OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 27.6.2016

ZAPISNIK
13. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 27. 6. 2016
ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 14 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, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Robert Krivograd.
Prisotni vabljeni:
- Rozana MUŽICA, vodja programa Inštituta za mladinsko politiko
Ajdovščina,
- Predstavnik Skupne občinske uprave Koroške, Mitja OVČJAK,
- Direktorica ENERGAP, Energetske agencije za Podravje, dr. Vlasta KRMELJ,
- Direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., mag. Gregor FICKO,
- Direktor KOCEROD d.o.o., mag. Ivan PLEVNIK,
- Predstavnik Urada za pripravo projektov in medobčinskega redarstva,
mag. Aljoša KRIVEC,
- Komandir PP Radlje, Hubert IVANČIČ,
- Direktorica RRA Koroška, Karmen SONJAK in Metka Naveršnik,
- Ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, mag. Damjan OSRAJNIK,
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
Odsotni vabljeni:
- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi.
- Predstavnik (-ica) URBIS d.o.o.,
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
DNEVNI RED 12. REDNE SEJE:
Ker gre za manj zahtevne spremembe župan predlaga, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje mesta Radlje
ob Dravi- Hmelina ter sprejem Predloga Koncesijskega akta za izvajanje
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše
časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi, katerega določbe izhajajo iz samega
zakona, sprejmeta po skrajšanjem postopku.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje mesta Radlje
ob Dravi- Hmelina, sprejme po skrajšanem postopku.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog
Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in
vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi,
sprejme po skrajšanem postopku.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 12. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog Strategije za mlade Občine Radlje ob Dravi 2016 – 2020
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
za območje mesta Radlje ob Dravi - Hmelina, skrajšani postopek
5. Potrditev DIIP-a »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno
obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi
6. Izjava občine kot soustanoviteljice odlagališča nenevarnih odpadkov Gortina
– Muta o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo
7. Obravnava poročil za leto 2015:
a. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o.,
b. KOCEROD, Družba za ravnanje z odpadki d. o. o.,
c. Urad za pripravo projektov in Medobčinskega redarstva,
d. Policijska postaja Radlje ob Dravi.

8. Seznanitev z aktualnostmi v zvezi s Problemskim območjem Maribor s širšo
okolico
9. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radlje ob Dravi
za šolsko leto 2016/2017 in predlog sklepa za povečan oz. fleksibilen normativ
otrok na posamezen oddelek vrtca
10. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2016
11. Podaja mnenj za imenovanje ravnatelja (-ice) Glasbene šole Radlje ob Dravi
12. Imenovanje članov v svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi in v strokovne svete za
šport, kulturo, turizem in mladino
13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
PREDLOG STRATEGIJE ZA MLADE OBČINE RADLJE OB DRAVI 2016 – 2020
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Komisije za mladinsko tematiko je predstavil predsednik komisije, g. Jan
Sredenšek.
Podrobnejšo predstavitev predloga je podala vodja programa Inštituta za mladinsko
politiko Ajdovščina, ga. Rozana Mužica.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s Strategijo za mlade
Občine Radlje ob Dravi 2016-2020 in jo tudi potrjuje v predloženi vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST 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 predstavnik Skupne občinske uprave Koroške, g.
Mitja Ovčjak.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje
ob Dravi in meni, da je primerna podlaga za nadaljno obravnavo.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU ZA OBMOČJE MESTA RADLJE OB DRAVI - HMELINA, 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.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje mesta Radlje
ob Dravi - Hmelina, v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
5. TOČKA
POTRDITEV DIIP-A »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE ZA DALJŠE
ČASOVNO OBDOBJE PO SISTEMU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA V OBČINI RADLJE
OB DRAVI
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 dr. Krmelj zastavi vprašanje, katera varianta predloga se
potrjuje, ali je to varianta A, varianta B ali ničelna varianta.
Dr. Vlasta KRMELJ: v zaključku DIIP-a je navedeno, da se priporoča občini sprejem
variante 1B, torej, se nadaljuje postopek energetskega pogodbeništva. Občina je v
začetku leta že pripravila poziv promotorjem in preverjala interes morebitnih
investitorjev v javno razsvetljavo. Občina je prejela 4 vloge, kar nakazuje na interes
vlagateljev.
Peter STARC: zastavi vprašanje, ali obstajajo v Sloveniji že primeri tovrstnega javnozasebnega partnerstva, obenem pa ima pomisleke glede ocenitve morebitnih
prihrankov, saj po njegovem mnenju zasebniki želijo doseči dobiček. Skrbi ga, da ne
bodo na koncu stroški za občino celo višji, čeprav se zaveda nujnosti obnove javne
razsvetljave.
Dr. Vlasta KRMELJ: prihranke utemeljuje s prehodom na sistem LED razsvetljave, s
katerimi je možno prihraniti tudi do 80 odstotkov energije, ob upoštevanju daljinskega
nadzora in regulacije. Pojasni razliko med klasičnim javno-zasebnim partnerstvom in
energetskim pogodbeništvom. Ponudniki so predvideli celo višje prihranke. Zaradi
daljinskega nadzora bo imela občina vpogled v prihranke in na osnovi sklenjene
pogodbe lahko zadrži plačilo v kolikor prihranki ne bodo v skladu s pogodbo.
Pogodba predvideva delitev prihranka v primeru, da je prihranek višji od
pogodbenega. Na vprašanje ali so v Sloveniji že tovrstni primeri, poda primere iz
Gorenjske (Občina Jesenice, Občina Kranj), Občina Koper in Občina Hoče-Slivnica.
V primeru izkazane želje po ogledu in obisku omenjenih občin, se lahko z njihove
strani organizira obisk v občini Bled, kjer tovrstno partnerstvo deluje že več kot 10 let.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše
časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi
v predloženem besedilu in sprejme sklep o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo
projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po
sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi« v obliki
koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za objavo javnega razpisa,
izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiri izvajalca javno-zasebnega
partnerstva in podpis pogodbe o javno –zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v
postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta
»Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu
energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi«.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Koncesijski akt za izvajanje
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše
časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

