poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 in seznanitev z Akcijskim načrtom za
pospeševanje elektromobilnosti v Občini Radlje ob Dravi do leta 2020
4. Obravnava Poročila o izvajanju akcijskega programa za neodvisno življenje
invalidov v Občini Radlje ob Dravi v letu 2014 in 2015
5. Obravnava poročil za leto 2015:
a. Koroški pokrajinski muzej,
b. Medobčinski inšpektorat Koroške,
c. Glasbena šola Radlje ob Dravi,
d. Osnovna šola Radlje ob Dravi,

e. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi,
f. Center za socialno delo Radlje ob Dravi,
g. Knjižnica Radlje ob Dravi,
h. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.
6. Predlog potrditve izbora delitev sredstev za socialno-zdravstvene programe
7. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015
8. Potrditev premoženjske bilance za leto 2015
9. Predlog Odloka o Rebalansu I proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
in Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 – skrajšani postopek
10. Ureditev statusa grajenega javnega dobra
11. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja
MS v naselju Radlje ob Dravi (MUV št. 14/2006, 11/2008)
12. Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 8. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za občino Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št.
8/88, 9/91, 17/06, 34/09-teh.popravek, 19/10, 18/13, 24/13 in 11/14)
13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ – SKRAJŠANI POSTOPEK
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.
Podrobnejšo predstavitev predloga je
pokrajinskega muzeja, ga. Brigita RAJŠTER.

predstavila

javne

direktorica

službe

Koroškega

Razprave ni bilo.
Na seji je začasno odsoten Robert Potnik.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembi in
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja, v predlagani
vsebini.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

3. TOČKA
POTRDITEV LETNEGA POROČILA O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2015 IN SEZNANITEV Z AKCIJSKIM NAČRTOM ZA
POSPEŠEVANJE ELEKTROMOBILNOSTI V OBČINI RADLJE OB DRAVI DO LETA 2020
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica ENERGAP, Energetske agencije za
Podravje, dr. Vlasta Krmelj.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Direktorici ENRGAP, dr. Vlasti Krmelj, zastavi vprašanje, kolikšno je bilo
število nakupov električnih avtomobilov v Občini Radlje ob Dravi ter kolikšna je
uporaba polnilnice za električne avtomobile. Zanima jo, ali je opaziti vpliv osveščanja
o uporabi električnih avtomobilov pri občanih napram preteklim letom.
Dr. Vlasta KRMELJ: Obrazloži, da neposrednega spremljanja uporabe električne
polnilnice ne izvajajo, zaenkrat električnih vozil na območju Občine Radlje ob Dravi
ni bilo nabavljenih. Trenutna cena goriv je nizka, zato je ob ekonomsko-finančnih
preračunih dostikrat ugotovljeno, da so električna vozila, kljub znižanju cen iz
preteklih let, še vedno precej draga. V letošnjem letu je Ekosklad povečal subvencijo
za nakup na 7.500 EUR. Namen nakupov električnih avtomobilov in postavitve
električnih polnilnic s strani občin je predvsem informativni-izobraževalne narave, s
katero javni sektor izkazuje, da so električna vozila dolgoročno prava pot.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Letno poročilo o izvajanju
Lokalnega energetskega koncepta v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 v
predloženi vsebini.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s predloženo vsebino
Akcijskega načrta za pospeševanje elektromobilnosti v Občini Radlje ob Dravi do
leta 2020.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
OBRAVNAVA POROČILA O IZVAJANJU AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA NEODVISNO
ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI RADLJE OB DRAVI V LETU 2014 IN 2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Podrobnejšo obrazložitev ter stališče Sveta za invalide je prestavila predsednica ga.
Darinka Kovše Ketiš.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Poročilo o izvajanju
akcijskega program za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za leto
2014 in 2015, razen s tem, da se v sedmem odstavku poročila črta drugi stavek, ki se
glasi: »Meddruštvena koordinacija tistih društev invalidov, ki delujejo na območju
Občine Radlje ob Dravi je že utečeno delovala«. Prav tako se na zadnji strani pri
točki 17, prva alineja, ki se glasi: »MDI – aktiv delovnih invalidov« spremeni, tako da se
doda: » - trenutno neaktivno« in pri drugi alineji, ki se glasi: »MDI – koordinacija« tudi
doda: » - trenutno neaktivno«.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
5. TOČKA
OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2015
a.) Koroški pokrajinski muzej
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja ga.
Brigita RAJŠTER.
Župan: Poda zahvalo direktorici go. Brigit Rajšter za izkazano dobro delo muzeja.
Skozi predstavitev poročila je mogoče ugotoviti, koliko vsebin muzej izvaja in kako
pomembna in upravičena je bila ustanovitev enote muzeja v Radljah.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za
socialno delo Radlje ob Dravi za leto 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
b.) Občina Dravograd, Medobčinski inšpektorat Koroške
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 poročila je predstavila vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške,
mag. Jelka KLEMENC.
RAZPRAVA:

