OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 19. 1. 2015

ZAPISNIK
4. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 19. 1. 2015
ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Alenka Helbl, Jan Sredenšek, Erika Luzar,
Leonida Matjaž, Stanislav Lipuš, Robert Krivograd, Ivan Sušnik, Peter Starc, Marjanca
Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Opravičeno odsotni: Ivana Kus, Anton Vodušek
Prisotni vabljeni:
- Predstavnik Univerze v Mariboru, Center za interdisciplinarne in
multidisciplinarne raziskave in študije,
- Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi,
- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,
- Judita GAČNIK, svetovalka III,
- Jasna GOLOB, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, tajnik občine.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SEVTA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 3. 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 4. REDNE SEJE:
Ker gre za manj zahtevne spremembe, župan predlaga, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi –sprejme po skrajšanem 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 ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi sprejme po skrajšanem postopku.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 4. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Predstavitev Študije optimalne ureditve cestno-prometne infrastrukture na
območju Občine Radlje ob Dravi
3. Podaja mnenja k Strateškemu načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje
2015-2019
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – skrajšani
postopek
5. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 s Predlogom letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2015 – druga obravnava
6. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015
7. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
8. Prenehanje delovanja Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče
9. Imenovanje članov ostalih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi
10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
PREDSTAVITEV ŠTUDIJE OPTIMALNE UREDITVE CESTNO-PROMETNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev predloga sta predstavila predstavnika Univerze v Mariboru,
Centra za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, prof. dr. Tomaž
Tollazzi in doc. dr. Marko Renčelj.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: poda pripombo v zvezi s štetjem prometa ob vstopu na
Obrtniško ulico. Meni, da je podatek glede tovornih vozil popolnoma nerealen, saj
naj bi v 24 urah zabeležili le tri tovorna vozila. Vsako od podjetij na tem območju ima
po več tovornih vozil, ki dnevno migrirajo. Prav tako na tej relaciji potekajo šolski
prevozi. Meni, da je bilo štetje prometa na tej lokaciji preveč kratkotrajno, da bi se
lahko ocenil realni promet. Zanima ga tudi, kako so bili upoštevani predlogi glede
prometne ureditve na Obrtniški ulici ter kakšni so načrti za prihodnje.
Dr. Marko Renčelj: točne podatke iz študije o štetju prometa lahko posreduje
naknadno, možno je tudi, da je prišlo do tehnične pomote. Na Obrtniški ulici se kot
problem pojavlja nepravilno parkiranje (parkiranje na pločnikih in vozišču).