6. TOČKA
IZJAVA OBČINE KOT SOUSTANOVITELJICE ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV
GORTINA – MUTA O SEZNANITVI Z VIŠINO FINANČNEGA JAMSTVA IN
ODGOVORNOSTJO
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 gradiva je podal direktor Javnega komunalnega podjetja Radlje ob
Dravi d.o.o., mag. Gregor Ficko.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 9: Občina Radlje ob Dravi kot solastnica odlagališča nenevarnih odpadkov
Gortina-Muta je
seznanjena
z višino finančnega jamstva (po Prilogi 7) in
odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za celotno
obdobje zapiranja odlagališča in v času po njegovem zaprtju Gortina-Muta ali v
času po zaprtju odlagališča Gortina-Muta v skladu z Uredbo o odlagališčih
odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, št. 54/15 in št. 36/16).
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2015
a.) 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.
Obrazložitev poročila je podal direktor Javnega komunalnega podjetja Radlje ob
Dravi d.o.o., mag. Gregor Ficko.
RAZPRAVA:
Ivan SUŠNIK: direktorja mag. Ficka vpraša, zakaj je Javno komunalno podjetje Radlje
ob Dravi d.o.o. ukinilo brezplačen prevzem kosovnih odpadkov na zbirnem centru,
saj je bil namen preprečitev nastajanja divjih odlagališč.

