OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 12. 10. 2015

ZAPISNIK
8. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 12. 10. 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, Alenka Helbl, Ivana Kus, Stanislav Lipuš, Robert Krivograd, Ivan Sušnik, Peter
Starc, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Dušan Glaser, Sašo Grögl.
Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž.
Prisotni vabljeni:
- Dr. Vlasta KRMELJ, direktorica ENERGAP Energetske agencije za Podravje
Maribor,
- Mag. Lidija POŽGAN, upraviteljica LAS Mislinjske in Dravske doline,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja;
- Judita GAČNIK, svetovalka III,
- 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 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
DNEVNI RED 8. REDNE SEJE:
Župan seznani svetnike, da je na predlaganem dnevnem redu 8. redne seje točka
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi-druga obravnava.
Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega sveta.

Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 8. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne občinskega sveta Občine
Radlje ob Dravi;
2. Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta (LEK) v Občini
Radlje ob Dravi;
3. Potrditev Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Mislinjske in
Dravske doline;
4. Strokovno mnenje Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta
Radlje ob Dravi;
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – druga
obravnava;
6. Vloga za širitev koncesije za izvajanje zdravstvenega varstva v socialno
zdravstvenem zavodu Dom Hmelina, domu za starejše občane Radlje ob
Dravi d.o.o.;
7. Imenovanje predstavnika Občine Radlje ob Dravi v Svet za invalide Občine
Radlje ob Dravi;
8. Predlog kandidatov za sodnike porotnike;
9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini
na domu v Občini Radlje ob Dravi-prva obravnava;
10. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju
tekočega leta;
11. Odlok o rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015;
12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
LETNO POROČILO O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) V
OBČINI RADLJE OB DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Podrobnejšo obrazložitev je podala dr. Vlasta KRMELJ, direktorica ENERGAP
Energetske agencije za Podravje Maribor.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem:
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Letnim poročilom o
izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Občini Radlje ob Dravi za leto 2014 in
ga tudi potrjuje v predloženi vsebini.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

3. TOČKA
POTRDITEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO
MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev strategije je podala mag. Lidija POŽGAN, upraviteljica LAS Mislinjske in
Dravske doline.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje in sprejme STRATEGIJO
LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO MISLINJSKE IN DRAVSKE
DOLINE v predloženi vsebini.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
STROKOVNO MNENJE ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE DELA MESTA
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 g. Robert POTNIK.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Strinja se s stališčem odbora, saj nekateri investitorji najprej začnejo z
deli in naknadno po hitrem postopku pridobijo dovoljenja.
Župan predlaga v sprejem:
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje strokovno mnenje s
predlagano začasno ureditvijo in izvedbo parkirnih površin, pod pogojem, da
investitor v roku 30 dni od sprejetja tega sklepa na Občini Radlje ob Dravi poda
pobudo za pričetek postopka spremembe ureditvenega načrta. V primeru
neizpolnitve pogoja se strokovno mnenje ne potrdi ter se zahteva vzpostavitev v
prejšnje stanje. Vse stroške v zvezi s spremembo ureditvenega načrta nosi investitor.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

5. TOČKA
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI – DRUGA
OBRAVNAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
RAZPRAVA:
Robert KRIVOGRAD: v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev statuta želi nekaj
pojasnil, in sicer glede 15. člena sprememb in dopolnitev, kjer je navedeno, da
nadzorni odbor posreduje letni načrt županu, prej pa je bil naveden tudi občinski
svet. Prosi tudi za pojasnilo 16. člena, kjer je navedeno, da mora nadzorni odbor o
nadzoru obvesti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna ter 19. člena, ki
navaja, da župan določi javnega uslužbenca občinske uprave.
Marjana ŠVAJGER: Pojasni, da gre za drugo obravnavo predloga sprememb in
dopolnitev statuta in bi bilo potrebno 3 dni pred sejo podati amandmaje. Podlaga
za pripravo sprememb in dopolnitev statuta sta Zakon o lokalni samoupravi in Zakon
o javnih financah.
Karl KOTNIK: opozori na tipkarsko napako v 64. členu predloga, in sicer je beseda
»razen« odveč. V členih 100, 101 in 132 v oklepajih ni pripisan stari člen statuta.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve
Statuta Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
6. TOČKA
VLOGA ZA ŠIRITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V
SOCIALNO ZDRAVSTVENEM ZAVODU DOM HMELINA, DOMU ZA STAREJŠE OBČANE
RADLJE OB DRAVI D.O.O.
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 predstavila predsednica odbora, ga. Metka Erjavec.

