OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-02

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek,
1.7.2019 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Tjaša JAKOPIČ, Silvo PINTER, Anton
VODUŠEK, Dominika KARLATEC, Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert
KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl
KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC.
Prisotni vabljeni:
- Natalija BABIČ, predstavnica URBIS d.o.o.,
- Mojmir SLAČEK, predstavnik URBI d.o.o.,
- Robi LESNIK, predstavnik OSA ARHITEKTI d.o.o.,
- Predstavnik MO Slovenj Gradec,
- mag. Ivan PLEVNIK, direktor KOCEROD d.o.o.,
- mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi,
- Lidija GOLOB, direktorica ZD Radlje ob Dravi,
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve,
- mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj,
- Jasna KUNČNIK, višja svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
Opravičeno odsotni:
- Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik 6. redne seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. redne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Ker s strani DRSV ni bilo pridobljenega mnenja župan predlaga umik 3. točke
dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za območje dela mesta Radlje ob Dravi – druga obravnava.
Župan prav tako predlaga, da se umakne 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi – prva
obravnava.

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Svetnik Robert Krivograd predlaga, da se zaradi prepozno posredovanega gradiva
in neprisotnosti poročevalca na seji odbora, z dnevnega reda 7. redne seje OS
umakne 8. točka -Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah
Koroške regije – prva obravnava
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša,
da se 3. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta Radlje ob Dravi – druga
obravnava, umakne iz dnevnega reda 7. redne seje.
Preostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša,
da se 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava, umakne iz
dnevnega reda 7. redne seje.
Preostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Na predlog svetnika Roberta Krivograda župan predlaga v sprejem SKLEP:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 8. točka dnevnega reda Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije – prva
obravnava, umakne iz dnevnega reda 7. redne seje.
S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet.
Drugih predlogov k točkam dnevnega reda ni bilo.
DNEVNI RED 7. REDNE SEJE:
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
dnevni red 7. redne seje občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 6. redne seje ter poročilo župana in
podžupana o aktivnostih med obema sejama
3. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih
dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, št.
26/06, 29/17, 35/17, 8/19)
4. Obvezna razlaga 10. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Prisoja II (OPPN Prisoja II)
5. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ
Koroške« - druga obravnava

6. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije –
prva obravnava
7. Predlog za podelitev nagrade in priznanj v letu 2019
8. Predlog sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto
2019/2020
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in Predlog sprememb Statuta ZD Radlje
ob Dravi
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava
11. Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2019
12. Obravnava predloga Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi o porabi sredstev
iz naslova prodaje nepremičnine
13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Z 10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 6. REDNE SEJE TER POROČILO
ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA
Župan poda poročilo o aktivnostih med obema sejama ter poročilo o realizaciji
sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 6. redne seje OS ter poročilom
župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
TEHNIČNI POPRAVEK ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE
CENTRALNIH DEJAVNOSTI NA
SEVEROZAHODNEM DELU OBVOZNICE RADLJE OB DRAVI (MUV, ŠT. 26/06, 29/17,
35/17, 8/19)
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.
Dodatno obrazložitev predloga je predstavil direktor podjetja URBI, d.o.o., g. Mojmir
SLAČEK.
Razprave ni bilo.

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Tehnični popravek Odloka o
lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu
obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, štev. 26/2006 in 29/2017, 35/17, 8/19), v predlagani
vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
OBVEZNA RAZLAGA 10. IN 15. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU PRISOJA II (OPPN PRISOJA II)
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.
Obrazložitev pripravljenega odloka je predstavil g. Robi LESNIK, predstavnik OSA
ARHITEKTI d.o.o.
RAZPRAVA
Ešli PUŠNIK: Zanima jo, za katere posebne družbene skupine bodo namenjene
bivalne enote.
Robi LESNIK: Investicijska namera je za večstanovanjski objekt, namenjen za
varovana stanovanja, ki se večinoma uporabljajo za starejše nad 65 let ali za osebe z
gibalnimi ovirami.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Obvezno razlago 10. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorske načrtu
Prisoja II, v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
5. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »SKUPNI
ORGAN KOROŠKE« - DRUGA OBRAVNAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev predloga je podal predstavnik SOU pri Mestni občini Slovenj Gradec, g.
Andrej ERJAVC.
Predlog sta na skupni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in
gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.
odborov je podal predsednik odbora g. Robert Krivograd.