Direktor mag. Gregor FICKO: pojasni, da zbiranje kosovnih odpadkov nikoli ni bilo
popolnoma brezplačno, saj ima tudi JKP Radlje d.o.o. stroške s sortiranjem in predajo
odpadkov na KOCEROD, vendar zatrjuje, da sprejem manjših količin kosovnih
odpadkov občanom tudi sedaj ne zaračunavajo. Opozori na vsakoletno brezplačno
akcijo zbiranja kosovnih odpadkov na terenu. Kosovni odpadki za JKP Radlje ob
Dravi d.o.o. so v letu 2015 znašali cca 38.000 EUR, z racionalizacijo stroškov in s tem
tudi zmanjšanjem števila odjemnih mest se je v letu 2016 strošek skoraj razpolovil.
Ivan SUŠNIK: pove, da se delno z odgovorom ne strinja, saj so v preteklosti ob
občanov na osnovi izkazane plačane položnice JKP na zbirnem centru prevzeli
kosovne odpadke iz gospodinjstev.
Direktor mag. Gregor FICKO: odgovori, da za normalne količine odpadkov
brezplačen sprejem še vedno velja, kot doslej. V primeru enormnih količin pa se
storitev sprejema odpadkov zaračuna.
Alenka HELBL: predlaga, da ostanejo kontejnerji za zbiranje kosovnih odpadkov v
vseh večjih zaselkih na območju Občine Radlje ob Dravi, saj se s tem ljudi navaja na
skrbno ravnanje z odpadki. V zvezi z ukinitvijo nekaterih odjemnih mest se občani ne
strinjajo.
Direktor mag. Gregor FICKO: enak režim zbiranja kosovnih odpadkov je uveden v
vseh 5 občinah, katere pokriva JKP Radlje ob Dravi d.o.o. Ob preverjanju odloženih
odpadkov se je izkazalo, da občani na zbirna mesta odlagajo mnogo drugih stvari, ki
ne sodijo v sklop kosovnih odpadkov (npr. odpadna olja, okolju nevarne snovi), zato
je bilo letošnje zbiranje s strani JKP Radlje ob Dravi d.o.o. nadzorovano. Tudi dosti
občanov se strinja, da v kontejnerje določene stvari ne sodijo. JKP Radlje ob Dravi
d.o.o. je s poostrenim režimom doseglo bistveno znižanje stroškov. Informacije o
sprejemu odpadov so na voljo na spletni strani podjetja. Poudari, da je potrebno
težiti k osveščanju občanov, še posebej mladih.
Anton VODUŠEK: zanima ga, kolikšna je količina odpadkov, ki jih bo JKP Radlje d.o.o.
na zbirnem centru sprejelo od občanov na osnovi plačane položnice. Prav tako
zastavi vprašanje, ali je zaradi sortiranja odpadkov zaslužek.
Direktor mag. Gregor FICKO: pove, da je na zbirnem centru na osnovi plačane
položnice predviden odjem cca 0,5 m3 odpadkov. Z zbiranjem kovin, stekla in gum
se je zbralo cca 1700 EUR.
Anton VODUŠEK: opozarja na problem identifikacije oseb pri predaji kosovnih
odpadkov na zbirnem centru.
Direktor mag. Gregor FICKO: pojasni, da obstajajo obrazci za identifikacijo oseb z
območja delovanja JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega
komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2015.
S 14 glasovi ZA in 0 glasoma PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

