
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 6. 6. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 
 

19. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 15. 5. 2017 

ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. 

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 13 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in 

lahko veljavno sklepa. 

 

Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Erika Luzar, Anton 

Vodušek, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Karl Kotnik, Robert Krivograd, Metka 

Erjavec, Sašo Grögl, Leonida Matjaž, Alenka Helbl. 

 

Opravičeno odsotni: Marjanca Meršnik, Peter Starc, Dušan Glaser. 

 

Prisotni vabljeni: 

- Predstavnica podjetja ZUM d.o.o., Maribor, dr. Andreja Kuzmanić, 

- Dr. Vlasta KRMELJ, Agencija ENERGAP, Smetanova 31, 2000 Maribor, 

- Hubert IVANČIČ, komandir PP Radlje ob Dravi, 

- Mag. Gregor FICKO, direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., 

- Direktorica KPM Slovenj Gradec, Brigita RAJŠTER, 

- Mag. Jelka KLEMENC, vodja medobčinskega inšpektorata Koroške, 

- Anton POTNIK, direktor JP KIČ Radlje d.o.o., 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: 

- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi, 

- Vodja urada za pripravo projektov in vodja medobčinskega redarstva, MO 

Slovenj Gradec, 

- Mag. Ivan PLEVNIK, direktor podjetja KOCEROD d.o.o., 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve. 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 18. 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 19. REDNE SEJE: 

 

Župan predlaga, da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na Hmelini sprejme po hitrem 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 zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini sprejme po hitrem postopku. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 19. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 19. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini - hitri postopek 

3. Seznanitev s poročilom strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, 

prispelih na javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje 

energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za 

daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi 

4. Obravnava poročil za leto 2016: 

- Policijska postaja Radlje ob Dravi, 

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., 

- Koroški pokrajinski muzej, 

- Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo, 

- Medobčinski inšpektorat Koroške, 

- Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d. o. o. 

5. Obravnava poročila Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 

d. o. o. za leto 2016 in potrditev gospodarskega plana JP Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2017 

6. Podaja soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 

Dravi 

7. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 

8. Potrditev premoženjske bilance za leto 2016 

9. 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 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI - HITRI 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. 

 
Podrobnejšo obrazložitev je podala predstavnica podjetja ZUM d.o.o., dr. Andreja 

KUZMANIĆ. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini (MUV št. 18/89, 6/13,in 24/13, 2/17), v predlagani vsebini in po hitrem 

postopku. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

3. TOČKA 

SEZNANITEV S POROČILOM STROKOVNE KOMISIJE ZA PREGLED IN PRESOJO PONUDB, 

PRISPELIH NA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO PARTNERJA (KONCESIONARJA) ZA IZVAJANJE 

ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA PRI OBNOVI IN VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE 

ZA DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE 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. 

 

Dodatno obrazložitev je podala dr. Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske agencije 

za Podravje, Zavoda za trajnostno rabo energije. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se seznani s Poročilom Strokovne 

komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za izbiro partnerja 

(koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 

javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi v 

predloženem besedilu. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

4. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2016 

 

a.) Policijska postaja Radlje ob Dravi 

 



Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Poročilo predstavi g. Hubert IVANČIČ, komandir PP Radlje ob Dravi. 

 

RAZPRAVA: 

 

Alenka HELBL: Že pred nekaj časa je bila podana pobuda glede nepreglednosti 

križišča Hofer- Lidl, zanima jo mnenje, stališče policije glede te nepreglednosti, 

predvsem pri zavijanju v levo in pa pobuda glede omejitve dovoljene hitrosti skozi 

center Radelj na 30 km/h. 

 

Hubert IVANČIČ: v zvezi s pobudo glede nepreglednosti so poslali poročilo na DRSI, 

kjer je bila zadeva pregledana in je ob omejitvi hitrosti 50 km/h, po njihovem mnenju 

preglednost zadostna. Zaenkrat ni predvidene spremembe, se pa strinja z mnenjem, 

da je križišče nepregledno. Policija pozdravlja vsako zadevo, ki temelji na umirjanju 

prometa. Potreben bi bil pregled in izdelava študij komisije za urejanje prometa, ki bi 

morala podati svoja mnenja. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Policijske postaje 

Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

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. 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja 

ter naravne in kulturne dediščine, g. Robert POTNIK seznani občinski svet s stališči 

odbora. 

 

Prav tako je zavzeta stališča predstavil g. Ivan SUŠNIK, predsednik Odbora za 

gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe. 

 

Dodatno obrazložitev je podal direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., mag. Gregor 

FICKO. 