Skupno stališče

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške«, v
predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
6.TOČKA
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINAH KOROŠKE
REGIJE – PRVA OBRAVNAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predlog sta na skupni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in
gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno
infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Skupno stališče
odborov je podal predsednik odbora g. Robert Potnik.
Obrazložitev predloga je podal direktor KOCEROD d.o.o. mag . Ivan Plevnik.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Zanima jo kaj se bistvenega z odlokom spreminja za občane in ali je
predviden dvig cen storitev na Kocerodu. Osebno se strinja z vidikom ravnanja z
odpadki na enem mestu, vključno z upravljanjem. Glede na 32. člen predlaganega
odloka jo zanima, kdo bo ugotavljal točnost podatkov in kako je predvidena
komunikacija z uporabniki storitev. Predvidene so namreč tudi globe za kršitelje. V
občini Radlje ob Dravi se je spremenil način zbiranja odpadkov, ekološki otoki na
javnih površinah so postali premajhni, predvsem za zbiranje papirja, saj le tega ni
mogoče več odlagati v kante. Prosi za odgovore.
Župan: Pojasni stanje glede ekoloških otokov. Ko so se uvajali ekološki otoki v skladu s
staro uredbo, so bile za 4 frakcije zagotovljeni 4 ločeni zabojniki. Razdelila se je GJS
zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Odvoz odpadkov izvaja JKP Radlje ob
Dravi d.o.o., ostalo predelavo in odlaganje izvaja Kocerod d.o.o. Zbiranje in
odvažanje odpadkov na ekoloških otokih je tako v pristojnosti JKP Radlje ob Dravi
d.o.o. in ne v pristojnosti Kocerod-a. Nova uredba določa dve ločeni frakciji in sicer
mešani odpadki in embalaža, dve od frakcij (plastenke in pločevinke) pa se lahko
po novem odlagajo v embalažni odpad. Povečala pa se je količina papirja, saj ga ni
možno več odlagati v suhi odpad. Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi
d.o.o. je že bilo podano naročilo, da se pokrovi na ekoloških otokih zamenjajo
(pokrov za plastenke in pločevinke bo zamenjan, tako da se bo vanje lahko odlagal
papir).