Peter STARC: študijo je podrobno pregledal in že predhodno zastavil določena
vprašanja pripravljavcem študije, na katere je že prejel odgovore. Pogreša
obravnavo določenih ulic, ki bi jih po njegovem mnenju v študiji tudi bilo smiselno
zajeti. Všeč mu je predlog glede skupnega prometnega prostora. Takšne predloge
podpira, tudi v smislu omejitve prometa. Predhodno je opozoril na nekatere tehnične
napake v študiji, katere pa meni, da so bile že odpravljene. Ukrepi gredo v smeri
umirjanja prometa. Meni, da je opravljena študija dobra osnova za nadaljnje delo.
Vsak projekt, ki se ga bo nameravalo izvesti pa bo potrebno predhodno dobro
analizirati.
Dr. TOLLAZZI: zahvaljuje se za podane pripombe. Sam meni, da bi bilo dobro s
postopnimi ukrepi preusmerjati promet iz centra na obvoznico, ožji center pa
preurediti kot neprometen družabni oz. bivalni prostor, ki pa bi bil za interventna
vozila še vedno dostopen.
Alenka HELBL: štetje je bilo tudi po njenem mnenju opravljeno nekoliko hitro, saj
vozniki še niso bili privajeni na nov prometni režim po obvoznici. Glede ureditve
mestnega jedra predlaga temeljit razmislek o tem, kaj si občani pravzaprav želimo
ter predlaga na to temo obširno razpravo. Poda pripombo glede na predlagano
spremembo širine pločnikov iz 4 na 6m.
Dr. RENČELJ: pojasni, da se je predlog širitve nanašal na prehode za pešce. Eden
izmed ukrepov, če se želi poudariti prehode za pešce in s tem povečati varnost je ta,
da se poveča njihova širina.
Peter STARC: pri postavljanju prometne signalizacije je potrebno upoštevati celotno
shemo postavitve. Izpostavi problematiko prometnega znaka – prepoved prometa
za tovorna vozila, ki je nameščen v začetku ulice, moral pa bi biti že na glavni cesti.
V primeru nesreč se lahko postavlja vprašanje glede odgovornosti.
Dr. TOLLAZZI: pojasni, da je zadeva opredeljena v pravilniku o prometni signalizaciji.
Znak za prepovedano zavijanje za tovorna vozila mora biti postavljen že na glavni
cesti, saj v kolikor tovorno vozilo zapelje v ulico, lahko izvozi le vzvratno nazaj na
glavno cesto.
Dušan GLASER: postavi vprašanje glede umestitve krožišča na obvoznici (križišče Lidl Hofer).
Dr. TOLLAZI: obvoznica v tej študiji ni bila obravnavana. Glede na visoke hitrosti na
obvoznici predlaga postavitev dveh montažnih krožišč.
ŽUPAN: pojasni, da je bil na Občini Radlje ob Dravi organiziran sestanek s predstavniki
DRSC glede problematike križišč na obvoznici. Na DRSC so seznanjeni s problematiko
križišč, vendar trenutno ne razpolagajo s sredstvi, s katerimi bi lahko izvedli ustrezne
ukrepe za umiritev prometa. Občina Radlje ob Dravi je zaradi varnosti občank in
občanov DRSC zaprosila za dovoljenje, za ureditev krožišč. Izdelava študije za
predelavo križišč v krožišča je že v teku. Po prejemu študije in soglasja s strani DRSC se
bo lahko pričelo z izvedbo montažnih krožišč. Vrednost investicije se ocenjuje na
minimalno 40.000 EUR. Zaradi finančne situacije predlaga, da se najprej preuredi
križišče pri Lidlu-Hofru, v prihodnosti pa še drugo kritično križišče.

Robert KRIVOGRAD: Na prehodu iz Obrtniške ulice na Maistrovo se cestišče zoži za
širino pločnika. Po izdelavi študije je tudi podjetje Stroj Radlje d.o.o. svojo transportno
pot prestavilo na južno stran, tako da se ves tovorni transport vključuje s te ceste. Ker
je cestišče zelo ozko, nastanejo težave (vožnja po bankini in zelenih površinah).
Transportna pot z Mariborske ceste pa je zaprta. Tovornega prometa na tej relaciji je
zelo veliko, v slabem stanju pa je tudi cestišče.
Dr. RENČELJ: za ta odsek je v študiji predlog, da se uredi slepa ulica, tako da bi bil
mogoč dostop samo iz Obrtniške ulice. Dostop bi bil tako mogoč samo iz južne strani.
Glede na mešano dejavnost (obrtniška, industrijska in stanovanjska) bodo nujno
potrebni kompromisi.
Župan predlaga v sprejem:
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen in potrjuje dokument
"ŠTUDIJA OPTIMALNE UREDITVE CESTNO – PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU
OBČINE RADLJE OB DRAVI" v predloženem besedilu.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
PODAJA MNENJA K STRATEŠKEMU NAČRTU KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI ZA
OBDOBJE 2015-2019
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti
negospodarstva, je podala predsednica, ga. Metka Erjavec.

in

javne

službe

Obrazložitev predloga je predstavila direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi ga. Slavica
Potnik.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Veseli jo podatek, da v knjižnici Radlje razmišljajo o podaljšanem
obratovalnem času. Zanima jo, ali je direktorici že znano, v katere prostore se bo
preselila Knjižnica Radlje (Bivša blagovnica Tima, Dvorec Radlje).
Direktorica ga. Slavica POTNIK: pojasni, da vsekakor računajo na možnost preselitve
knjižnice v središče Radelj, v prostore bivše Time. Po zadnjih pogovorih naj bi se selitev
izvedla v naslednjem 5 letnem obdobju. Meni, da bi knjižnična dejavnost v središču
Radelj zelo dobro dopolnjevala ostale prostočasne, kulturne in izobraževalne
dejavnosti, hkrati pa bi bila dostopnejša občanom.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k
Strateškemu načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2015 – 2019.
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 USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI
– 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. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in
mladino Radlje ob Dravi v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
in
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k spremembam in
dopolnitvam statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, na
podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