 

Razprava: 

 

Robert KRIVOGRAD: V prejšnjem tednu sta oba odbora, Odbor za gospodarstvo, 

gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe in Odbor za prostorsko planiranje, 

komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, skupaj 

obravnavala poročila in ga je zelo zmotila neudeležba poročevalcev na teh 

odborih. Vabljenih je bilo šest poročevalcev, prisotna sta bila samo dva. Največji 

problem je, da se gradivo prejme samo nekaj dni prej in če bi želeli vsa ta poročila 

predhodno pregledati, je to ogromno strani, zato bi bili poročevalci na teh odborih 



zelo dobrodošli, da predstavijo poročila, nato pa se o vsebinah lažje razpravlja. Na 

samih sejah sveta je časovna omejitev razprav in bi se na ta način lažje dogovorili, 

podali konstruktivne predloge ali pripombe. V prihodnje bi želel, da se poročevalci 

udeležijo odborov. 

 

Gregor FICKO: Pojasni, da je bila njegova odsotnost iz seje odbora opravičena iz 

zdravstvenih razlogov. 

 

Robert KRIVOGRAD: Z odsotnostjo direktorja so bili seznanjeni, ampak to ni bila edina 

odsotnost (od šestih povabljenih, sta se udeležila samo dva), vseeno pa meni, da bi 

se seje odbora lahko udeležil drug predstavnik Javnega komunalnega podjetja 

Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

Alenka HELBL: Zanima jo, kolikšna je terjatev Javnega komunalnega podjetja do 

Kanalizacije in čistilne naprave Radlje iz naslova nalog, ki jih izvajajo v njihovem 

imenu. Zanima jo obseg del, ki jih opravi Javno komunalno podjetje za Javno 

podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, saj tega podatka ni zasledila.   

 

Gregor FICKO: Lansko leto je JKP Radlje ob Dravi d.o.o. za JP KIČ Radlje izvedlo 

operativne naloge vzdrževanja Čistilne naprave Radlje in pa izvajalo dela na 

kanalizacijskem omrežju v višini okrog 65.000 EUR. Z nobene strani ni terjatev, ker se le-

te sproti kompenzirajo. Izvajale so se tudi naloge na področju računovodskega 

inženiringa na osnovi pogodbe, ki je bila sklenjena leta 2015. Izvaja pa se večino del 

po naročilu. 

 

Erika LUZAR: Zanima jo, kako imajo urejen sam postopek pri izvajanju pogreba. 

Včasih je pri sprevodu vhod v pokopališče iz glavnega vhoda, včasih pa iz 

stranskega vhoda, kar občane zelo moti. Direktorja JKP Radlje ob Dravi d.o.o. 

sprašuje, kdo je odgovoren za organizacijo sprevoda. 

 

Gregor FICKO: Pojasni, da gre za stvar dogovora med upravljavcem pokopališča in 

pogrebno službo. Pove, da je sam prvič seznanjen s tem, da protokol poteka po 

različnih vhodih. Vprašanje bo preveril in občini posredoval pisno pojasnilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega 

komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2016. 

 

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. 

 

Obrazložitev poročila je podala direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja ga. 

Brigita RAJŠTER. 

 

Razprave ni bilo. 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega 

pokrajinskega muzeja za leto 2016. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

d.) Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Župan predlaga proceduralno diskusijo, saj predstavnika ni bilo na odborih, prav 

tako pa ga ni prisotnega na seji občinskega sveta. Predlaga dve možnosti, in sicer, 

da svetniki glasujejo o poročilu brez razprave oz. brez poročevalca ali da se točka 

umakne iz dnevnega reda seje in se uvrsti na dnevni red ene izmed naslednjih sej ob 

prisotnosti poročevalcev Urada za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 4.d točka – 

Obravnava poročila Urada za pripravo projektov in medobčinskega redarstva za 

leto 2016 zaradi neprisotnosti poročevalca, umakne iz dnevnega reda 19. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi in se obravnava na eni izmed prihodnjih 

sej Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

e.) Občina Dravograd, Medobčinski inšpektorat Koroške 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja 

ter naravne in kulturne dediščine, g. Robert POTNIK seznani občinski svet s stališči 

odbora. 

 

Zavzeta stališča je predstavil g. Ivan SUŠNIK, predsednik Odbora za gospodarstvo, 

gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe. 

 

Prav tako je poročilo predstavila mag. Jelka KLEMENC, vodja Medobčinskega 

inšpektorata Koroške. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Občine 

Dravograd, Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2016. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 



f.) 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. 