službe

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se koncesionarju
Andreju HORVATU, dr. med. obstoječa koncesija razširi v obsegu dodatnega 0,04

tima za opravljanje splošne ambulante v Domu Hmelina, Domu za starejše občane
d.o.o., Radlje ob Dravi.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADLJE OB DRAVI V SVET ZA INVALIDE
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila
predsednica ga. Ivana KUS.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Pojasni, da sicer ne nasprotuje predlogu, vendar predlaga, da bi se v
prihodnje imenovalo nekoga izmed občanov Občine Radlje ob Dravi.
Župan: Pojasni, da je bila ga. Darinka Kovše Ketiš ena izmed vodilnih pri projektu
Občina po meri invalidov in je na ta način pomembno vplivala na vključevanje
invalidov. Prav tako pojasni, da je predlagana rojena na območju občine in tudi živi
na Breznem Vrhu v Občini Radlje ob Dravi. Meni, da je ga. Kovše Ketiš zaradi svojih
zaslug primerna kandidatka.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 8: Občinski svet občine Radlje ob Dravi imenuje v Svet za invalide Občine
Radlje ob Dravi mag. Darinko Kovše Ketiš, kot predstavnico Občine Radlje ob Dravi.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. Ivana KUS,
je občinski svet seznanila s predlogi komisije.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga naslednje kandidate za
sodnike porotnike:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KRAKER Tadej, Brezni Vrh 10 a, 2363 Podvelka;
ČREŠNIK Draga, Št. Janž pri Radljah 75, 2360 Radlje ob Dravi;
HELBL Alenka, Dobrava 1, 2360 Radlje ob Dravi;
PLANINŠEC Erika, Zg. Vižinga 36b, 2360 Radlje ob Dravi;
LADINIK Fanika, Sp. Orlica 33, 2364 Ribnica na Pohorju;
MERŠNIK Marjanca, Vuhred 103, 2365 Vuhred;
PRAPER LIPUŠ Suzana, Ulica pod Perkolico 49, 2360 Radlje ob Dravi.

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ
DRUŽINI NA DOMU 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 negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne
negospodarstva je predstavila predsednica odbora, ga. Metka Erjavec.

službe

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o podelitvi
koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi,
primerna podlaga za drugo obravnavo, z upoštevanjem predloga odbora za
negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, da se v 4.
členu navedenega odloka zadnji stavek v 7. alinei glasi: Ob tem se smiselno uporabi
tudi prevzem za krajši delovni čas.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI V PRVEM
POLLETJU TEKOČEGA LETA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izvrševanjem
proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