Alenka HELBL: Glede na predstavljeno stališče Odbora za prostorsko planiranje,
varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, da občinska uprava prične s
postopkom izstopa iz Medobčinskega inšpektorata Koroške, prosi za podajo in
obrazložitev konkretnih razlogov za navedeno odločitev, saj je iz predstavljenega
poročila razbrati, da je delo inšpektorata dobro.
Mag. Jelka KLEMENC: pojasni, da ni pravi naslov za podajo odgovora na zastavljeno
vprašanje. Predvideva, da gre za politično odločitev, zato predlaga, da odgovor
poda župan oz. predsednik odbora. Doda, da so bili postopki dela inšpektorata
pregledani in strokovne napake ni bilo zaznane.
Župan: pove, da je bil takšen sklep Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja
ter naravne in kulturne dediščine.
Alenka HELBL: s podanim odgovorom ni zadovoljna, zato predlaga, da na
zastavljeno vprašanje odgovori predsednik Odbora za prostorsko planiranje, varstvo
okolja ter naravne in kulturne dediščine. Pregledala je sam postopek izstopa, ki traja
eno leto. Zanima jo kakšna je vizija občine v prihodnje na področju delovanja
inšpekcije ter kaj bo navedeno pomenilo za občane.
Župan: obrazloži, da bodo odgovori na vprašanja podani ob primernem času.
Robert KRIVOGRAD: Kot član Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine pojasni, da na seji odbora ni bilo razprave in ne
pojasnjenih razlogov oz. vzrokov za izstop iz organa, temveč se je razpravljalo le o
možnosti zamenjave inšpektorja, ki dela na območju občine Radlje ob Dravi. Prosi, za
podajo razlogov za takšno odločitev.
Župan: obrazloži, da je bilo poleg sprejetega stališča odbora, da se potrdi poročilo
Medobčinskega inšpektorata Koroške, sprejeto tudi stališče, da se naloži občinski
upravi, da prične s postopkom izstopa iz Medobčinskega inšpektorata Koroške. V
kolikor bo Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel navedeni sklep, bo občinska
uprava pričela izvajati aktivnosti v zvezi z izstopom. Navedeno ne pomeni
neposrednega izstopa, temveč le pričetek izvajanja aktivnosti. Cilj je zagotoviti
učinkovito delovanje organa v prihodnje. V preteklem obdobju je bilo namreč
opaženih nekaj zadev, s katerimi Občina Radlje ob Dravi ni bila zadovoljna. V kolikor
se bodo zadeve tekom postopka uredile, obstaja možnost zamrznitve postopka
izstopa.
Alenka HELBL: predlaga procesni predlog in sicer, da se glasuje o sklepu, da Občinski
svet Občine Radlje ob Dravi ne potrdi poročila Medobčinskega inšpektorata
Koroške. S sprejetjem navedenega sklepa, bo obstajal tudi razlog, da Občinske svet