 

Zaradi odsotnosti poročevalca župan predlaga, da se točka umakne iz dnevnega 

reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi in se obravnavi na eni 

izmed prihodnjih sej.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 4.f točka – 

Obravnava poročila Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. za leto 2016 

zaradi neprisotnosti poročevalca, umakne iz dnevnega reda 19. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi in se obravnava na eni izmed prihodnjih 

sej Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

5.  TOČKA 

OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 

RADLJE D. O. O. ZA LETO 2016 IN POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JP 

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O. ZA LETO 2017 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja 

ter naravne in kulturne dediščine, g. Robert POTNIK seznani občinski svet s stališči 

odbora. 

 

Zavzeta stališča predstavi tudi g. Ivan SUŠNIK, predsednik Odbora za gospodarstvo, 

gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe. 

 

Podrobnejšo obrazložitev poročila in gospodarskega plana podjetja predstavi Anton 

POTNIK, direktor JP KIČ Radlje d.o.o. 

 

RAZPRAVA:  

 

Alenka HELBL: Pojasni, da je poročilo primerjala s poročilom Javnega komunalnega 

podjetja Radlje ob Dravi d.o.o., ki dejavnost odvajanja odpadnih voda in čiščenje 

odpadnih voda opravlja za druge občine. Predlaga, da se v poročilu vključi koliko 

m2 odvajanja in čiščenja je planiranih in koliko je izvedenega ter da se zapišejo 

(opredelijo) stroški za leto 2016 (strošek vzdrževanja ČN, razmerje z zaposlenimi 

Zavoda Radela). Zanimajo jo tudi cene oz. razmerja v primerjavi s Javnim 

komunalnim podjetjem Radlje ob Dravi d.o.o. Prosi za pojasnilo, kateri so bili stroški, ki 

so bili napačno razporejeni. 

 



Anton POTNIK: Glede kubičnih metrov se je izdelal elaborat, ki so ga morali poslati na 

Ministrstvo za okolje in ARSO in ti podatki bodo posredovani občini za naslednjo sejo. 

Glede Zaposlitvenega centra Radela so v pogodbeni navezi, sodelujejo pri čiščenju 

javnih površin. 

 

Župan predlaga, da se vodstvo podjetja opredeli do te razprave in do naslednje 

seje, skupaj s tem poročilom, elaboratom pripravi tudi ta odgovor za Občinski svet. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo JP KIČ Radlje 

d.o.o. za leto 2016 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2017. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

6. TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ŠKTM 

RADLJE OB DRAVI 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli pred sejo. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

S predlogom komisije o izbiri kandidata seznani občinski svet predsednica Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, go. Ivana KUS. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju 

Damjana Cvetka, roj. 26.10.1968, stanujočega Na klancu 1, 2366 Muta, za direktorja 

Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, za mandatno dobo petih let. 

 

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 2016 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Obrazložitev glede Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 

2016 je podala računovodkinja Natalija PLANINŠIČ. 

 

RAZPRAVA: 

 

Alenka HELBL: zanima jo kakšen je razlog za znižanje prihodkov za cca 25 odstotkov. 

Po njenih izračunih znaša skupna zadolženost občine cca 6.300.000 EUR ter 

neplačani računi cca 1.600.000 EUR, zato jo zanima kakšen je plan oz. v kolikšnem 



času je predviden sanacijski finančni načrt občine. Glede na to, da so predvideni še 

novi projekti (vodooskrba, itd.). 

 

Natalija PLANINŠIČ: Prihodki so zmanjšani predvsem na projektih (vodooskrba). 

Skupna zadolženost občine je razvidna iz gradiva in znaša cca 4.300.000 EUR, 

sanacijski plan pa se izvaja s sprejetim proračunom občine.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini. 

 

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

8. TOČKA 

POTRDITEV PREMOŽENJSKE BILANCE ZA LETO 2016 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Obrazložitev poda računovodkinja Natalija PLANINŠIČ. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za 

leto 2016.  

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

9. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan prebere odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, podanih na 

18. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 13. 3. 2017 ter svetnice 

in svetnike povabi k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

V nadaljevanju župan pojasni postopke glede preureditve križišča Hofer- Lidl. Prvič se 

je s projektom preureditve križišča v krožišče poizkušalo leta 2015, ko se je na 

Ministrstvo za infrastrukturo poslala vloga in študija, ki jo je pripravila Fakulteta za 

gradbeništvo (dr. Tollazzi s sodelavci) in predlagalo Direkciji RS za infrastrukturo, da 

izdajo soglasje za to, da se pričnejo aktivnosti na preurejanju križišča v krožišče. 