11. TOČKA
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 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.
Podrobnejšo obrazložitev je podala računovodkinja, ga. Natalija PLANINŠIČ.
RAZPRAVA:
Alenka HELBL: Zastavi vprašanje, v kakšni višini je v prihodkih upoštevana
povprečnina oz. glavarina.
ŽUPAN: Do meseca julija je upoštevana v višini 525, od meseca julija naprej pa v višini
514. Pogajanja z državo potekajo v zvezi z določitvijo višine za leto 2016.
Alenka HELBL: Pri splošnem delu rebalansa prosi za pojasnilo glede povečanih
izdatkov za blago in storitve (povišani stroški za pisarniški splošni material in storitve ter
tekoče vzdrževanje; investicijski transferji javnim podjetjem in družbam, ki so v last
države ali občine. Pri posebnem delu jo zanima povečanje pri izgradnji komunalne
ureditve stanovanjske gradnje na Hmelini; pri štipendijah se ji zdi znesek prenizek.
Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: glede izdatkov za blago in storitve pojasni, da
so navedeni vsi izdatki po proračunu, v posebnem delu pa je obrazloženo, na katerih
postavkah so izdani. Največ je sprememb zaradi režijskega obrata. Nadalje pojasni,
da se je izločil investicijski transfer za Dvorec, zaradi dodatnih del iz naslova kohezije
se je povečala postavka kanalizacije.
Alenka HELBL: ponovno zastavi vprašanje glede povišanja investicijskih transferjev
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, postavka je namreč
povišana iz 6.000 na 77.000 EUR.
ŽUPAN: poda odgovor glede investicije za izgradnje komunalne ureditve
stanovanjske gradne na Hmelini, za katero je bilo s strani ministrstva pridobljenih
56.000 EUR sredstev, po izbiri najugodnejšega izvajalca, so se zagotovila dodatna
sredstva.
Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: Investicijski transfer javnim podjetjem je v
posebnem delu proračuna na postavki investicijsko vzdrževanje vodovodov in
oskrba z vodo (gre za investicijsko vzdrževanje vodovodov s strani Javnega
komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o.), druga razlika je vezana na
investicijske transferje drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski
uporabniki (gre za razvojni program podeželja in projekt LEADER, biološko poročilo za
poslovilni objekt.
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja
ter naravne in kulturne dediščine, g. Robert Potnik, je občinski svet seznanil s stališčem
odbora v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine.

Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o rebalansu 2
proračuna 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.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
12. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 7.
redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Robert KRIVOGRAD: Na svetniško skupino SDS so se obrnili nekateri občani in pravne
osebe iz občine v zvezi z gradnjami na območju mesta Radlje. Vprašanja so bila v
pisni obliki posredovana občinski upravi, v vednost Javnemu podjetju Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o. ter nadzornemu odboru občine Radlje ob Dravi.
Vprašanja so se nanašala predvsem na gradnjo v okolici gasilskega doma (kako je
potekala izbira izvajalca in kolikšna je pogodbena vrednost; kako je potekal
postopek izbire izvajalca pomožnega igrišča in kdo je bil plačnik skupine Parni Valjak.
S strani občinske uprave so prejeli odgovor, da so zadeve odstopljene pristojnim.
Meni, da je investitor oz. plačnik občina, zato prosi za odgovor s strani občine.
Župan: Vprašanja so bila odstopljena pristojnim, ki bodo podali ustrezne odgovore.
Alenka HELBL: zastavi vprašanje glede sofinanciranja šole v naravi s strani občine.
Odgovor s strani občine je bil objavljen v Novičkah. Meni, da se pojavlja vprašanje
razmerja med kvaliteto in ceno izvedbe programa. Po njenem mnenju je bila v
dosedanjih letih šola v naravi izvedena kvalitetno. Zanima jo, ali bo za šolo v naravi
ostala splošna subvencija kot do sedaj, ali se obeta kakšna sprememba, kot je bilo
tekom leta predvideno.
Župan: pojasni, da se tudi v prvotnem predlogu višina sredstev za šolo v naravi ne bi
spreminjala, samo prenesla bi se na drugo postavko, žal je bilo narobe razumljeno,
da se sredstva za šolo v naravi ne bodo zagotavljala v enaki meri. Meni, da je
potrebno slediti potrebam finančno šibkejših in tem nameniti še dodatne subvencije.
Oblikovale se bodo 3 skupine. Poskušalo se bo slediti k čim večjemu številu staršev, ki
bodo prejeli enako subvencijo kot do sedaj, majhen odstotek premožnejših staršev
bo prejemal nekoliko nižjo subvencijo od splošne, povečal pa se bo krog staršev, ki
so finančno šibkejši in bodo zato prejeli višjo subvencijo. Subvencije šole v naravi za
občine niso obveza, ampak so nadstandard. Kot župan se bo zavzemal, da bodo
sredstva zagotovljena in da bodo sredstva pravilno razdeljena.
Alenka HELBL: zanima jo, na podlagi česa se bo izvedla delitev v 3 skupine.
Župan: pojasni da bo kot župan sprejel sklep, s katerim bo poskušal čim večji
segment staršev oz. otrok določiti v skupino, ki bo prejela enako subvencijo kot do