glasuje o sklepu s katerim se občinski upravi naloži, da prične z aktivnostmi za izstop in
Medobčinskega inšpektorata Koroške.
Glede na procesni predlog svetnice Alenke Helbl, župan občinskemu svetu predlaga
v sprejem
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi ne potrjuje poročila Občine
Dravograd, Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2015.
Z 2 glasoma ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov sklep ni sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Občine
Dravograd, Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2015.
Z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi naloži občinski upravi, da prične s
postopkom izstopa iz Medobčinskega inšpektorata Koroške.
Z 11 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
c.) Glasbena šola 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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Obrazložitev poročila je podala ravnateljica glasbene šole mag. Milka Ajtnik.
RAZPRAVA:
Župan: zaradi predvidenega odhoda ravnateljice mag. Milke Ajtnik v pokoj, poda
direktorici zahvalo za njen vložek in trud, prav tako pa poda zahvalo za uspešno
delo celotnemu kolektivu Glasbene šole Radlje. Ponosen je na uspehe mladih
glasbenikov.
Direktorica mag. Milka AJTNIK: vesela je, da je glasbena šola Radlje v letošnjem letu
dobila prvo državno nagrado iz diatonične harmonike, po vodstvom mentorice
Nade Bauer Krivograd.
Alenka HELBL: poda zahvalo direktorici, z željo, da bi vsi javni zavodi delovali tako
odločno kot deluje glasbena šola. Še posebej jo veseli, da je direktorici uspelo
spremeniti miselnost delovanja glasbene šole ter da se v okviru glasbene šole
odvijajo tudi drugi kulturni dogodki in dejavnosti.

Peter STARC: zahvalo poda vodstvu in timu glasbene šole. Meni da je Glasbena šola
Radlje pod vodstvo direktorice go. Milke Ajtnik dosegla izjemen napredek.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole
Radlje ob Dravi za leto 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
d.) Osnovna šola 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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Podrobnejšo obrazložitev je podal ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag.
Damjan Osrajnik.
Župan: pove, da je bil na svetu staršev na Remšniku sprejet sklep, da se organizira
enota vrtca na Remšniku. Meni, da je navedena odločitev dobra tudi za nadaljnje
delovanje podružnice Osnovne šole na Remšniku. V splošnem obrazloži, da je
sodelovanje z Osnovno šolo Radlje ob Dravi vzorno. Nekoliko ga je v lanskem letu
prizadel le napačno razumljen koncept sofinanciranja šole v naravi. Namen
sprememb je bil namreč pomagati socialno šibkejšim na način, da se jim dodeli višja
subvencija.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole
Radlje ob Dravi za leto 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
e.) Javni zavod ŠKTM 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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Podrobnejšo obrazložitev je podal direktor Javnega zavoda ŠKTM, g. Milan ŠARMAN.
RAZPRAVA:

Alenka HELBL: direktorju javnega zavoda ŠKTM zastavi vprašanje v zvezi z vsebino
poročila, kjer je navedeno, da se dejavnosti javnega zavoda prepletajo in jih ni
možno jasno razmejiti. Opozori na priporočilo nadzornega odbora, da bi v javnem
zavodu moralo biti vodenje posameznih dejavnosti prikazano bolj transparentno.
Nadalje je v poročilo zapisano, da je zavod za zaposlovanje izvedel nadzor nad
izvajanjem programa javnih del. Zanima jo, če je to razlog za slabšo oceno dela
javnih delavcev. Prav tako je iz poročila razvidno, da je bil opravljen nadzor s strani
inšpektorata RS za delo nad zakonitim izvajanjem delovno pravne zakonodaje.
Zanimajo jo ugotovitve inšpektorata, saj je bilo v poročilu zapisano le, da ni bilo
ugotovljenih večjih kršitev. Glede na veliko število izvedenih dogodkov in dejavnosti
s strani javnega zavoda ŠKTM, ki nedvomno zahteva veliko koordinacije in dela, jo
zanima udeležba na posameznih dogodkih. Pri podatkih o številu nočitev in prihodkih
od nočitev ugotavlja, da je zaračunana posamezna nočitev 6,20 EUR, kar se ji zdi
zelo nizek znesek. Direktorja prosi za obrazložitev, ali so bile pri nočitvah dogovorjene
kakršne koli pocenitve. Iz poročila ne razvidi podatka o turistični taksi. Zanima jo tudi,
kako se zaračunavajo nočitve delavcem, ki so začasno na območju Radelj ob Dravi.
Na področju »Mladih« želi natančnejše poročilo projekta Coworking. Seznanjena je s
pričetkom delovanja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje različnih oblik
zasvojenosti. V poročilu je zasledila sodelovanje z Marenberškim lokalnim mladinskim
svetom, čeprav meni, da dejanskega sodelovanja ni mogoče razvideti. Pri projektu
ERASMUS + je posebno pozornost namenila projektu Srce in duša inkluzije, zato jo
zanima ali gre za lasten projekt zavoda ali gre za projekt drugega zavoda. V kolikor
Javni zavod ŠKTM ni nosilec projekta, temveč je le izvajalec, se ji zdi primerno, da bi
se to zapisalo v poročilu. Pri programu »Medgeneracijsko sodelovanje« je zapisano,
da je bilo med letom registriranih preko 1.300 uporabnikov, kar je po njenem mnenju
pohvalno, zanima pa jo, kako se ta del ločuje od mladinskega področja. Meni, da
bo načrtovan projekt »Pomoč družinam« zelo zahteven in bo potrebna strokovna
usposobljenost kadra. Pri projektu prostovoljski programi je razvidno veliko število
prostovoljcev (28), ni pa zabeleženo, koliko dejanskih ur prostovoljstva se opravi.
Predlaga, da bi se prostovoljca z največ opravljenimi urami, prijavilo za nagrado »naj
prostovoljca Slovenije«. V splošnem prosi za pojasnilo glede načina zaposlovanja v
MKC. Predlaga tudi širše sodelovanje in povezovanje društev.
Direktor Milan ŠARMAN: odgovori, da so podporočila pripravljena. Še vedno trdi, da
se nekatere dejavnosti prekrivajo, kar je navedel tudi v odzivnem poročilu
nadzornemu odboru. Glede infrastrukture so zadeve ločene (Športna hiša, smučišče,
Vodni park Reš, itd.). Inšpekcije niso ugotovile nepravilnosti, navedene pa so bile
določene manjše stvari, ki jih je potrebno odpraviti. Podatki o številu udeležencev so
zabeleženi, vendar je bil mnenja, da jih ni smiselno vnašati v poročilo. Za
medgeneracijski center so podatki zabeleženi, saj gre za nov projekt. Pri nočitvah so
vključene skupine mladih, ki izvajajo in sodelujejo pri izvajanju določenih projektov,
na ta način pa se jim omogoči tudi ugodnejša cena nočitev. Prav tako je bilo
nastanjenih nekaj dijakov, ki so bivali celotno leto, tako da so se jim zaračunali
mesečni pavšali, ki pa so relativno nizki in znižujejo povprečno ceno. Nastanjenih je
bilo tudi nekaj delavcev, ki se jim glede na ponujeni standard cene nekoliko znižajo.
Turistične takse so bile ustrezno odvedene občini. Aktivnosti za preprečevanje
zasvojenosti so bile prenesene na Društvo prijateljev mladine. Sodelovanje z
mladinskim svetom se mu ne zdi slabo. Veliko je soorganizatorstva pri izvedbi
prireditev. Prostovoljstvo se izvaja, v lanskem letu so bile podeljene nagrade, ki jih
omogoča pravilnik. Ure prostovoljstva so zabeležene. Zaposlovanje je transparentno.