5. TOČKA
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2015 S PREDLOGOM
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2015 – DRUGA OBRAVNAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev dopolnjene vsebine proračuna je podala računovodkinja ga. Natalija
Planinšič.
Na dopolnjen predlog proračuna so bili v skladu s 93. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06), s strani Socialnih demokratov (SD),
dne 14.1.2015 vloženi pisni amandmaji k dopolnjenem predlogu proračuna, o
katerih je občinski svet glasoval posamezno.
Pred glasovanjem in razpravo je župan občinski svet seznanil z vsebino amandmajev
in podal svoja dodatna pojasnila oz. obrazložitve k posameznemu amandmaju in
sicer:

Amandma št. 1 : Postavka 19060 – Zimska šola v naravi (znesek: 5.695,00). S postavke
19060 se znesek 5.695,00 prenese na postavko 20043 ENKRATNE DENARNE POMOČI.
Postavka 19060 ostane 0, postavka 20043 se poveča za 5.695,00 in znaša 38.463,60.
Pojasnilo: ESP bodo starši lahko v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratnih socialnih
pomoči prejeli na naslovu občine.
Amandma št. 2: Postavka 19061- Letna šola v naravi (znesek: 5.145,00). S postavke
19061 se znesek 5.145,00 prenese na postavko 20043 ENKRATNE DENARNE POMOČI.
Postavka 19061 ostane 0, postavka 20043 se poveča za 5.145 in znaša 43.608,60.
Pojasnilo: ESP bodo starši lahko v skladu s Pravilnikom o dodelitvi enkratnih socialnih
pomoči prejeli na naslovu občine.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: meni, da je proračun zastavljen nerealno. Upad prihodka je za 4 mio.
Na prihodkovni strani je iz naslova NUSZ za fizične osebe predvideno povečanje za
300 odstotkov, kar znaša cca 230.000 EUR, v letu 2014 pa je bil ta prihodek cca
76.000 EUR. Zanima jo, ali je takšno povečanje predvideno zaradi povečanja
vrednosti točke, ki se je sprejemala na prejšnji seji, ali se iz tega naslova predvideva
še kakšen dodaten davek. Ugotavlja, da prihodki iz državnega proračuna kažejo na
precejšnje znižanje sredstev za investicije, in da se pričakuje 3.341.000 EUR sredstev
EU, od katerih je več kot polovica predvidena za obnovo Dvorca Radlje, ki je
prijavljen na program norveški finančni mehanizem 2009-2014. Zaradi navedenega
predlaga širšo razpravo o vsebinah predvidenih v Dvorcu. V NRP je navedeno, da je
eden izmed ciljev projekta premestitev knjižnice v Dvorec. Odhodkov je v primerjavi s
preteklim letom manj, ampak se po njenem mnenju varčuje na tistih postavkah, kjer
so neposredno vključeni občani, manj pa pri svojih dejavnostih. Zapisano je, da se
znižuje materialne stroške neposrednim proračunskim uporabnikom za 10 odstotkov.
To zmanjšanje se izraža tako, da se financiranje krajevnih skupnosti zmanjša za 10
odstotkov, financiranje turističnih društev se zmanjšuje za 40 odstotkov, zmanjšala so
se sredstva za Koroško kulturno poletje, sofinanciranje kulturnih društev in športnih
društev je znižano za 10 odstotkov. Glede na predlagan amandma podaja
naslednje stališče. Res je, da mora vsaka osnovna šola po navodilih s strani
ministrstva v 9 letih organizirati vsaj eno šolo v naravi, vendar se v OŠ Radlje izvajajo
3. Do sedaj je bila ta pomoč namenjena vsakemu učencu 4. in 6. razreda, ne glede
na dohodek staršev. Starši, ki presegajo cenzus za dodelitev socialne pomoči, bodo
na ta način plačali 85 EUR več. Ukrep se ji zdi nepotreben, saj meni, da bodo
prikrajšani in oškodovani tisti starši, ki imajo nizke dohodke in se komaj prebijejo skozi
mesec, presegali pa bodo cenzus za dodelitev enkratne socialne pomoči. Izračuni
za zimsko šolo v naravi so že narejeni in posredovani staršem. Nadalje navaja, da v
letu 2015 ni predvidene nobene protiprašne ureditve, manj sredstev je za investicijska
vzdrževanja in gradnjo občinskih cest, povečano pa je vzdrževanje občinskih cest,
znižano je vzdrževanje gozdnih cest, znižana je tudi kmetijska dejavnost, povečana
pa je postavka LEADER in sredstva za individualne čistilne naprave. Povečanje je
predvideno pri postavkah odnosi z javnostjo, povečanja je dejavnost nadzornega
odbora. Prosi za razlago glede dviga članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenja
občin Slovenije. Povečuje se postavka delovanja občinske uprave (materialni stroški
občinske uprave). Poda postavke, kjer so po njenem mnenju največja povišanja
(čistilni material in storitve, časopisi in strokovna literatura, sodni stroški in storitve