sedaj. Zelo majhen pa bo odstotek staršev oz. otrok, ki bodo dobili nižjo subvencijo
kot do sedaj. Če bo potrebno, se bodo za socialno šibke zagotovila še dodatna
sredstva.
Alenka HELBL: Zastavi vprašanje, kaj takšen način dodeljevanja sredstev pomeni za
starše.
Župan: s strani šole se bo pridobil seznam učencev, ki gredo v šolo v naravi, skupine
pa se bodo oblikovale na podlagi dohodkov staršev.
Alenka HELBL: opozori na vprašanje varnosti na odsekih »Mivčeve ride« na cesti
Remšnik, škarpe pri Tacerju in škarpe pri Kaiserju. Prav tako v imenu občanov zastavi
vprašanje, kako je s sanacijo mostu na Breznem Vrhu, saj je trenutno še vedno v
uporabi montažni most. Nadalje zastavi vprašanje o smiselnosti robov na parkirišču
pred občinsko stavbo.
Župan: prvo vprašanje bo posredovano komisiji za urejanje prometa. Glede robov se
bo poskušala najti rešitev, da se ustrezno znižajo oz. ustrezno sanirajo.
V zvezi s cesto Lakoše – Koležnikov most, je bila podana prijava za evropska sredstva,
ki pa niso bila odobrena. Neurje v letu 2014 je povzročilo še dodano škodo. Cesta je
v projektiranju, težava pa je, ker je cesta neposredno ob vodotoku. Pri projektu je
potrebno pridobiti soglasja ARSO. V naslednjem letu je predvidena celovita
rekonstrukcija.
Anton VODUŠEK: Poda pobudo v zvezi s spremenjenim režimom prometa na
Maistrovi ulici. Stanovalcem med Malgajevo, Pohorsko in Maistrovo ulico se je
podaljšala pot domov. Prosi za preučitev možnosti, da bi se pri Helblu (trgovini)
zmanjšal zeleni pas in se na ta način omogočil vstop v Vrtno ulico.
Župan: pobuda bo posredovana komisiji za urejanje prometa.
Seja zaključena ob 20.40 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 8. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 12. 10. 2015, NA KATERI JE SPREJEL
NASLEDNJE SKLEPE

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi.
SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 8. redne seje
občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne občinskega sveta Občine
Radlje ob Dravi;
2. Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta (LEK) v Občini
Radlje ob Dravi;
3. Potrditev Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Mislinjske in
Dravske doline;
4. Strokovno mnenje Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta
Radlje ob Dravi;
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – druga
obravnava;
6. Vloga za širitev koncesije za izvajanje zdravstvenega varstva v socialno
zdravstvenem zavodu Dom Hmelina, domu za starejše občane Radlje ob
Dravi d.o.o.;
7. Imenovanje predstavnika Občine Radlje ob Dravi v Svet za invalide Občine
Radlje ob Dravi;
8. Predlog kandidatov za sodnike porotnike;
9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini
na domu v Občini Radlje ob Dravi-prva obravnava;
10. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju
tekočega leta;
11. Odlok o rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015;
12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.
REALIZACIJA: Sklepa pod zap. št. 1 in 2 sta bila realizirana na sami seji.
SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Letnim poročilom o
izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Občini Radlje ob Dravi za leto 2014 in
ga tudi potrjuje v predloženi vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan ENERGAP, Energetski agenciji za Podravje,
Maribor.