b.) KOCEROD, Družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev poročila je podal direktor KOCEROD d.o.o., mag. Ivan PLEVNIK.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: veseli jo, da poročilo ne govori le o finančnih rezultatih, ampak o
splošnem ozaveščanju ljudi glede ravnanja z odpadki in navaja, da bo z vzgojo
mladih sistem zbiranja odpadkov postal še boljši. Glede na doseženo stopnjo
pričakovanih ciljev pri koroških občinah se sprašuje, ali je posledica manj
učinkovitega zbiranja suhih odpadkov, v sistemu zbiranja.
Direktor mag. Ivan PLEVNIK: pove, da je del odgovora ga. Alenka Helbl povedala že
sama. Posamezna komunalna podjetja v občinah imajo različne pristope, npr. po
nekaterih neuradnih informacijah naj bi bilo zaznati, da so nekateri kljub ločenem
zbiranju odpadkov na kamionih odpadke pomešali. Javno komunalno podjetje na
območju občine Slovenj Gradec ima svojstven sistem, kjer na podeželju zbirajo suhe
odpadke v vrečah. Tako se odpadek lažje kontrolira, hkrati pa na terenu lahko
zbirajo dve vrsti odpadkov. Apelira na ozaveščanje ljudi v zvezi z ravnanjem z
odpadki ter na dobro organiziranost komunalnih podjetij.
Župan: dopolni obrazlago mag. Ivana Plevnika s seznanitvijo, da je bila že pred
časom pobuda za ustanovitev holdinga za zbiranje komunalnih odpadkov, vendar
do tega ni prišlo zaradi parcialnih interesov posameznih občin, čeprav v tem vidi
prihodnjo organiziranost zbiranja odpadkov, saj bi holding sistemsko pripomogel k
ureditvi boljših in učinkovitejših načinov zbiranja odpadkov v posameznih javnih
komunalnih službah.
Stanislav LIPUŠ: sprašuje, ali je možno na posameznih ekoloških otokih namestiti
kontejnerje za zbiranje bioloških odpadkov.
Direktor mag. Ivan PLEVNIK: pove, da ni pristojen za podajo odgovora, vendar meni,
da se bodo biološki odpadki tudi v bodoče zbirali na samem izvoru. Predlaga pa
zbiranje suhih odpadkov na podeželju v vrečah.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo KOCEROD,
Družbe za ravnanje z odpadki d.o.o., za leto 2015.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
c.) Urad za pripravo projektov in Medobčinskega redarstva
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev je podal predstavnik MO Slovenj Gradec, mag. Aljoša
Krivec.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo MO Slovenj
Gradec, Medobčinskega redarstva in urada za pripravo projektov za leto 2015.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
d.) Policijska postaja Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev poročila je podal komandir Policijske postaje Radlje ob
Dravi, g. Hubert IVANČIČ.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom Policijske
postaje Radlje ob Dravi za leto 2015.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
SEZNANITEV Z AKTUALNOSTMI V ZVEZI S PROBLEMSKIM OBMOČJEM MARIBOR S
ŠIRŠO OKOLICO
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Dodatno obrazložitev gradiva je podala direktorica RRA Koroška ga. Karmen
SONJAK in predstavnica RRA Koroška d.o.o., ga. Metka NAVERŠNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z aktualnostmi v zvezi
s problemskih območjem Maribor s širšo okolico.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

9. TOČKA
PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU RADLJE OB
DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 IN PREDLOG SKLEPA ZA POVEČAN OZ. FLEKSIBILEN
NORMATIV OTROK NA POSAMEZEN ODDELEK VRTCA
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

Predlog sistemizacije je predstavil ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag.
Damjan Osrajnik.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: sprašuje, ali odbor predlaga, da se 0,10 računalničarja ne prizna
(nadstandard).
Ravnatelj mag. Damjan OSRAJNIK: iz stališča odbora je razvidno, da se odbor do
predloga ni opredelil, čeprav meni, da je predlagana rešitev najbolj racionalna.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog sistemizacije
delovnih mest v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2016/2017, v skladu s predlogom
sistemiziranih delovnih mest po Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 16: Za šolsko leto 2016/2017 se uveljavi povečan oz. fleksibilni normativ otrok
na posamezen oddelek vrtca za največ dva (2) otroka.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2016
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Komisije za občinska priznanja predstavi predsednik komisije g. Stanislav
LIPUŠ.
RAZPRAVA:

Peter STARC: čeprav spoštuje odločitev komisije, pove, da je bilo Kulturno društvo
Radlje predlagano s strani treh subjektov - JSKD, Javnega zavoda ŠKTM in Krajevne
skupnosti Radlje ob Dravi. Kulturno društvo ni le kulturni dom, ampak združuje člane in
članice pevskih zborov, godb ter likovnih sekcij, itd. ter poudarja prizadevanja v
zadnjih letih, kar bo težko ponoviti. Letos obeležujejo 70 obletnico obstoja.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 17:
NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 se podeli:
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vuhred.
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 se podeli:
- Mariji STARC
- Stanislavi GROS
- Maksimiljanu PLANŠAK-u.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11. TOČKA
PODAJA MNENJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (-ICE) GLASBENE ŠOLE 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 komisije ga. Ivana KUS.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi daje pozitivno mnenje kandidatki
Damjani SGERM KRISTAN in kandidatu Mateju ŠVABU za imenovanje ravnateljice oz.
ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi z naslednjo obrazložitvijo: iz priloženega
programa obeh kandidatov menimo, da lahko kandidata s svojim strokovnim
znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavljata nemoteno delovanje in razvoj zavoda.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
12. TOČKA
IMENOVANJE ČLANOV V SVET ZAVODA ŠKTM RADLJE OB DRAVI IN V
STROKOVNE SVETE ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO
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 komisije ga. Ivana KUS.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 19:
1.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi imenuje:
- Jana Sredenška,
- Primoža Ternika in
- Eriko Planinšec.
kot predstavnike ustanovitelja, in
- Igorja Lauka kot predstavnika zainteresirane javnosti.
2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za šport imenuje:
- Dejana Kresnika, kot predstavnika športne zveze,
- Tomaža Miholača, kot predstavnika športnih društev,
- Tomaža Hartmana, kot predstavnika ustanoviteljice.
3. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za kulturo imenuje:
- Konrada Klemenca, kot predstavnika kulturnih društev,
- Cvetko Miklavc, predstavnico Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI
Radlje,
- Alenko Helbl, kot predstavnico ustanoviteljice.
4. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za turizem imenuje:
- dr. Vesno Jurač, kot predstavnico turističnih društev,
- Tadeja Kuzmiča, kot predstavnika turističnih ponudnikov iz občine,
- Stanislava Poročnika, kot predstavnika ustanoviteljice.
5. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za mladino imenuje:
- Jana Ketiša, kot predstavnika Kluba študentov iz občine (MMLS),
- Anito Pinter, kot predstavnico srednješolske in osnovnošolske mladine,
- Sabino Smrečnik, kot predstavnico ustanoviteljice.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
13. TOČKA
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA
SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik komisije g. Karl KOTNIK.

Kratko obrazložitev sprememb je podala direktorica občinske uprave ga. Marjana
Švajger.
RAZPRAVA:
Peter STARC: poudari, da se v okviru nadzora opravijo večkratni pregledi
dokumentacije pri posameznem društvu, zavodu oz. instituciji. Ne gre le za enkraten
pregled.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
14. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 12.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k
podaji novih pobud in vprašanj.
Alenka HELBL: pove, da sklepa zadnje seje odbora za kmetijstvo sicer še niso prejeli,
vendar v imenu predsednika odbora g. Roberta Krivograda pove, da se ne strinja s
sprejetim sklepom odbora o prerazporeditvi sredstev. Razpis, s katerim so se sredstva
v višini 11.000 EUR predvidela za sofinanciranje turistične dejavnosti na kmetiji, se ji zdi
neprimeren, saj na območju Občine Radlje ob Dravi ni dosti kmetij, ki bi se ukvarjale s
turizmom, zato je bilo pričakovati, da prijav na razpis ne bo. Odbor za kmetijstvo je
na svoji seji sprejel sklep, da se v primeru nerazdeljenih sredstev razpis ponovi, tako
da se nameni za sofinanciranje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Na zadnji seji
odbora pa je bil sprejet sklep, da se ta sredstva namenijo za poplačilo odškodnin
lastnikom kmetijskih zemljišč zaradi izvedbe prireditev in festivalov. Predsednik se s
tem ni strinjal, saj je bil mnenja, da bi se ta sredstva lahko namenila za vzdrževanje
gozdnih cest. Prepričana je, da bi se za odškodnine na kmetijskih zemljiščih ob
izvedbi prireditev morala zagotoviti sredstva iz drugih virov. Predlaga, da se o
predlogu ponovno razmisli.
Peter STARC: Na pobudo občana predlaga premestitev merilnika hitrosti iz sedanje
lokacije na Hmelini na območje Koroške ceste, kjer otroci prečkajo cesto zaradi
obiska glasbene šole. Ta pobuda bo obravnava na svetu za preventivo. Ukrep
premestitve bi bil začasen, z namenom umirjanja hitrosti na tem delu ceste.
Predlaga, da se pobuda posreduje v obravnavo Komisiji za ureditev prometa.
Zanima ga tudi potek projekta energetske sanacije v stavbi bivše blagovnice Tima.
Župan: pobuda glede premestitve merilnika hitrosti bo posredovana na Komisijo za
ureditev prometa. V zvezi z energetsko sanacijo blagovnice Tima pove, da je
Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo operativni program in razpise za obdobje 20162018. Za energetsko sanacijo objektov v lasti lokalnih skupnosti bo na razpolago 16

