OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-10

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek,
6.7.2020 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC,
Alenka HELBL, Dejan KRESNIK, Ešli PUŠNIK, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca
MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC, Tjaša VUČIČ, Dušan GLASER.
Opravičeno odsotni: Tjaša BREG, Robert KRIVOGRAD, Silvo PINTER.
Prisotni vabljeni:
- Andrej Erjavec, Skupni organ Koroške,
- mag. Gregor FICKO, direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o.,
- mag. Tadej PUNGARTNIK, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja,
- Tomaž GOLOB, komandir Policijske postaje Radlje ob Dravi,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
Opravičeno odsotna:
- mag. Jelka KLEMENC, vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik 11. redne seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem 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.
DNEVNI RED 12. REDNE SEJE:
Župan predlaga, da se predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
obravnava po skrajšanem postopku.
Alenka HELBL: Ker še svetnice in svetniki niso prejeli v seznanitev informacije o
izvrševanju proračuna za prvo polletje tekočega leta predlaga, da župan in

podžupan v svojih poročili predstavita, kako tečejo projekti. V kakšnih fazah so
projekti kot so Kolesarska steza Zg. Vižinga in Cerkveni trg.
Župan: Poročilo je vezano na prvo polletje, torej do 30.6. tekočega leta. Svetnice in
svetniki bodo seznanjeni z informacijo. Pojasni, da je projekt Zg. Vižinge v domeni
ministrstva za infrastrukturo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet soglaša, da se predlog Odloka o
prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
Medobčinski inšpektorat Koroške, obravnava po skrajšanem postopku.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Drugih predlogov vezanih na dnevni red seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: 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 seje občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 11. redne seje ter poročilo župana in
podžupana o aktivnostih med obema sejama
3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške – skrajšani postopek
4. Obravnava poročil za leto 2019:
a. Medobčinski inšpektorat Koroške
b. Skupni organ Koroške in medobčinsko redarstvo
c. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
d. Koroški pokrajinski muzej
e. Policijska postaja Radlje ob Dravi
5. Imenovanje članov v Svet zavoda JZ ŠKTM in članov strokovnih svetov
6. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2020
7. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Inv. vzdrž. odsekov
LC 347121 (Lampreht – Lovska koča) in protiprašna ureditev odsekov LC
347141 (Anton-Čavk-R3) in JP 846661 (Čavk-Peruš)«
8. Predlog Odloka o 2. rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020
in Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Radlje ob Drav za leto 2020 – skrajšani postopek
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 11. REDNE SEJE, TER POROČILO
ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA
Župan poda poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje ter poročilo o aktivnostih
med obema sejama.
Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 11. redne seje OS ter s poročilom
župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KOROŠKE – 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. 5:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat Koroške v
predlagani vsebini, v skrajšanem postopku.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2019
a.) Medobčinski inšpektorat Koroške
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Mag. Jelka KLEMENC se je na sejo opravičila.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št 6.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Medobčinskega inšpektorata
Koroške za leto 2019.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
a. Skupni organ Koroške in medobčinsko redarstvo
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev poročila je podal Andrej Erjavec, predstavnik Skupnega
organa Koroške.

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Urada za pripravo projektov in
Medobčinskega redarstva za leto 2019.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
b.) Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Skupno stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne
službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine, je podal predsednik odbora g. Robert Krivograd.
Obrazložitev poročila je podal direktor Javnega komunalnega podjetja Radlje ob
Dravi d.o.o., mag. Gregor FICKO.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Pove, da so ob branju poročila svetniki lahko zadovoljni. V imenu
svetniške skupine SDS pohvali delo JKP. Opozori pa na to, da bi bilo potrebno tudi v
manjših zaselkih namestiti kontejnerji za kosovne odpadke.
Ivan Sušnik: Zastavi vprašanje, glede načina zbiranja odpadkov. Suhi odpadki se
izven naselja zbirajo v vrečah. Več je suhih odpadkov, ki jih odvažajo le enkrat
mesečno. Zanima ga, če je možno, da bi krajani dobili večje število vrečk za zbiranje
odpadkov.
Direktor JKP Radlje ob Dravi: Zahvali se za pohvalo. JKP je edina komunala v Koroški
regiji, ki je ne glede na epidemijo izpeljala akcijo zbiranja kosovnih odpadkov. Tudi v
jeseni bo takšna akcija izvedena. Morebitne pobude se lahko podajo tudi preko
družbenih omrežij. Z logistiko je bilo v spomladanskem času nekaj težav, delavci so
bili na distancah.
S 1. 7. bodo povečali število vrečk, da ne bo potrebnih veliko obiskov. Opozori na
trenutne ukrepe, vstop za stranke v prostore JKP glede na situacijo trenutno ni
mogoč. Možna je komunikacija preko spleta, lahko tudi preko domofona.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega komunalnega
podjetja Radlje ob Dravi za leto 2019.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