Direktor mag. PLEVNIK: Zakonodaja je spremenila način zbiranja odpadkov na izvoru.
Na Koroškem je takšen način v preteklosti že bil uveden. Z julijem se v kantah papir
naj nebi več pojavljal. Vsako povezovanje povzroči spremembe v organizaciji pri
enotnih standardih. Kar je razdeljeno v komunalnih podjetjih, se bo povezalo v ene
standarde in merila. Meni, da bo posledično izboljšan pregled, Kocerod bo moral
poskrbeti tudi za osveščanje (služba za informiranje - brošure). Odgovornost, kakšni
odpadki pridejo na Kocerod je zdaj dvomljiva. Prednosti bodo v enem osveščanju –
strokovno združene moči. Cena se bo izoblikovala z elaboratom, ni pa cilj, da bi se
povišala. Cena mora biti odvisna od kvalitete storitev. Občani so kljub množici
podatkov ponekod manj dovzetni za informacije – pravilnost ločevanja odpadkov.
Zakonodaja je jasna, da povzročitelj plača. Stroške je potrebno čimbolj
individualizirati. Sistem mora biti naravnan na način, da tisti, ki dobro ločujejo plačajo
manj, zato meni da je prekrškovni del potreben. V nekaterih okoljih je zavest različna
in temu primerni so odpadki. Kdor meče biološke odpadke med embalažo, povzroči
za 20 odstotkov več dela. Globe so skrajni ukrep in ne pravilo. Ekološki otoki na manj
vidnih mestih so velikokrat naloženi z neprimernimi odpadki. Potrebno je razmišljati,
kako izboljšati sistem nadzora nad odlaganjem odpadkov. Velikokrat so problem
odpadki, ki niso komunalni odpadki (gradbeni material, obrtniški material, itd.) Meni,
da je to potrebno regulirati, da ne bodo takšne odpadke odplačevali občani.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9:
1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije primerna podlaga za drugo
obravnavo.
2. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi mora do druge obravnave Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki pripraviti pisno poročilo glede posledic
prenosa opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (viški
delavcev, opreme ipd.).
3. Podjetje KOCEROD mora do druge obravnave Odloka o ravnanju s komunalni
odpadki pripraviti predlog o načinu prevzema opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja z odpadki (prevzem delavcev, opreme ipd.).
4. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga svetu ustanoviteljev javnega
podjetja KOCEROD d.o.o., da do druge obravnave Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki sprejme sklep, s katerim bo zavezal podjetje Kocerod k
prevzemu delavcev, osnovnih sredstev in infrastrukture s strani sedanjih
izvajalcev gospodarske javne službe.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG ZA PODELITEV NAGRADE IN PRIZNANJ V LETU 2019
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Komisija za priznanja je na svoji 2. seji, dne 24. 6. 2019 obravnavala predloge za
podelitev nagrad in plaket Občine Radlje ob Dravi za leto 2019. Predloge Komisije za
priznanja je predstavila predsednica komisije ga. Metka Erjavec.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Poda komentar na odločitev komisije za priznanja. Meni, da je komisija
s svojo odločitvijo povozila svoj razpis, v katerem je navedeno, da mora biti jasno
izražena vrsta priznanja in naj ne vsebuje alternativ (nagrada ali plaketa).
Med drugim je predlog, da se plaketa podeli tudi Javnemu komunalnemu podjetju
Radlje d.o.o. Že pred leti je bila v podobnem primeru podeljena posebna listina, zato
meni, da bi se lahko podobno ravnalo tudi v tem primeru. Pove, da predlog SDS ni bil
upoštevan. Kljub temu bodo v SDS vse predloge podprli.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10:
NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli:
- Boris-u GAŠPERJU.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11:
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli:
- Sestram Salezijankam – redovne skupnosti Hčere Marije pomočnice v
Radljah ob Dravi
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12:
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli:
- Konradu KLEMENCU
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13:
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli:
- Marjanu KLANČIČU
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14:
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli:
- Ansamblu STIL 5
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15:
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli:
- Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d. o. o.

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8.TOČKA
PREDLOG SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU RADLJE OB DRAVI ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne
negospodarstva, je podala predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.

službe

Obrazložitev predloga je podal mag. Damjan Osrajnik, ravnatelj Osnovne šole Radlje
ob Dravi.
Razprave ni bilo.
Na glasovanje dajem SKLEP št. 16:
1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu sistemizacije in
organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2019/2020.
2. Za šolsko leto 2019/2020 se uveljavi povečan oziroma fleksibilni normativ za
oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9.TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE OB DRAVI IN PREDLOG SPREMEMB STATUTA ZD
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 in javne
negospodarstva, je podala predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.

službe

Obrazložitev je podala direktorica ZD Radlje ob Dravi, ga. Lidija GOLOB.
RAZPRAVA
Karl KOTNIK: Poda vprašanje pri predlaganem odloku na člen 5, ki obravnava 9. člen
drugi odstavek: mandat člana sveta zavoda.
Zanima ga, ali so mišljeni samo člani sveta zavoda, ki jih postavlja zavod ali tudi
drugi.

