OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 18. 5. 2015

ZAPISNIK
6. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 18. 5. 2015
ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Anton Vodušek, Erika
Luzar, Leonida Matjaž, Stanislav Lipuš, Robert Krivograd, Ivan Sušnik, Peter Starc,
Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Opravičeno odsotni: Alenka Helbl, Ivana Kus
Prisotni vabljeni:
- Predstavnik (-ica) URBIS d. o. o., Maribor,
- Predstavnik (-ca) MO Slovenj Gradec, vodja skupnega organa,
- Mag. Jelka KLEMENC, vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške,
- Mag. Gregor FICKO, direktor JKP d. o. o., Radlje ob Dravi,
- Lidija GOLOB, direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi,
- Milan ŠARMAN, direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi,
- Srečko LAMPRET, pripravljavec Občinskega programa varnosti,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,
- Judita GAČNIK, svetovalka III,
- Odvetnica Irma PAVLINIČ KREBS, Kotlje 3c, Kotlje
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, tajnik občine.
Opravičeno odsotni:
- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi,
- Predstavnik (-ica) URBIS d. o. o., Maribor.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet

DNEVNI RED 6. REDNE SEJE:
Ker gre za manj zahtevne spremembe, župan predlaga, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o. –sprejme po skrajšanem postopku.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o. –sprejme po skrajšanem postopku.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 6. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje in 1. dopisne seje
občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi - drugo branje
3. Obravnava poročil za leto 2014:
a. MO Slovenj Gradec, Medobčinsko redarstvo in urad za pripravo
projektov,
b. Občina Dravograd, Medobčinski inšpektorat Koroške,
c. JKP Radlje ob Dravi d. o. o.,
d. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi,
e. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi.
4. Imenovanje častnega razsodišča za presojo o etičnosti ravnanja funkcionarjev
5. Predlog Občinskega program varnosti Občine Radlje ob Dravi
6. Predlog potrditve izbora delitev sredstev za socialno zdravstvene programe
7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2014
8. Potrditev premoženjske bilance za leto 2014
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2015 s predlogom sprememb in dopolnitev Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2015
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. – skrajšani postopek
11. Potrditev terminskega plana prenosa izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
12. Potrditev gospodarskega plana Javnega podjetja kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d. o. o.
13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL
GOSPODARSKE CONE NASELJA RADLJE OB DRAVI-DRUGO BRANJE
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 podal predsednik g. Robert Potnik.
RAZPRAVA:
Peter STARC: pojasni, da sta se nanj obrnila dva podpisnika dopisa, ki je bil občini
posredovan s strani g. Roberta Krivograda, glede pripomb na javno razgrnitev.
V izjavi navajata, da ne strinjata s celotno vsebino dopisa. Strinjata z vsebino, ki se
nanaša na ureditev komunalne opreme v eni fazi, ne strinjata pa se z vsebino, ki se je
nanašala na hrup. Glede navedenega podajata pisno izjavo.
Robert KRIVOGRAD: Opozori na napako v zapisniku seje odbora za prostorsko
planiranje. Opozori, da niso prejeli odgovora na dopis, ki so ga posredovali ob
razgrnitvi OPPN.
Robert POTNIK: Zapisnik odbora je bil ustrezno popravljen.
Župan: glede dopisa, ki je bil posredovan s strani krajanov, bo podan pisen odgovor
podjetja Urbis, d.o.o.
Župan predlaga v sprejem:
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi, v
predlagani vsebini.
S 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2014
a.) MO Slovenj Gradec, Medobčinsko redarstvo in urad za pripravo projektov
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev poročila je podala vodja skupnega organa, mag. Lidija Požgan.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo MO Slovenj
Gradec, Medobčinskega redarstva in urada za pripravo projektov za leto 2014.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
b.) Občina Dravograd, Medobčinski inšpektorat Koroške
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Dodatno obrazložitev poročila je podala vodja Medobčinskega inšpektorata
Koroške, mag. Jelka Klemenc.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Občine Dravograd,
Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2014.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
c.) JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev poročila je podal direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., mag.
Gregor Ficko.
RAZPRAVA:
Ivan SUŠNIK: Direktorju zastavi vprašanje, kdaj se bodo začeli odvažati odpadki iz
hribovskih območij od vsake hiše.
Direktor mag. Gregor Ficko: Pripravljen je odlok o ravnanju in zbiranju odpadkov na
področju koroških občin, ki zajema tudi KOCEROD. Cilj zbiranja odpadkov je, da se
zbirajo ekonomično. JKP Radlje d.o.o. je v letošnjem letu nabavil še dodaten kombi,
saj zbiranje odpadkov predvsem na hribovitih območjih povzroča velike stroške.
Oprema JKP Radlje je iztrošena. Določene racionalizacije sistema zbiranja odpadkov
so v pripravi, predvidoma bo do konca junija pripravljen nov plan pobiranja
odpadkov, vendar se glede na sedanji sistem in stroškovnik, ne pričakuje
revolucionarnih sprememb.
Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, na kakšni osnovi je prejšnji direktor JKP Radlje
d.o.o., obdržal delovno mesto v podjetju, izplačana pa naj bi mu bila tudi
odpravnina.
Direktor mag. Gregor Ficko: odgovarja, da je imel prejšnji direktor JKP Radlje d.o.o.,
pogodbo o vodenju podjetja sklenjeno na podlagi državne uredbe iz leta 2010, ki
predvideva izplačilo nagrade, na podlagi količnika uspešnosti. Prejšnji direktor je
potrebne točke nedvomno dosegel. Dogovorili so se za izplačilo na obroke do
meseca decembra. Glede zaposlitve prejšnjega direktorja v podjetju, je bila
odločitev sprejeta na skupščini družbenikov, hkrati z imenovanjem novega direktorja,
prav tako pa je takšno določilo vsebovala pogodba o vodenju podjetja. Zaposlitev
se mu ne zdi sporna, saj je g. Mravljak pravnik, družba pa pravnika ni imela
zaposlenega.

Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega
komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2014.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
d.) Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
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

Podrobnejšo obrazložitev poročila je podala direktorica ga. Lidija Golob.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi za leto 2014.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
e.) Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
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 poročila je podal direktor javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, g.
Milan ŠARMAN.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: Ker se člani odborov oz. svetov javnega zavoda ne morejo
sestati zastavi vprašanje, ali jih je mogoče razpustiti in sestaviti na novo. Za prihodnja
poročila predlaga podrobnejšo obrazložitev postavk po posameznih dejavnostih
zavoda (šport, kultura, turizem, mladina). Zanima ga tudi iz kakšnih sredstev se
izvajajo obnovitvena dela na stadionu Radlje (ali so to sredstva zavoda, garancije,
itd.).
Milan ŠARMAN: meni, da je odgovornost članov ob ustanovitvi strokovnih svetov
premajhna. Težave z nesklepčnostjo se pojavljajo predvsem v dveh strokovnih svetih.
Razmišljajo o tem, da bi predlagali ustanoviteljici zamenjavo članstva. Glede
prikazovanja stroškov po dejavnostih, meni, da se dejavnosti športa, kulture, turizma
in mladine med seboj prepletajo, tako da bi bila po njegovem mnenju delitev

nesmiselna oz. nepotrebna. Stadion so dobili v upravljanje v stanju kot je. V
preteklem letu se je ugotovilo, da težave na stadionu nastajajo zaradi
preobremenjenosti. Zaradi navedenega so bila sprejeta nova pravila. Javni zavod
nima prihodkov s strani uporabe stadiona, tako da so tudi odhodki za sanacijo
izključno vir občinskega proračuna.
Podžupan Robert POTNIK: Kot vir financiranja za vsa sanacijska dela je bila unovčena
bančna garancija Gradbenega podjetja Radlje d.o.o. Ker se je število ur za uporabo
stadiona športnim društvom zmanjšala, je bila podpisana pogodba za pomožni
stadion, ki se nahaja na drugi strani glavnega stadiona. V letošnjem letu se
predvideva ureditev pomožnega stadiona tako, da se bo v prihodnjem letu lahko
pričelo z uporabo tako glavnega kot tudi pomožnega stadiona. Igrišče z umetno
travo, ki je bilo na starem stadionu, se bo preneslo na parkirišče pred športnim
stadionom in telovadnico, tako da bodo manjše selekcije lahko igrale tudi na tem
delu. Športnemu društvu, ki je moralo trenirati na drugih območjih, se je za en mesec
podaljšala možnost uporabe športne hiše, prav tako jim je javni zavod ŠKTM ponudil v
uporabo vse ostale športne objekte s katerimi razpolaga (Havaji, Dobrava, Remšnik,
Reš, Anton, itd.).
Metka ERJAVEC: Poda zahvalo Javnemu zavodu ŠKTM Radlje in režijskemu obratu za
sodelovanje in pomoč pri izvedbi javnih prireditev.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2014.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
IMENOVANJE ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZA PRESOJO ETIČNOSTI RAVNANJA
FUNKCIONARJEV
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala članica
komisije, ga. Marjanca Meršnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem:
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Častno razsodišče v
sestavi:
- Maksimiljan Sušek, Malgajeva ulica 6, 2360 Radlje ob Dravi
- Ivan Pečovnik, Dobrava 29, 2360 Radlje ob Dravi
- Ljudmila Lunić, Partizanska ulica 38, 2360 Radlje ob Dravi
- Tadeja Vulc, Spodnja Vižinga 44, 2360 Radlje ob Dravi
- Alojz Erjavc, Pohorska cesta 21, 2360 Radlje ob Dravi.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

5. TOČKA
PREDLOG OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 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 je podal pripravljavec Občinskega programa
varnosti, g. Srečko LAMPRET.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Občinski program varnosti
Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
6. TOČKA
PREDLOG POTRDITVE IZBORA DELITEV SREDSTEV ZA SOCIALNO ZDRAVSTVENE
PROGRAME
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev pripravljenega predloga je podala predsednica Odbora za
negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, ga. Metka
Erjavec.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 13: Potrdi se Predlog razdelitve sredstev za socialno-zdravstvene programe
za leto 2015.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO
2014
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev predloga zaključnega računa je podala računovodkinja ga. Natalija
Planinšič.

RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: meni, da se ni pristopilo k servisiranju javnega dolga, najet je bil
kredit, ki pa ni bil odplačan. Računovodkinjo prosi za pojasnilo.
Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: V bilanci stanja so izkazani dolgoročni krediti v
višini 2.907.657 EUR, obveznosti za dolgoročne kredite, ki zapadejo v plačilo v letu
2015 in so po načelu ročnosti prikazane med kratkoročnimi obveznostmi, so v višini
222.515 EUR. Občina je v letu 2014 najela kratkoročni kredit v višini 694.000 EUR,
katerega zaradi investicij in neplačani sredstev s strani države ni mogla vrniti. Občina
je že v lanskem letu z ministrstvom uskladila kredite, in se bodo sanirali že z
rebalansom proračuna.
Peter STARC: pri obravnavi proračunu se je vzdržal glasovanja iz razloga sredstev za
zimsko in letno šolo. Veseli ga, da se sredstva v postavkah šola v naravi zagotovljena.
Strinja se, da je potrebno apelirati na šolo, da najde cenejše destinacije, ki pa bodo
vseeno ustrezale vsem pogojem za izvedbo šole v naravi.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2014, v predlagani vsebini.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
POTRDITEV PREMOŽENJSKE BILANCE ZA LETO 2014
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev premoženjske bilance je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za
leto 2014.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2015 S PREDLOGOM SPREMEMB IN DOPOLNITEV
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2015
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2015 je podala računovodkinja
ga. Natalija Planinšič.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine glede predloga sprememb in dopolnitev letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, je podal predsednik odbora g. Robert
Potnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 s predlogom
sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za
prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne
dediščine.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O. –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe je
podal predsednik odbora g. Ivan Sušnik.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podal predsednik, g. Karl Kotnik.
Podrobnejšo obrazložitev sprememb posameznih členov odloka je predstavila
odvetnica, ga. Irma Pavlinič Krebs.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava v
predlagani vsebini, skupaj s podano pripombo Statutarno-pravne komisije.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11. TOČKA
POTRDITEV TERMINSKEGA PLANA PRENOSA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe je
podal predsednik odbora g. Ivan Sušnik.
Dodatno obrazložitev je podal direktor Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje, d.o.o., g. Marjan Šol.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdi terminski plan prenosa
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
12. TOČKA
POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA
NAPRAVA RADLJE D.O.O.
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe je
podal predsednik odbora g. Ivan Sušnik.
Dodatno obrazložitev je podal direktor Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje, d.o.o., g. Marjan Šol.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: glede na to, da je kanalizacija in čistilna naprava v poskusnem
obratovanju, ga zanima, zakaj še kanalizacijski vod na Obrtniški ulici ni priključen na
vod nove kanalizacije. Sprašuje tudi kako je s stroški priklopa.
Marjan ŠOL: vod na Obrtniški ulici se bo priključil v naslednjih tednih oz. mesecu.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdi gospodarski plan Javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
13. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan poda obrazložitev glede preoblikovanj oz. racionalizacij pri izvajanju obveznih
in izbirnih gospodarskih javnih služb.