c.) Koroški pokrajinski muzej
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. Marjanca Meršnik.

službe

Obrazložitev poročila je podala direktor Koroškega pokrajinskega muzeja mag. Tadej
Pungartnik.
Razprave ni bilo.
Začasno je s seje odsoten svetnik Dušan Glaser.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega pokrajinskega
muzeja za leto 2019.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
e.

Policijska postaja Radlje ob Dravi

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Na seji je ponovno prisoten svetnik Dušan Glaser.
Obrazložitev poročila je podal g. Miroslav ČREŠNIKA, pomočnik komandirja PP Radlje
ob Dravi.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom Policijske postaje
Radlje ob Dravi – Kako varno smo živeli v letu 2019.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
5.TOČKA
IMENOVANJE ČLANOV V SVET ZAVODA JZ ŠKTM IN ČLANOV STROKOVNIH SVETOV
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Robert Potnika
je občinski svet seznanil s predlogi oz. stališčem komisije.

RAZPRAVA
Alenka HELBL: ŠKTM je javni zavod ustanoviteljice Občine Radlje ob Dravi. Pove, da bi
bilo primerno, da bi v svetu zavoda tudi stranka SDS imela svojega predstavnika.
Meni, da gre za diskreditacijo njihove politične stranke in da je bilo dosedanje delo
predlagane kandidatke konstruktivno, v dobro Javnega zavoda ŠKTM. Nadalje izrazi
zaskrbljenost, da se Javnemu zavodu ŠKTM določene naloge na področju turizma
odvzemajo. Pove, da nimajo nič proti predlaganim članom, ne zdi pa se ji primerno,
da se stranki SDS odvzema mandat. Svetniška skupina SDS predloga, zaradi
navedenega ne more potrditi.
Župan: Pove, da ima v skupnem številu članov Sveta zavoda in strokovnih svetov, od
predstavnikov ustanovitelja, stranka SDS, največ predstavnikov.
Dominika Karlatec: Poda repliko k razpravi svetnice Alenke Helbl. Pove, da deluje
samostojno, podpira projekte ter meni, da dela v dobro občanov.
Svetnica Dominika Karlatec zapusti sejo.
Alenka HELBL: Pove, da strokovni sveti nimajo takšne moči, in da je teža v svetu
zavoda.
Prosi za kratek premor.
Alenka HELBL: Poda izjavo, da odstopa kot kandidatka za strokovni svet za kulturo.
Ešli PUŠNIK: Pove, da so strokovni sveti posvetovalno telo, moč pa je v Svetu zavoda.
V črkah ŠKTM ni vključene sociale, zato poda pobudo, da se umesti tudi pojem
sociale. Predlaga spremembo statuta javnega zavoda in da se ustanovi tudi
strokovni svet za socialo.
Župan: Odgovori svetnici Ešli Pušnik, da se njegova razparava ni nanašala na težo,
ampak na število predstavnikov. Podana pobuda se bo proučila.
Dejan KRESNIK: Pove, da je razočaran, da v Svetu zavoda ni predloga člana SDS.
Strinjajo se z zamenjavo, torej da se 2 člana iz strokovnega sveta zamenja za 1 člana
sveta zavoda. Poda pripombo izvoljenim članom, če kandidirajo naj funkcijo jemljejo
resno.
Sledi premor.
Seja se nadaljuje ob 20.15 uri.
Na seji je prisotnih 11 svetnic in svetnikov, občinski svet je sklepčen in lahko veljavno
sklepa.
Alenka HELBL: Po pogovoru in močnih argumentih svetniki SDS zapuščajo sejo
občinskega sveta.
Občinski svet ni sklepčen, župan odreja 15 min odmor, potem se ponovno preveri
sklepčnost.