Pregledano je bilo s strani inšpekcije. Pri zaposlovanju se sodeluje z Zavodom za
zaposlovanje. Postopek je odprt, prispelo je več vlog.
Alenka HELBL: meni, da odgovori niso zadostni, zato prosi za pisne odgovore.
Direktor Milan ŠARMAN: pove, da za pisne odgovore potrebuje predhodno podana
pisna vprašanja.
Robert KRIVOGRAD: želi, da se v Športni hiši Radlje ob organizaciji različnih prireditev
ne krati ur rekreativnim društvom. Pri organizaciji prireditve, ki je izvedena v sobotnem
terminu, se občasno športna hiša zaradi priprav zapre že v petek popoldne, s tem pa
se onemogoči dejavnosti rekreativnim društvom. Predlaga, da bi nekdo od
zaposlenih poskušal čimbolj uskladiti dejavnosti v športni hiši.
Direktor Milan ŠARMAN: pojasni, da se ob organizaciji prireditev v športni hiši, vzame
društvom le nujno potrebno število ur, ki so potrebne za pripravo prireditvenega
prostora in izvedbo prireditev.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega zavoda
ŠKTM za leto 2015.
Z 11 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
f.) Center za socialno delo 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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica CSD Radlje ob Dravi ga. Mirjana
POPIJAL.
Razprave ni bilo.
Na seji je začasno odsoten svetnik Robert Potnik.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za
socialno delo Radlje ob Dravi za leto 2015.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
g.) Knjižnica 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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, ga. Slavica
POTNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Knjižnice Radlje
ob Dravi za leto 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
h.) Zdravstveni dom 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
negospodarstva, je predstavila predsednica ga. Metka ERJAVEC.

javne

službe

Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica ZD Radlje ob Dravi ga. Lidija Golob.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: poda čestitke za dobro delo Zdravstvenega doma, zastavi pa
vprašanje glede izvedbe razširitve parkirišča pred zdravstvenim domom.
Direktorica Lidija GOLOB: odgovori, da se idejne zasnove za izgradnjo parkirišča že
pridobivajo. Aktivnosti na navedenem področju se bodo izvajale že v letošnjem in v
prihodnjem letu. Hkrati z razširitvijo parkirišča se predvideva tudi ureditev urgentnega
dovoza.
Anton VODUŠEK: pridružuje se čestitkam za dobro delo. Direktorici zastavi vprašanje
glede roka za odčitavanje rentgenskih posnetkov. Rok 5-7 dni se mu zdi
nesprejemljiv.
Direktorica Lidija GOLOB: pojasni, da gre za strokovno vprašanje. Sklenjena je
pogodba z izvajalcem rentgenske dejavnosti, v kateri je določen rok 5-7 dni. Izvajalci
se tega roka držijo, v kolikor je potrebno zadevo prednostno obravnavati (nujna
diagnostika), mora to opredeliti osebni zdravnik.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi za leto 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

6. TOČKA
PREDLOG POTRDITVE IZBORA DELITEV SREDSTEV ZA SOCIALNO ZDRAVSTVENE
PROGRAME
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

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog razdelitve sredstev
za socialno-zdravstvene programe za leto 2016.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO
2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo
obrazložitev
predloga
računovodkinja, ga. Natalija Planinšič.

zaključnega

računa

je

predstavila

RAZPRAVA:
Alenka HELBL: iz zaključnega računa je izkazano, da so prihodki manjši za cca 24
odstotkov, odhodki oz. izdatki se temu niso prilagodili. Nadalje navaja, da je bila
planirana zadolžitev za cca 1 mio, občina pa se je zadolžila za skoraj 2,8 mio.
Dolgoročni krediti znašajo cca 3,6 mio, dodatna zadolžitev v 2015 pomeni cca 2,8
mio. Kratkoročne obveznosti znašajo 1,6 mio. Prosi za kopijo soglasij ministrstva za
finance glede zadolževanja.
Župan: pove, da bodo dokumenti posredovani.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, v predlagani vsebini.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

8. TOČKA
POTRDITEV PREMOŽENJSKE BILANCE ZA LETO 2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev premoženjske bilance je podala računovodkinja, ga. Natalija Planinšič.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za
leto 2015.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O REBALANSU I PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA
LETO 2016 IN PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 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.
Podrobnejšo obrazložitev predloga rebalansa I je predstavila računovodkinja, ga.
Natalija Planinšič.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine, v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem je predstavil predsednik odbora, g.
Robert Potnik.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: pove, da iz rebalansa ni razvidnih sprememb zaradi sprejete
subvencije omrežnine, prav tako so v rebalansu še vedno razvidna sredstva za
podžupana, ki naj bi se funkciji odpovedal, ter cca 16.000 eur sredstev za Režijski
obrat Občine Radlje ob Dravi, ki je bil ukinjen.
Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: obrazloži, da bodo ti podatki upoštevani pri
naslednjem rebalansu.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Rebalansu I
proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 s predlogom sprememb in
dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob

Dravi za leto 2016, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za prostorsko
planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.
Z 11 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
UREDITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
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.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 24: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra, v predlagani vsebini.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11. TOČKA
TEHNIČNI POPRAVEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL
OBMOČJA MS V NASELJU RADLJE OB DRAVI (MUV ŠT. 14/2006, 11/2008)
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.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 25: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejeme Tehnični popravek
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja MS v naselju Radlje ob Dravi
(MUV, št. 14/2006,11/2008), v predlagani vsebini.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

12. TOČKA
OBVEZNA RAZLAGA PRVE ALINEJE PRVEGA ODSTAVKA 8. ČLENA ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBČINO RADLJE OB DRAVI (MEDOBČINSKI
URADNI VESTNIK, ŠT. 8/88, 9/91, 17/06, 34/09-TEH.POPRAVEK, 19/10, 18/13, 24/13 IN
11/14)
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. 26: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejeme obvezno razlago 8. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radlje ob Dravi (Medobčinski
uradni vestnik, št. 8/88, 9/91, 17/06, 34/09-teh.popravek, 19/10, 18/13, 24/13 in 11/14),
v predlagani vsebini.
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 11.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k
podaji novih pobud in vprašanj.
Alenka HELBL: na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je podala
vprašanje v zvezi z ureditvijo parkirišča pred občinsko stavbo (glede sanacije robov).
Zanima jo, ali je Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. že
proučilo zadevo in kakšne so predlagane rešitve. Nadalje zastavi vprašanje v imenu
prebivalcev Dobrave in sicer v zvezi s hudournikom na območju Dobrave. Neurje ob
2. maju je povzročilo nekaj materialne škode na zemljiščih ob hudourniku, ki so jo
krajani Dobrave sanirali sami. Opozarja na vprašanje varnosti zgrajene ponikalnice,
saj je v bližini zgrajeno igrišče. Seznanjena je z dejstvom, za reševanje zadeve ni v
pristojnosti lokalne skupnosti, vseeno pa jo zanima, kako se bo pristopilo k reševanju
zadeve.
Župan: Glede neljubega dogodka, ki se je zgodil drugega maja na hudourniku –
Huda luknja v Radljah pove, da občina ne nosi odgovornosti za škodo, ki je nastala.
Ne gre za prelaganje odgovornosti, saj je v Zakonu o vodah določeno, da je
upravljanje in urejanje vodotokov v pristojnosti države. Na osnovi Uredbe je država
preko ARSO podelila koncesije izvajalcem gospodarske javne službe upravljanja z
vodami in obvodnimi zemljišči za posamezna območja. V tem primeru država
pooblasti podjetja in s tem odvzame pristojnosti lokalni skupnosti. Lokalna skupnost s
tem ukrepom države ne sme posegati v vodotoke, razen v primerih, ko je ogroženo
premoženje in človeška življenja. Lokalna skupnost posreduje preko civilne zaščite in
reševalnih služb. V omenjenem primeru je na poziv krajanov Dobrave na številko 112
posredovala gasilska enota iz Radelj ter opravila ogled hudournika. Ker je ugotovila,
da bi lahko prišlo do povzročitve škode na objektih, se je vodja intervencije odločil za