Moti ga predlog, da se korigira definicija iz 1. alineje 19. člena statuta. Meni, da je
pravilno zapisano, da svet zavoda sprejema statut in splošne akte, direktor pa
sprejema akte, ki so izdani na osnovi statuta ali splošnega akta.
Direktorica: Pove, da se glede mandata določilo nanaša na vse izvoljene člane
sveta zavoda. Glede druge pripombe pove, da se je z definicijo želelo zapisati ravno
to, kar navaja svetnik.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Spremembe Statuta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI – PRVA OBRAVNAVA
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.
Obrazložitev predloga je podal predstavnik MO Slovenj Gradec, g. Andrej Erjavec.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Predlagana je prekategorizacija določenih odsekov cest iz LC v javne
poti, npr. Gregl – Cigajner in Razgledna ulica– Župank - Ižek, zanima jo kaj to pomeni
z vidika vzdrževanja.
Župan: V občini Radlje imamo tri tipe cest (lokalne ceste, javne poti, gozdne ceste),
razdeljene v dve kategoriji vzdrževanja. Lokalne ceste in javne poti imajo enak status
vzdrževanja. Gozdne ceste imajo drugačen status vzdrževanja in financiranja
vzdrževanja. US je izdalo odločbo, da so občine dolžne vzpostaviti lastništvo za
lokalne ceste in javne poti, v nasprotnem primeru bo država vzela sredstva za
vzdrževanja. LC upravlja lokalna skupnost, gozdne ceste pa se uporabljajo na lastno
odgovornost. Občina je lastnikom predlagala neodplačen prenos zemljišč, občina
pa bi izvedla investicijska vzdrževanja. Nekateri lastniki niso želeli prenesti lastništva,
zato občina spreminja status.

Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, kam se prenese 15.000 m cest, ki je šlo iz
seznama zbirnih cest (5. člen), ki se prekategorizirajo v gozdne ceste.
Župan: Predlaga, da predstavnik MO Slovenj Gradec vprašanje zapiše in se odgovor
pripravi do drugega branja predloga odloka.
Dejan KRESNIK: Pri igrišču Havaji, ga zanima ali je nova pot predvidena do novih
parcel oz. gre mimo zgradbe, ki jo ima v uporabi društvo. Sprašuje, če se bo tam
postavil nadomestni objekt.
Župan: Pove, da so se v lanskem letu 3 x usklajevali s krajani glede ureditve poti.
Služnost je stranka dobila od SKZG, občina pa je izvedla vse potrebno za ureditev
služnosti – odmero. Pripravljena je bila Idejna zasnova, z novo ureditvijo (vključno z
vsemi objekti).
Dela se na tem v skladu z dogovori S krajani.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
soglaša, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11.TOČKA
PREDLOG KONČNE ODLOČITVE O DELITVI SREDSTEV ZA KULTURNE PROGRAME ZA LETO
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 in javne
negospodarstva, je podala predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.

službe

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
potrjuje Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto
2019, v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
12.TOČKA
OBRAVNAVA PREDLOGA ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE OB DRAVI O PORABI
SREDSTEV IZ NASLOVA PRODAJE NEPREMIČNINE
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Dodatno obrazložitev je podala direktorica ZD Radlje ob Dravi ga. Lidija GOLOB.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 21:
1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša s predlogom Zdravstvenega
doma Radlje ob Dravi o porabi sredstev iz naslova prodaje nepremičnin z ID
znakom parcela 821 1190/3 k.o. 821-Rdeči Breg II ter z ID znakom parcela 821
*125 k.o. 821-Rdeči Breg II.
2. Kupnina v višini 41.000,00 € se nameni za potrebe Zdravstvenega doma Radlje
ob Dravi, in sicer:


Nabava zobnega stroja za zobno ambulanto Brezno
(predračunska vrednost: 25.500,00 €)



Ureditev parkirišča in dovozne poti pri Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi
(predračunska vrednost: 10.000,00 €)



Ureditev garderobnih prostorov za zaposlene v Zdravstvenem domu Radlje ob
Dravi in Zdravstveni postaji Vuzenica
(predračunska vrednost: 4.500,00 €)



Sanacija skupnega prostora-kuhinje v Zdravstveni postaji Ribnica na Pohorju
(predračunska vrednost: 1.000,00 €).