 

Kot pogoj so na DRSI zastavili celovito ureditev. Podane so bile 4 pobude za ureditev, 

od tega dve občinski (križišče Hofer-Lidil in križišče na Pohorski cesti) ter dve od 

zasebnih investitorjev (Petrol d.d. in SL Consult d.o.o.). Občina bi financirala 50 

odstotkov stroškov izdelave študije zasebnika pa vsak po 25 odstotkov. Zasebnika se s 

takšnim financiranjem nista strinjala, zato se je odstopilo od izdelave študije.  

 

Nadalje je bil s predstavniki DRSI organiziran sestanek v zvezi z zaporo mostu v 

Vuhredu, hkrati pa je bilo z njihove strani pojasnjena sprememba pravilnika, ki določa 



vzdrževanje cestne infrastrukture v javno korist (možnost preureditve križišča v 

krožišča). Projektno nalogo je tako naročila DRSI in je bila 6.12.2016 zagovarjana pred 

komisijo. Gre za minimalno preureditev z minimalno projektno dokumentacijo. 

Projektna hiša je že bila izbrana, posredovan je bil tudi že prvi osnutek projektne 

dokumentacije. Prav tako je bil na DRSI že poslan tudi dopis za ureditev križišča s 

Pohorsko cesto (na osnovi zapisnika zbora krajanov).  

 

Nove pobude in vprašanja: 

Alenka HELBL: Glede na odgovor direktorja ŠKTM v zvezi s prostovoljstvom, bi želela še 

pisni odgovor, zato daje pisno zahtevo po dopolnitvi tega odgovora. 

 

Robert KRIVOGRAD: Opaža, da se v športnem parku povzroča škoda (trganje mrež, 

lomljenje golov, itd.), zato predlaga omejitev dostopa ali kakšen nadzor na igrišču. 

Zanima ga tudi, kdaj se na pomožnem igrišču načrtuje postavitev golov za treninge. 

 

ŽUPAN: Vprašanja bodo poslana na javni zavod. Tematika je že v obravnavi, sredstva 

za to so že zagotovljena. 

 

 

 

Seja zaključena ob 21.05 uri. 

 

 

Zapisala: 

Jasna KUNČNIK, svetovalec III 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 19. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 15.5.2017, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 18. 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 zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini sprejme po hitrem postopku. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 19. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi, 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini - hitri postopek, 

3. Seznanitev s poročilom strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, 

prispelih na javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje 

energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za 

daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi, 

4. Obravnava poročil za leto 2016: 

- Policijska postaja Radlje ob Dravi, 

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., 

- Koroški pokrajinski muzej, 

- Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo, 

- Medobčinski inšpektorat Koroške, 

- Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d. o. o. 

5. Obravnava poročila Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 

d. o. o. za leto 2016 in potrditev gospodarskega plana JP Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2017, 

6. Podaja soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 

Dravi, 

7. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, 

8. Potrditev premoženjske bilance za leto 2016, 

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

REALIZACIJA:  Sklepi pod zaporedno št. 1 do 3 so bili realizirani na sami seji.  

   

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini (MUV št. 18/89, 6/13,in 24/13, 2/17), v predlagani vsebini in po hitrem 

postopku. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 



 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se seznani s Poročilom Strokovne 

komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za izbiro partnerja 

(koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 

javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi v 

predloženem besedilu. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Policijske postaje 

Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Policijski postaji Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega 

komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob 

Dravi d.o.o. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega 

pokrajinskega muzeja za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Koroškemu pokrajinskemu muzeju.  

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 4.d točka – 

Obravnava poročila Urada za pripravo projektov in medobčinskega redarstva za 

leto 2016 zaradi neprisotnosti poročevalca, umakne iz dnevnega reda 19. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi in se obravnava na eni izmed prihodnjih 

sej Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Uradu za pripravo projektov in medobčinskemu 

redarstvu.  

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Občine 

Dravograd, Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Občini Dravograd, Medobčinskemu 

inšpektoratu Koroške.  

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 4.f točka – 

Obravnava poročila Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. za leto 2016 

zaradi neprisotnosti poročevalca, umakne iz dnevnega reda 19. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi in se obravnava na eni izmed prihodnjih 

sej Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

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 Javnega podjetja 

KIČ Radlje d.o.o. za leto 2016 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2017. 



REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna 

naprava  Radlje d.o.o. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju 

Damjana Cvetka, roj. 26.10.1968, stanujočega Na klancu 1, 2366 Muta, za direktorja 

Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, za mandatno dobo petih let. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za 

leto 2016.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 