ukrepanje. Leta 2004 je občina naročila projekt ureditve vodotoka Huda luknja
Dobrava, pri podjetju Higra d.o.o. Podjetje je izdelalo projekt, ki je predvidel kanalski
odvod vode v vrednosti 300.000 EUR, ki pa žal za upravljavca ni bil izvedljiv. Naslednji
problem je z lastništvom zemljišč na katerih se pojavlja škoda in so v lasti SKZG, ki pa
jih oddaja v zakup. Meni, da bi morali zakupniki urejati problem s SKZG, sklad pa z
ARSO. Leta 2014 je bil izdelan nov projekt v izvedi podjetja Hidropro, Zoran Fujs s.p., ki
je predvidel izgradnjo ponikalnice. Projekt je predvidel izgradnjo štirih ponikalnic, ki bi
po mnenju projektanta lahko poniknile tudi zelo visoke vodostaje vodotoka, kakršen
je bil 2. maja, vendar so se takrat odločili za izgradnjo ponikalnice, ki bi zagotavljala
odvod normalnih voda. 2. maja je padlo cca 100l vode na m2. Za urejanje
vodotokov je nedvomno odgovorna država preko koncesionarjev, vendar je bistven
problem zagotavljanje sredstev za izvedbo potrebnih ukrepov, ki bi preprečevali
nastanek škode. Namenjeno je bistveno premalo sredstev in zato tudi urejanje in
sanacije vodotokov podjetja ne morejo izvajati, v pristojnosti občine pa je samo
izvedba intervencij v primeru ogroženosti premoženja in ljudi. V kratkem bo na občini
sklican sestanek s predstavniki koncesionarja, ki so po veljavnih predpisih dolžni
poskrbeti za ureditev vodotokov, na katerem jim po predočen konkreten primer iz
Dobrave.
Stanislav LIPUŠ: v imenu občanov zastavi vprašanje za organizacijo Rdečega križa in
sicer na kakšen način in po kakšnih kriterijih se materialno šibkejšim občanom
dodeljujejo paketi oz. materialne dobrine s strani Rdečega križa.
Župan: Vprašanje bo posredovano Rdečemu križu.
Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, ali Občina Radlje ob Dravi še ima
podžupana.
Župan: pojasni, da Občina Radlje ob Dravi nima podžupana, saj je bil le-ta z dnem
1.4.2016 s sklepom razrešen.
Župan: prebere dopis, prejet s strani družbe Dom Hmelina d.o.o., glede prošnje po
subvencionirani omrežnini. (Vsebina dopisa je razvidna iz priloge gradiva.) Vloga je
bila najprej že naslovljena na občino, vendar je iz sklepa občinskega sveta razvidno,
da se subvencija prizna za fizične osebe. Vloga je bila preko javnega podjetja KIČ
Radlje d.o.o. posredovana Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d.o.o.,
ki pripravilo odgovor, da kot pravna oseba po sklepu OS niso upravičeni do
subvencije ter da so izstavljen račun dolžni poravnati. Ker z odgovorom v Domu
Hmelina d.o.o. niso bili zadovoljni, so se z istim vprašanjem ponovno oglasili pri
županu. Kot župan je podal enak odgovor, zaradi česar je bila prošnja posredovana
neposredno v obravnavo občinskemu svetu. Ponovno poudari, da je družba Dom
Hmelina d.o.o. registrirana kot pravna oseba in ni tretirana kot javni zavod z
nepridobitno dejavnostjo.
Robert POTNIK: pove, da so v javnem podjetju KIČ Radlje d.o.o. prejeli vlogo za
subvencijo, vendar ni bilo osnove za priznane subvencije, saj podjetje Dom Hmelina
d.o.o. posluje z dobičkom.
Alenka HELBL: po njenem mnenju bi morali razmisliti o možnosti subvencije, saj
navaja, da se bo verjetno zaradi tega zvišala stanarina 152 oskrbovancem.