odvetnikov, izvedencev, nakup strojne računalniške opreme, delovanje režijskega
obrata, prireditve ob občinskem prazniku – drugi splošni material in storitve). Na
kulturnem področju se odpirata dve novi postavki, in sicer Forum slovanskih kultur in
postavka druge prireditve. Zanima jo vsebina te postavke. Nadalje ugotavlja, da je
predvidenih 35.000 EUR za urejanje vodnih brežin, kar podpira, vendar jo zanimajo
tudi kriteriji urejanja. Visoka se ji zdi postavka za študije. Izpostavlja tudi nov kredit
694.000 EUR, glede na to, da je bil z rebalansom proračuna 2014 sprejet kredit v višini
1 mio. Pojasni, da v primeru sprejetja amandmajev, svetniška skupina SDS, proračuna
ne bo podprla.
ŽUPAN: zahvaljuje se za podano razpravo. O vsebini proračuna je bila na prejšnji seji
podana obširna obrazložitev ter opravljena razprava.
Peter STARC: glede prvega amandmaja meni, da bi postavka šole v naravi morala
ostati nespremenjena. Po njegovem mnenju se bi z ukrepom prizadelo več ljudi, kot
bi se jim pomagalo. Kot starš si želi, da bi šola v naravi ostala v obstoječi obliki, saj je
organizirana na visokem nivoju in s kvalitetnim programom. Sam je prepričan, da se
je tudi do sedaj vsem otrokom omogočil odhod v šolo v naravi, ne glede na finančni
položaj staršev. Z amandmajem se ne strinja, zato ga tudi ne bo podprl.
ŽUPAN: Namen amandmajev je, da se sredstva za šolo v naravi, ki so bila prej
neposredno nakazana šoli, prenesejo na postavko enkratnih denarnih socialnih
pomoči. Vsak izmed staršev, ki se bo čutil nezmožnega poravnati stroške šole v
naravi, bo lahko na Občini Radlje ob Dravi podal vlogo za sofinanciranje šole v
naravi. Na podlagi pravilnika mu bodo sredstva dodeljena. Ne zdi se mu primerno,
da bi bili sofinanciranja deležni tudi starši, ki imajo zelo visoke dohodke.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 8 : Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Amandma št. 1 : Postavka
19060 – Zimska šola v naravi (znesek: 5.695,00). S postavke 19060 se znesek 5.695,00
prenese na postavko 20043 ENKRATNE DENARNE POMOČI. Postavka 19060 ostane 0,
postavka 20043 se poveča za 5.695,00 in znaša 38.463,60.
Z 10 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Amandma št. 2: Postavka
19061- Letna šola v naravi (znesek: 5.145,00). S postavke 19061 se znesek 5.145,00
prenese na postavko 20043 ENKRATNE DENARNE POMOČI. Postavka 19061 ostane 0,
postavka 20043 se poveča za 5.145 in znaša 43.608,60.
Z 10 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine, v zvezi z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Radlje ob Dravi, je podal predsednik odbora g. Robert Potnik.
Župan predlaga v prejem
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje
ob Dravi za leto 2015, skupaj s prilogami v predlagani vsebini ter Letni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, v skladu s
pripombami in dopolnitvami, v predlagani vsebini čistopisa.
Z 10 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

6. TOČKA
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti
negospodarstva, je podala predsednica, ga. Metka Erjavec.