Na seji se pridrži svetnik Silvo Pinter.
Po 15 minutnem odmoru župan preveri sklepčnost in ugotavlja, da je na seji prisotnih
9 svetnic in svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi
imenuje:
 Karla KOTNIKA
 Ivano KUS
 Hermana TOMAŽIČA.
kot predstavnike ustanovitelja, in
 Viktorja PUŠNIKA.
kot predstavnika zainteresirane javnosti.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za šport imenuje:
- Silva PINTERJA, kot predstavnika Športne zveze,
- Mirka ŽUPANČIČ-a, kot predstavnika športnih društev,
- Stanislava LIPUŠA, kot predstavnika ustanoviteljice.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Zaradi ustne izjave svetnice Alenka HELBL, da odstopa kot kandidatka za članico
strokovnega sveta za kulturo, župan predlaga, da se o predlogu sklepa za
imenovanje članov v strokovni svet za kulturo, ne glasuje. Ponovno se pozove se
KVIAZ k iskanju nadomestnega kandidata.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za turizem imenuje:
- Antonijo RAČNIK, kot predstavnika turističnih društev,
- Tadeja KUZMIČA, kot predstavnika turističnih ponudnikov iz občine,
- Stanislava POROČNIKA, kot predstavnika ustanoviteljice.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za mladino imenuje:
- Nežo TERNIK, kot predstavnika Kluba študentov iz občine,
- Anito PINTER, kot predstavnika srednješolske in osnovnošolske mladine,
- Tjašo BREG, kot predstavnika ustanoviteljice.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

6.TOČKA
DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2020
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednica Komisije za občinska priznanja ga. Metka ERJAVEC je občinski svet
seznanila s predlogi komisije.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme:
NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 se podeli:
- GLASBENI ŠOLI RADLJE OB DRAVI
PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 se podelijo:
- Franju POPIJAL-u
- Marijanu VALENTI-ju
- Radu KLEMENC-u
- Francu GLAZER-ju
- Marici PUŠNIK
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »INV. VZDRŽ.
ODSEKOV LC 347121 (LAMPREHT – LOVSKA KOČA) IN PROTIPRAŠNA UREDITEV
ODSEKOV LC 347141 (ANTON-ČAVK-R3) IN JP 846661 (ČAVK-PERUŠ)«
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. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Inv. vzdrž. odsekov LC 347121
(Lampreht – Lovska koča) in protiprašna ureditev odsekov LC 347141 (Anton-ČavkR3) in JP 846661 (Čavk-Peruš)« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

8. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO
2020 IN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB DRAV ZA LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev predloga rebalansa je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič.
Razprave o predlogu rebalansa ni bilo.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik.
Razprave o predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
2. rebalans Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, skupaj s prilogami, v
predlagani vsebini.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9.TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan: Prebere odgovore na vprašanja svetnic in svetnikov iz prejšnje seje glede
poročila JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o. in Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.
Vsebina odgovorov je bila priloga k gradivu 12. redne seje OS.
Lipuš Stanislav: Pove, da stanovalci Prisoje zastavljajo vprašanja, glede problematike
meteornih vod ob nalivih, ki povzročajo težave na objektih Prisoje, zanima ga, kdo
rešuje to problematiko.
Župan: Odgovori, da je bila občina že večkrat obveščena o dogajanju na objektih
Prisoje. Večkrat so se sestali s predstavniki posameznih vhodov, povabljen je bil tudi
upravnik. Občina sodeluje pri popravilih interne infrastrukture, kot etažni lastnik.
Nalogo mora izvesti upravnik. Gre za interno omrežje. Občina ne more prevzemati
odgovornosti namesto upravnika. Smo v fazi dogovora tudi glede prenosa ceste
okoli Prisoje. V velikem obsegu se je pojavil lastnik podjetje Nival d.o.o., ki je na
občino že podal pobudo za neodplačni prenos ceste. Zgornja cesta pa je bila
odkupljena s strani drugega podjetja.

Seja je zaključena ob 21.20 uri.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