Leta 2003 je pregledal poročilo JKP Radlje iz leta 2002 in skupaj s predsednikom
odbora za komunalno infrastrukturo oblikuje stališče odbora, ki je velevalo, naj JKP
občankam in občanom občine Radlje vrne višek sredstev, ki ostanejo pri izvajanju
obveznih javnih služb. OS Radlje ob Dravi je v letu 2004 sprejel sklep, da se v Občini
Radlje ob Dravi, za razliko od ostalih občin, ki jih pokriva JKP Radlje, izvede ločeno
zbiranje odpadkov. Zaradi tega je bil sprejet sklep, da se v občini Radlje zaračunava
20 odstotkov višja cena za izvajanje ločenega zbiranja odpadkov. V drugih občinah
so se pojavljali negativni rezultati pri zbiranju odpadkov, v občini Radlje ob Dravi pa
dobiček. Dobiček se je porazdelil za pokrivanje izgub ostalih občin. Kot župan je na
skupščini glasoval proti takšnemu sklepu, vendar je bil preglasovan. Prav tako je
presežek nastajal pri izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest in
javnih površin. Tudi ta presežek se je namenil za pokrivanje izgub v ostalih občinah. Ti
razlogi se privedli do razmišljanja o reorganizaciji in racionalizaciji izvajanja
gospodarskih javnih služb. Ustanovil se je Režijski obrat Občine Radlje ob Dravi. JKP bi
se lahko zadolžilo za izvedbo investicije izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.
Občina Radlje je bila na skupščini ponovno preglasovana. Občina je ustanovila
novo javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. s katerim je lahko
uspešno izvedla zastavljeno investicijo.
Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 5.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Župan svetnice in svetnike seznani z obiskom predstavnikov občine Plav iz Črne Gore.
Republika Črna Gora je v predpristopnih pogajanjih za vstop v EU. Potrebujejo
občine partnerice za prenose dobrih praks. Meni, da je korektno in primerno, da jim
predamo pridobljena znanja in jim omogočimo, da bi čim lažje prišli do evropskih
sredstev.
Svetnice in svetnike seznani z delovanjem LAS. Sprejeta je bila uredba za razvoj
podeželja. Predstavi možnosti črpanja sredstev za razvoj podeželja LEADER. Za
črpanje sredstev bo potrebno na novo ustanoviti LAS (nova pravna oblika). Izdelana
bo lokalna razvojna strategija.
Anton Vodušek: Pohvali občino in režijski obrat za obnovo ograje pri stari »Vrenčurjevi
vili« ob Mariborski cesti, Radlje ob Dravi.
Zastavi vprašanje, kako je z zbirališčem odpadkov pri Prevaljah.
Župan: odgovor bo podan pisno.
Seja zaključena ob 21.35 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 6. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 18. 5. 2015, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o. –sprejme po skrajšanem postopku.
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 6. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje in 1. dopisne seje
občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi - drugo branje
3. Obravnava poročil za leto 2014:
a. MO Slovenj Gradec, Medobčinsko redarstvo in urad za pripravo
projektov,
b. Občina Dravograd, Medobčinski inšpektorat Koroške,
c. JKP Radlje ob Dravi d. o. o.,
d. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi,
e. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi.
4. Imenovanje častnega razsodišča za presojo o etičnosti ravnanja funkcionarjev
5. Predlog Občinskega program varnosti Občine Radlje ob Dravi
6. Predlog potrditve izbora delitev sredstev za socialno zdravstvene programe
7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2014
8. Potrditev premoženjske bilance za leto 2014
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2015 s predlogom sprememb in dopolnitev Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2015
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o. – skrajšani postopek
11. Potrditev terminskega plana prenosa izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
12. Potrditev gospodarskega plana Javnega podjetja kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d. o. o.
13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
REALIZACIJA: Sklepi od zap. št. 1 do zap. št. 4 so bili realizirani na sami seji.

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi, v
predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo MO Slovenj
Gradec, Medobčinskega redarstva in urada za pripravo projektov za leto 2014.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan MO Slovenj Gradec, Medobčinskemu redarstvu
in uradu za pripravo projektov.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Občine Dravograd,
Medobčinskega inšpektorata Koroške, za leto 2014.
REALIZACIJA: Sklep je
inšpektoratu Koroške.

bil

posredovan

Občini

Dravograd,

Medobčinskemu

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega
komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2014.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob
Dravi d.o.o.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi za leto 2014.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2014.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi .
SKLEP št.
sestavi:
-

11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Častno razsodišče v
Maksimiljan Sušek, Malgajeva ulica 6, 2360 Radlje ob Dravi
Ivan Pečovnik, Dobrava 29, 2360 Radlje ob Dravi
Ljudmila Lunić, Partizanska ulica 38, 2360 Radlje ob Dravi
Tadeja Vulc, Spodnja Vižinga 44, 2360 Radlje ob Dravi
Alojz Erjavc, Pohorska cesta 21, 2360 Radlje ob Dravi.

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim.
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Občinski program varnosti
Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Organu skupne občinske uprave Koroške,
referat za medobčinsko redarstvo in promet. Prav tako je bil organu posredovan
Občinski program varnosti Občine Radlje ob Dravi.

SKLEP št. 13: Potrdi se Predlog razdelitve sredstev za socialno-zdravstvene programe
za leto 2015.
REALIZACIJA: Na podlagi sklepa se je s sklenitvijo pogodb izvedla delitev sredstev za
socialno-zdravstvene programe.
SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2014, v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za
leto 2014.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan računovodstvu.
SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 s predlogom
sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za
prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne
dediščine.
REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava v
predlagani vsebini, skupaj s podano pripombo Statutarno-pravne komisije.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV.
SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdi terminski plan prenosa
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o. ter Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi, d.o.o.
SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdi gospodarski plan Javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o.