in

javne

službe

Obrazložitev je podal predsednik Komisije za vrednotenje programov športa v Občini
Radlje ob Dravi, g. Gregor Likar.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

7. TOČKA
KODEKS RAVNANJA IZVOJLENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Ali predstavniki častnega razsodišča ne morejo biti svetniki oz. izvoljeni
predstavniki.
Marjana ŠVAJGER: Občinski svet člane častnega razsodišča imenuje na podlagi
javnega poziva. Za člane razsodišča veljajo zakonske določbe o nezdružljivosti.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Kodeks ravnanja
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
PRENEHANJE DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA KOROŠKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO
SREDIŠČE
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti
negospodarstva, je podala predsednica, ga. Metka Erjavec.

in

javne

službe

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o začetku
likvidacije javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predlagani
vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o prenehanju
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
IMENOVANJE ČLANOV OSTALIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE
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 podala članica
komisije ga. Marjanca Meršnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Svet za preventivo v
cestnem prometu v sestavi:
1. Peter STARC, Ulica pod Perkolico 27, 2360 Radlje ob Dravi;
2. Branko TOPLER, Spodnja Vižinga 60, 2360 Radlje ob Dravi;
3. Herman NOVAK, Vuhred 1, 2365 Vuhred;
4. Boris GAŠPER, Radelca 12, 2363 Podvelka;
5. Srečko PEČNIK, sv. Anton na Pohorju 92, 2365 Vuhred;
6. Breda ZUPANČIČ, Koroška cesta 35, 2360 Radlje ob Dravi;
7. Bojan VAUKMAN, Trbonje 49, 2371 Trbonje;
8. Marija KRISTAN, Glavni trg 2, 2366 Muta;
9. Mirjana POPIJAL, Partizanska ulica 36, 2360 Radlje ob Dravi.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Odbor za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v sestavi:
1. Metka ERJAVEC, Vuhred 53, 2365 Vuhred
2. Dominika KARLATEC, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi
3. Miroslav MIKLAVC, Spodnja Orlica 4, 2365 Vuhred
4. Sašo GRÖGL, Remšnik 45, 2363 Podvelka
5. Jože ŠVAJGER, Sv. Anton na Pohorju 110, 2365 Vuhred
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

10. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 3.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Alenka HELBL: Zanima jo, kako daleč je s prekategorizacijo gozdne ceste na Sv. Treh
Kraljih, odcep Morn – Napotnik ter kako je z odvozom smeti na tej relaciji. S strani
občanov je bila pozvana k pobudi v zvezi s čiščenjem jezu v spodnji vasi Zg. Vižinge
zaradi poplavljanja potoka, saj je v zadnjih poplavah tudi ta potok močno ogrožal
prebivalce. Zanima jo, kako daleč je z odmerami zemljišč po katerih potekajo
občinske ceste. Meni, da se skupaj z odmerami zemljišč za potrebe kanalizacije
lahko izvajajo tudi odmere lokalnih cest. Sprašuje po vrednosti zemljišč občinskih cest,
koliko cest je že odmerjenih in niso več lastnina občanov. Prosi za dopisni pregled
občinskih cest s predstavljenimi odseki, in sicer koliko odmer je že bilo izvedenih in
koliko odsekov cest je še neodmerjenih ter kako poteka vzdrževanje.
Ivan SUŠNIK: cesta Morn – Napotnik je bila prekategorizirana, saj so bila pridobljena
vsa soglasja lastnikov predmetnega odseka ceste. Prevoz šolarjev se izvaja pri vseh
hišah na tej lokaciji.
Peter STARC: glede na to, da smučišče v Vuhredu v letošnjem letu zaradi vremenskih
razmer najverjetneje ne bo funkcioniralo, predlaga, da bi se sofinanciral delni nakup
smučarskih vozovnic za otroke. Predlaga, da bi se sredstva, ki so bila namenjena za
obratovanje smučišča v Vuhredu, prerazporedila za ta namen.
Jan SREDENŠEK: Za športno hišo predlaga ureditev tušev, kateri ne delujejo kot bi
morali.
Robert KRIVOGAD: daje pobudo, da bi kot točko dnevnega reda na sejah
občinskega sveta dodali poročilo o delu župana in občinske uprave v času med
prejšnjo in novo sejo občinskega sveta. Ponovno izpostavlja vprašanje glede ureditve
prehoda za pešce na obvoznici pri Obrtniški ulici.
Župan: Priloga zapisnika seje Občinskega sveta je poročilo o realizaciji sklepov
prejšnje seje. Pobuda za ureditev prehoda za pešce na obvoznici pri Obrtniški ulici bo
obravnavana v sklopu študije, ki jo opravlja, Center za interdisciplinarne in
multidisciplinarne raziskave in študije, dr. Tollazzi, v sodelovanju z DRSC.
Robert KRIVOGRAD: ponovno opozori, na nujnost prehoda za pešce na omenjeni
lokaciji, zaradi velike frekventnosti sprehajalcev. Dodatno pojasnjuje način
poročanja o delu župana in občinske uprave v obdobju med dvema sejama in to
primerja z načinom poročanja županov v sosednjih občinah.
Župan: strinja se z nujnostjo ureditve prehoda za pešce, vendar poudarja, da je
končna odločitev o tem na strani DRSC, posredovali pa se bodo argumenti za
nujnost te izvedbe.
Robert KRIVOGRAD: kot enega od argumentov navaja veliko oddaljenost cestišča
do prvega prehoda za pešce.