Župan: izključuje možnost, da bi bile na račun nepriznane subvencije zvišane cene
domske oskrbe, saj cene predpisuje ministrstvo. Glede na ustvarjen dobiček bi po
njegovem lahko pričakovali znižanje cen oskrbnin, vendar se to ni zgodilo. Na
splošno subvencioniranje cen otežuje nadaljnje opremljanje in izvajanje del na
področju odvajanja odpadnih voda.
Robert KRIVOGRAD: predlaga, da se naslednja seja izvede pred šolskimi počitnicami
zaradi zagotovitve prisotnosti čim večjega števila svetnic in svetnikov.
Seja zaključena ob 23.00 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 12. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 23. 5. 2016, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklep 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda koroški pokrajinski
muzej, sprejme po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog odloka o
Rebalansu I proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 in Predlog dopolnitve
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi,
sprejme po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 12. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne in 4. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Koroški pokrajinski muzej – skrajšani postopek
3. Potrditev Letnega poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 in seznanitev z Akcijskim načrtom za
pospeševanje elektromobilnosti v Občini Radlje ob Dravi do leta 2020
4. Obravnava Poročila o izvajanju akcijskega programa za neodvisno življenje
invalidov v Občini Radlje ob Dravi v letu 2014 in 2015
5. Obravnava poročil za leto 2015:
a. Koroški pokrajinski muzej,
b. Medobčinski inšpektorat Koroške,
c. Glasbena šola Radlje ob Dravi,
d. Osnovna šola Radlje ob Dravi,
e. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi,
f. Center za socialno delo Radlje ob Dravi,
g. Knjižnica Radlje ob Dravi,
h. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.
6. Predlog potrditve izbora delitev sredstev za socialno-zdravstvene programe
7. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015
8. Potrditev premoženjske bilance za leto 2015
9. Predlog Odloka o Rebalansu I proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
in Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 – skrajšani postopek
10. Ureditev statusa grajenega javnega dobra

11. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja
MS v naselju Radlje ob Dravi (MUV št. 14/2006, 11/2008)
12. Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 8. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za občino Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št.
8/88, 9/91, 17/06, 34/09-teh.popravek, 19/10, 18/13, 24/13 in 11/14)
13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 5 so bili realizirani na sami seji.
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembi in
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Koroškega pokrajinskega muzeja, v predlagani
vsebini.
REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan Koroškemu pokrajinskemu muzeju.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Letno poročilo o izvajanju
Lokalnega energetskega koncepta v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 v
predloženi vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan ENERGAP, Energetski agenciji za Podravje.
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s predloženo vsebino
Akcijskega načrta za pospeševanje elektromobilnosti v Občini Radlje ob Dravi do
leta 2020.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan ENERGAP, Energetski agenciji za Podravje.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Poročilo o izvajanju
akcijskega program za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za leto
2014 in 2015, razen s tem, da se v sedmem odstavku poročila črta drugi stavek, ki se
glasi: »Meddruštvena koordinacija tistih društev invalidov, ki delujejo na območju
Občine Radlje ob Dravi je že utečeno delovala«. Prav tako se na zadnji strani pri
točki 17, prva alineja, ki se glasi: »MDI – aktiv delovnih invalidov« spremeni, tako da se
doda: » - trenutno neaktivno« in pri drugi alineji, ki se glasi: »MDI – koordinacija« tudi
doda: » - trenutno neaktivno«.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Svetu za invalide.
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za
socialno delo Radlje ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Občine
Dravograd, Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je
inšpektoratu Koroške.

bil

posredovan

Občini

Dravograd,

Medobčinskemu

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi naloži občinski upravi, da prične s
postopkom izstopa iz Medobčinskega inšpektorata Koroške.

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Občini Dravograd,
inšpektoratu Koroške ter občinski upravi Občine Radlje ob Dravi.

Medobčinskemu

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole
Radlje ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Glasbeni šoli Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole
Radlje ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Osnovni šoli Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega zavoda
ŠKTM za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za
socialno delo Radlje ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Knjižnice Radlje
ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog razdelitve sredstev
za socialno-zdravstvene programe za leto 2016.
REALIZACIJA: Na podlagi sklepa se je s sklenitvijo pogodb izvedla delitev sredstev za
socialno-zdravstvene programe.
SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan računovodstvu.
SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za
leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan računovodstvu.

SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Rebalansu I
proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 s predlogom sprememb in
dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob
Dravi za leto 2016, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za prostorsko
planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.
REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. Na osnovi sklepa je bila izdana
odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.
SKLEP št. 24: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejeme Tehnični popravek
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja MS v naselju Radlje ob Dravi
(MUV, št. 14/2006,11/2008), v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Tehnični popravek je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 25: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejeme obvezno razlago 8. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radlje ob Dravi (Medobčinski
uradni vestnik, št. 8/88, 9/91, 17/06, 34/09-teh.popravek, 19/10, 18/13, 24/13 in 11/14),
v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Obvezna razlaga je bila posredovana v objavo v MUV.