mio EUR, razpis pa bo objavljen predvidoma v oktobru 2016. Občina Radlje ob Dravi
se intenzivno pripravlja na razpis in upa, da do roka izpolnila pogoje za prijavo na
razpis. Izvedba energetske sanacije bo po sistemu javno-zasebnega partnerstva.
Ivan SUŠNIK: zanima ga, kdaj se bodo pričela izvajati čiščenja obcestnih brežin, saj so
ceste na določenih mestih zaradi poraščenosti brežin nepregledne in nevarne.
Sprašuje tudi, kako bo potekalo izvajanje nadstandardnega vzdrževanja ceste Sitar,
saj ujme povzročajo škodo na cestah, ker so sicer gramozirane, vendar neutrjene.
Občutek ima, da se v gozdovih izvajajo pretirane sečnje, zato prosi za posredovanje
občine pri Zavodu za gozdove.
Robert POTNIK: pove, da se čiščenje brežin že izvaja, za ta namen bodo najeli tudi
traktor z napravo za košnjo cestnih brežin. Glede investicijskega vzdrževanja
omenjene ceste pove, da zaradi tekočih težav pri odpravljanju posledic neurij na
območji Občine Radlje ob Dravi, ekipa s katero Javno podjetje KIČ Radlje d.o.o.
razpolaga, investicij ne more izvajati. Podan je bil predlog nadzornemu svetu
podjetja za sestavo dveh ekip, od katerih bi ena ekipa delovala na področju
vzdrževanja cest, druga pa na področju investicij. Z Zavodom za gozdove je bilo
opravljenih več sestankov in ogledov gozdnih cest, težava pa je v tem, da večina
poškodb na cestah nastaja zaradi nevestnega dela pri sečnji in spravilu lesa iz
gozda.
Župan: pojasni, da se v strokovnost Zavoda za gozdove o količini sečnje ne more
vpletati, vztraja pa, da se vrši nadzor s strani zavoda nad izvedbo sečnje in spravila
lesa, s ciljem preprečevanja škode, ki bi nastala zaradi malomarnega spravila lesa.
Glede golosekov se bo vprašanje naslovilo na Zavod za gozdove.
Župan obvesti svetnice in svetnike, da bo naslednja redna seja občinskega sveta
zaradi pomembnosti zadeve in dolgotrajnosti postopka sklicana takoj po pridobitvi
soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tudi če samo zaradi
obravnave navedene točke.
Seja zaključena ob 22.30 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 13. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 27. 6. 2016, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje mesta Radlje
ob Dravi- Hmelina, sprejme po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog
Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in
vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi,
sprejme po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 12. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog Strategije za mlade Občine Radlje ob Dravi 2016 – 2020
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
za območje mesta Radlje ob Dravi - Hmelina, skrajšani postopek
5. Potrditev DIIP-a »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno
obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi
6. Izjava občine kot soustanoviteljice odlagališča nenevarnih odpadkov Gortina
– Muta o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo
7. Obravnava poročil za leto 2015:
a. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o.,
b. KOCEROD, Družba za ravnanje z odpadki d. o. o.,
c. Urad za pripravo projektov in Medobčinskega redarstva,
d. Policijska postaja Radlje ob Dravi.
8. Seznanitev z aktualnostmi v zvezi s Problemskim območjem Maribor s širšo
okolico
9. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radlje ob Dravi
za šolsko leto 2016/2017 in predlog sklepa za povečan oz. fleksibilen normativ
otrok na posamezen oddelek vrtca
10. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2016
11. Podaja mnenj za imenovanje ravnatelja (-ice) Glasbene šole Radlje ob Dravi
12. Imenovanje članov v svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi in v strokovne svete za
šport, kulturo, turizem in mladino