Stanislav LIPUŠ: na osnovi pogovora s poslancem g. KOPMAJERJEM sprašuje, ali je
občina seznanjena z aktivnostmi spodbujanja dopolnilne kmetijske dejavnosti
(predelava lesa). Formirani naj bi bili dve enoti in sicer ena v Dravogradu in druga v
Radljah ob Dravi.
Župan: seznanjen je z razvojnim programom predelave lesa v koroški regiji, saj je
predelava lesa bila in je še vedno zelo pomembna gospodarska panoga. Razvojni
programi so pripravljeni, k operativnim programom pa bo potrebno pristopiti.
Prepričan je, da so programi dobro pripravljeni in da bodo podprti s sredstvi iz
kohezijskih skladov in regionalne politike. V kohezijskem skladu je za ta namen
pripravljen okoli 900 milijonov EUR sredstev. V kolikor se bo uspelo zagotoviti projekte,
da bodo ustrezali razpisom, bodo ta sredstva tudi pridobljena. Glede enot, ki naj bi
bile v Dravogradu in Radljah ob Dravi, pa lahko poizve pri poslancu g. Kopmajerju.
Stanislav LIPUŠ: doda, da je g. Kopmajer vsak prvi ponedeljek v mesecu v poslanski
pisarni v Radljah ob Dravi. Župana sprašuje, če je projekt za uporabo lesne biomase
povezan z prej omenjenim projektom.
Župan: kolikor je seznanjen, je sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso,
sestavni del kohezijskega projekta v naslednji finančni perspektivi, bolj v smislu
energetskih obnov in sanacij objektov. V omenjenem primeru gre po njegovem
mnenju bolj za gospodarsko dejavnosti. Na osnovi sprejetega dokumenta v letu 2012
se pripravlja operativni projekt za energetsko sanacijo bivše blagovnice Tima v
katerem bo poleg knjižnice nameščena tudi Delavska hranilnica, v spodnjih prostorih
pa bi se namestila kotlovnica na biomaso za potrebe ogrevanja bivše blagovnice
Tima, Hostla ter nekaterih sosednih objektov (javnih objektov). S kotlovnico bo po
potrebi možno zagotoviti ogrevanje tudi ostalim zainteresiranim odjemalcem. Projekt
iz leta 2012 je bil osnova za razvoj teh manjših projektov. Glede povezave med
navedenima projektoma meni, da je projekt DOLB naravnan k energetskim
sanacijam objektov, projekt, ki pa zajema ponovno oživitev lesno predelovane
industrije, pa teži k razvoju gospodarske dejavnosti. Priznava, da se je v zadnjih 20
letih lesna predelovalna industrija na Koroškem praktično sesula in se kakovostna
hlodovina izvaža v sosednjo Avstrijo, od tam pa uvažamo izdelke ali polizdelke po
bistveno višji ceni, kot bi jih lahko pridelali doma.
Robert POTNIK: go. Alenki Helbl odgovarja na vprašanje poplavnosti potokov v Zg.
Vižingi. Potok h kopalnemu jezeru je že saniran s strani Dravskih elektrarn Maribor.
Ostala dva potoka pa sta za ureditev predvidena v letu 2015 (VGP).
Daje pobudo za subvencioniranje kart za Kopalno jezero Radlje ob Dravi, saj bi za
občane predstavljala spodbudo. Prav tako predlaga pogovor na to temu z ostalimi
občinami.
Seja zaključena ob 21.15 uri.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER, tajnik občine
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 4. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 19. 1. 2015, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 3. 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 ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi sprejme po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 4. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Predstavitev Študije optimalne ureditve cestno-prometne infrastrukture na
območju Občine Radlje ob Dravi
3. Podaja mnenja k Strateškemu načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje
2015-2019
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – skrajšani
postopek
5. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 s Predlogom letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2015 – druga obravnava
6. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015
7. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
8. Prenehanje delovanja Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče
9. Imenovanje članov ostalih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi
10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
REALIZACIJA: Sklepi od zap. št. 1 do zap. št. 3 so bili realizirani na sami seji.
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen in potrjuje dokument
"ŠTUDIJA OPTIMALNE UREDITVE CESTNO – PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU
OBČINE RADLJE OB DRAVI" v predloženem besedilu.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k
Strateškemu načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2015 – 2019.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi.