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
13.TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan svetnice in svetnike seznani z odgovori, ki so bili podani na 6. redni seji
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 20.5.2019.
Župan OS seznani s sklepom Računskega sodišča o reviziji.
Župan svetnice in svetnike pozove k podaji novih pobud in vprašanj.
Alenka HELBL: Zanima jo, kaj predstavlja problem pri sprejemanju Odloka o
ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi pri ostalih občinah. V imenu občanov poda
pobudo za umiritev prometa pri objektu Sv. Trije Kralji 9. Predlaga, da se pobuda
preda v reševanje Komisiji za urejanje uličnega prometa. Opozori na problematiko v
zvezi s hmeljarstvom na Radeljskem polju (dim). Seznanjena je, da se v zvezi s tem
zbirajo podpisi, med občani se širijo tudi neprimerne oz. neresnične informacije, zato
predlaga, da lokalna skupnost stopi v stik z občani, da se zadeve umirijo oz. se z
občani sklene dogovor. Na predlog ene od občank prosi za vsebino odloka, ki ureja
gnojne jame ter pojasnilo na kakšen način se to ureja.
Prosi za pisni odgovor na vprašanja in pobude.

Župan: Knjižnica je ob preselitvi pridobila nekaj dodatnih površin. Direktorica je
pripravila izračun, s katerim se delež uprave deli. Občine se ne strinjajo s predlogom
razdelitve. Na zadnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da se mora direktorica
Knjižnice Radlje oglasiti pri županih preostalih občin, da se uskladijo.
Glede hmeljarstva pove, da je tudi občina že večkrat obvestila hmeljarje, naj se
držijo predpisov v okviru izvajanja dejavnosti. Podobno velja za gnojenje z gnojevko
po kmetijskih površinah. Razumeti je potrebno tudi uredbo, ki velja za kmetijsko
dejavnost glede razvoza gnojnice (razvoz je dovoljen po 15.marcu). Takrat tudi
inšpektor kmetu ne more prepovedati razvažati gnojnice. Izvaja se testni primer
dodajanja aditivov k gnojevki na eni izmed kmetij, po razvozu gnojevke se bodo
pokazali učinki in rezultati. V kolikor bodo učinki pozitivni, bo občina sofinancirala
preparate kmetom. Meni, da je vsako dejavnost potrebno izvajati v skladu z veljavno
zakonodajo oz. predpisi. V kolikor se ugotovi, da ni takšnega ravnanja, je pristojen
inšpektorat. Želi si, da bi podpisniki čimprej pristopili do občine, da bi začeli iskati
rešitve.
V zvezi z vprašanjem gnojnih jam, pove, da so bile pred časom s strani ministrstva
podane vzpodbude – nepovratna sredstva za ureditev gnojnih jam. Meni, da lahko
o navedenem občani dobijo informacije na kmetijski svetovalni službi.
Pobuda za umiritev prometa bo podana na komisijo.
Ešli PUŠNIK: Na odseku Vuhred proti Ribnici, kjer se konča naselje Vuhred se omejitev
hitrosti iz 50 poveča na 90 km/uro. Nekateri objekti so se obnovili, tam živijo mlade
družine. Prosi, če se lahko na pristojne organe prenese vloga za umiritev prometa.
Glede na status občine po meri invalidov, predlaga da bi se spletna stran in novičke
prilagodile v obliko lahkega branja (dobro bi bilo ne le za osebe s PP, ampak tudi za
starejše občane).
Stanislav LIPUŠ: V zvezi z igrali na Hmelini pove, da so bile s strani krajanov podane
pobude, če bi se lahko namestila zaščitna ograja, saj je v pesku na igrišču zaznati
veliko iztrebkov.
Dejan KRESNIK: Ker je bila umaknjena točka dnevnega reda NUSZ, upa, da bo v čim
krajšem času prišlo do dialoga med OU in gospodarstvom.
Župan: Pove, da je občina pripravljena na dialog, pobuda je na strani gospodarstva.
Ivan SUŠNIK: Opozori na slabo izvajanje košnje brežin pri občinskih cestah. Na
nekaterih odsekih na Sv. Treh Kraljih košnja brežin še ni izvedena. Opozori tudi na
sečnjo in spravilo lesa na cesti Sv. Trije Kraji, zaradi katere je cesta poškodovana.
Robert POTNIK: Pove, da bo pobuda glede košnje brežin predana Javnemu podjetju
KIČ Radlje d.o.o. V zvezi z omenjeno sečnjo že potekajo aktivnosti nadzora pri
pristojnih službah.

Seja je zaključena ob 21.15 uri.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