13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 4 so bili realizirani na sami seji.
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s Strategijo za mlade
Občine Radlje ob Dravi 2016-2020 in jo tudi potrjuje v predloženi vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje
ob Dravi in meni, da je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje mesta Radlje
ob Dravi - Hmelina, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše
časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi
v predloženem besedilu in sprejme sklep o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo
projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po
sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi« v obliki
koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za objavo javnega razpisa,
izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiri izvajalca javno-zasebnega
partnerstva in podpis pogodbe o javno –zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v
postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta
»Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu
energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi«.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Koncesijski akt za izvajanje
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše
časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
REALIZACIJA: Koncesijski akt je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 9: Občina Radlje ob Dravi kot solastnica odlagališča nenevarnih odpadkov
Gortina-Muta je
seznanjena
z višino finančnega jamstva (po Prilogi 7) in
odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za celotno

obdobje zapiranja odlagališča in v času po njegovem zaprtju Gortina-Muta ali v
času po zaprtju odlagališča Gortina-Muta v skladu z Uredbo o odlagališčih
odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, št. 54/15 in št. 36/16).
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob
Dravi d.o.o.
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega
komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob
Dravi d.o.o.
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo KOCEROD,
Družba za ravnanje z odpadki d.o.o., za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan KOCEROD, Družbi za ravnanje z odpadki d.o.o.
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo MO Slovenj
Gradec, Medobčinskega redarstva in urada za pripravo projektov za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan MO Slovenj Gradec, Medobčinskemu redarstvu
in uradu za pripravo projektov.
SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom Policijske
postaje Radlje ob Dravi za leto 2015.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Policijski postaji Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z aktualnostmi v zvezi
s problemskih območjem Maribor s širšo okolico.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan RRA Koroška d.o.o.
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog sistemizacije
delovnih mest v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2016/2017, v skladu s predlogom
sistemiziranih delovnih mest po Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Osnovni šoli Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 16: Za šolsko leto 2016/2017 se uveljavi povečan oz. fleksibilni normativ otrok
na posamezen oddelek vrtca za največ dva (2) otroka.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Osnovni šoli Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 17:
NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 se podeli:
- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vuhred.
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 se podeli:

-

Mariji STARC
Stanislavi GROS
Maksimiljanu PLANŠAK-u.

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan prejemnikom nagrade in plaket. Nagrada in
plakete se podelijo na slavnostni seji.
SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi daje pozitivno mnenje kandidatki
Damjani SGERM KRISTAN in kandidatu Mateju ŠVABU za imenovanje ravnateljice oz.
ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi z naslednjo obrazložitvijo: iz priloženega
programa obeh kandidatov menimo, da lahko kandidata s svojim strokovnim
znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavljata nemoteno delovanje in razvoj zavoda.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Svetu Glasbene šole Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 19:
1.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi imenuje:
- Jana Sredenška,
- Primoža Ternika in
- Eriko Planinšec.
kot predstavnike ustanovitelja, in
- Igorja Lauka kot predstavnika zainteresirane javnosti.
2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za šport imenuje:
- Dejana Kresnika, kot predstavnika športne zveze,
- Tomaža Miholača, kot predstavnika športnih društev,
- Tomaža Hartmana, kot predstavnika ustanoviteljice.
3. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za kulturo imenuje:
- Konrada Klemenca, kot predstavnika kulturnih društev,
- Cvetko Miklavc, predstavnico Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI
Radlje,
- Alenko Helbl, kot predstavnico ustanoviteljice.
4. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za turizem imenuje:
- dr. Vesno Jurač, kot predstavnico turističnih društev,
- Tadeja Kuzmiča, kot predstavnika turističnih ponudnikov iz občine,
- Stanislava Poročnika, kot predstavnika ustanoviteljice.
5. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za mladino imenuje:
- Jana Ketiša, kot predstavnika Kluba študentov iz občine (MMLS),
- Anito Pinter, kot predstavnico srednješolske in osnovnošolske mladine,
- Sabino Smrečnik, kot predstavnico ustanoviteljice.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim in Javnemu zavodu ŠKTM Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 4.7.2016
ZAPISNIK
5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala v ponedeljek,
dne 4.7.2016 med 09.00 in 10.00 uro.
DNEVNI RED:
1. Predlog Rebalansa II Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
Vabila so bila svetnikom osebno vročena v petek, dne 1. 7. 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 – Predlog Rebalansa II Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
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 14 svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila.
SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Rebalansu II proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 14 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.
Zapisala: Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave

Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi
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