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in
mladino Radlje ob Dravi v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k spremembam in
dopolnitvam statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, na
podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan javnemu zavodu ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 8 : Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Amandma št. 1 : Postavka
19060 – Zimska šola v naravi (znesek: 5.695,00). S postavke 19060 se znesek 5.695,00
prenese na postavko 20043 ENKRATNE DENARNE POMOČI. Postavka 19060 ostane 0,
postavka 20043 se poveča za 5.695,00 in znaša 38.463,60.
REALIZACIJA: V skladu s sprejetim amandmajem se je uskladil Proračun Občine
Radlje ob Dravi za leto 2015.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Amandma št. 2: Postavka
19061- Letna šola v naravi (znesek: 5.145,00). S postavke 19061 se znesek 5.145,00
prenese na postavko 20043 ENKRATNE DENARNE POMOČI. Postavka 19061 ostane 0,
postavka 20043 se poveča za 5.145 in znaša 43.608,60.
REALIZACIJA: V skladu s sprejetim amandmajem se je uskladil Proračun Občine
Radlje ob Dravi za leto 2015.
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje
ob Dravi za leto 2015, skupaj s prilogami v predlagani vsebini ter Letni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, v skladu s
pripombami in dopolnitvami, v predlagani vsebini čistopisa.
REALIZACIJA: Odlok o Proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 je bil
posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Letni program športa je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih
predstavnikov na lokalni ravni v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Skupnosti občin Slovenije.

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o začetku likvidacije
javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu zavodu Koroško višje in visokošolsko
središče.
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o prenehanju
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu zavodu Koroško višje in visokošolsko
središče.

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Svet za preventivo v
cestnem prometu v sestavi:
1. Peter STARC, Ulica pod Perkolico 27, 2360 Radlje ob Dravi;
2. Branko TOPLER, Spodnja Vižinga 60, 2360 Radlje ob Dravi;
3. Herman NOVAK, Vuhred 1, 2365 Vuhred;
4. Boris GAŠPER, Radelca 12, 2363 Podvelka;
5. Srečko PEČNIK, sv. Anton na Pohorju 92, 2365 Vuhred;
6. Breda ZUPANČIČ, Koroška cesta 35, 2360 Radlje ob Dravi;
7. Bojan VAUKMAN, Trbonje 49, 2371 Trbonje;
8. Marija KRISTAN, Glavni trg 2, 2366 Muta;
9. Mirjana POPIJAL, Partizanska ulica 36, 2360 Radlje ob Dravi.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim.
SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Odbor za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v sestavi:
1. Metka ERJAVEC, Vuhred 53, 2365 Vuhred
2. Dominika KARLATEC, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi
3. Miroslav MIKLAVC, Spodnja Orlica 4, 2365 Vuhred
4. Sašo GRÖGL, Remšnik 45, 2363 Podvelka
5. Jože ŠVAJGER, Sv. Anton na Pohorju 110, 2365 Vuhred
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim.

