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2360 RADLJE OB DRAVI 
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Datum:  12. 4. 2021                              

   
                     K TOČKI 5 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA 

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE d.o.o. za 

leto 2020 in POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA 

JAVNEGA PODJETJA ZA LETO 2021 

  

PREDLAGATELJ: 

 

mag. Alan Bukovnik, župan 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Toni POTNIK,  direktor javnega podjetja 

POROČEVALEC: 

 

Toni POTNIK,  direktor javnega podjetja  

PREDLOG OBRAVNAVAL: 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

OCENA STANJA: 

RAZLOGI ZA SPREJEM: 

 

 

 

PREDLOG 

REŠITVE/OBRAZLOŽITEV: 

 

 

 

 

 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

 

Odbor za  gospodarstvo, gostinstvo, turizem in 

gospodarske javne službe in Odbor za prostorsko 

planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja  ter 

naravne in kulturne dediščine 

 

11. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. (MUV, štev. 

24/2019 uradno prečiščeno besedilo UPB2)  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi mora biti seznanjen 

s poslovanjem in načrtovanjem javnega podjetja, 

katerega ustanovitelj je Občina Radlje ob Dravi 

 

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. 

(MUV, štev. 24/2019 uradno prečiščeno besedilo UPB2), 

ki določa, da o poslovnem poročilu direktorja in 

gospodarskem planu javnega podjetja odloča občinski 

svet, ki je poleg nadzornega sveta in direktorja, organ 

javnega podjetja, je javno podjetje posredovalo 

poročilo in plan v obravnavo na občinski svet.  

 

Poročilo je pripravil zakoniti zastopnik javnega podjetja in 

strokovne službe občine ocenjujemo, da je pripravljeno 

v skladu z zakonodajo. 

 



PRIMERJAVA Z DRUGIMI  

OBČINAMI: 

 

 

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

 

Poročila javnih podjetij in gospodarski plan tudi v drugih 

občinah potrjujejo, v kolikor je občina  njihov ustanovitelji 

oz. družbenik. 

 

Potrditev poročil nima finančnih posledic za proračun 

občine. Predviden plan javnega podjetja za leto 2021 pa 

je predviden in sprejet s proračunom Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2021. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo 

Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. in gospodarski plan 

Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. za leto 2021. 

 

 

 

 

 

mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

 

 
Priloge:  

- Poslovno poročilo za leto 2020 in poslovni načrt za leto 2021 






























































