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje in sprejme STRATEGIJO
LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO MISLINJSKE IN DRAVSKE
DOLINE v predloženi vsebini.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan LAS MDD, Slovenj Gradec.
SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje strokovno mnenje s
predlagano začasno ureditvijo in izvedbo parkirnih površin, pod pogojem, da
investitor v roku 30 dni od sprejetja tega sklepa na Občini Radlje ob Dravi poda
pobudo za pričetek postopka spremembe ureditvenega načrta. V primeru
neizpolnitve pogoja se strokovno mnenje ne potrdi ter se zahteva vzpostavitev v
prejšnje stanje. Vse stroške v zvezi s spremembo ureditvenega načrta nosi investitor.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan DOM-u Hmelina Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve
Statuta Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini.
REALIZACIJA: Spremembe in dopolnitve Statuta so bile posredovane v objavo MUV.
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se koncesionarju
Andreju HORVATU, dr. med. obstoječa koncesija razširi v obsegu dodatnega 0,04
tima za opravljanje splošne ambulante v Domu Hmelina, Domu za starejše občane
d.o.o., Radlje ob Dravi.
REALIZACIJA: Na podali sprejetega sklepa je bila pripravljena nova Pogodba s
koncesionarjem in poslala v podpis koncesionarju.
SKLEP št. 8: Občinski svet občine Radlje ob Dravi imenuje v Svet za invalide Občine
Radlje ob Dravi mag. Darinko Kovše Ketiš, kot predstavnico Občine Radlje ob Dravi.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovani.
SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga naslednje kandidate za
sodnike porotnike:
1.
KRAKER Tadej, Brezni Vrh 10 a, 2363 Podvelka;
2.
ČREŠNIK Draga, Št. Janž pri Radljah 75, 2360 Radlje ob Dravi;
3.
HELBL Alenka, Dobrava 1, 2360 Radlje ob Dravi;
4.
PLANINŠEC Erika, Zg. Vižinga 36b, 2360 Radlje ob Dravi;
5.
LADINIK Fanika, Sp. Orlica 33, 2364 Ribnica na Pohorju;
6.
MERŠNIK Marjanca, Vuhred 103, 2365 Vuhred;
7.
PRAPER LIPUŠ Suzana, Ulica pod Perkolico 49, 2360 Radlje ob Dravi.
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim.
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o podelitvi
koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi,
primerna podlaga za drugo obravnavo, z upoštevanjem predloga odbora za
negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, da se v 4.
členu navedenega odloka zadnji stavek v 7. alinei glasi: Ob tem se smiselno uporabi
tudi prevzem za krajši delovni čas.

REALIZACIJA: Pripomba je bila upoštevana pri pripravi Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi za drugo
branje, ki bo na 9. redni seji občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izvrševanjem
proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta.
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o rebalansu 2
proračuna 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.
REALIZACIJA: Odlok o rebalansu 2 je bil posredovan v objavo MUV.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 2. 11. 2015
ZAPISNIK
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala v
ponedeljek, 2. 11. 2015 med 9.00 in 10.00 uro.
DNEVNI RED
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
»IGRIŠČE HAT TRICH (UMETNA MASA)«.
Vabila so bila svetnikom vročena v petek, dne 30. 10. 2015.
Osebno vročitev vabila so potrdili: Robert Krivograd, Metka Erjavec, Jan Sredenšek,
Ivan Sušnik, Anton Vodušek, Erika Luzar, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Peter Starc,
Leonida Matjaž, Sašo Grögl, Dušan Glaser, Robert Potnik, Ivana Kus, Alenka Helbl,
Stanislav Lipuš.
Osebno vročitev vabila je potrdilo 16 svetnikov, dopisna seja je sklepčna in svetniki
lahko veljavno sklepajo.
AD 1 - Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
»IGRIŠČE HAT TRICH (UMETNA MASA)«.
Gradivo je bilo svetnicam in svetnikom posredovano skupaj z vabilom za dopisno
sejo.
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.
Glasovalo je 16 svetnic in svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila.
SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) "IGRIŠČE HAT TRICH (UMETNA MASA)" v predloženem
besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti
v zvezi z investicijo.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.
Pripomba svetnika Stanislava Lipuša: H gradivu je priložen star lokacijski načrt iz
katerega ni razvidna točna lokacija predvidenega objekta.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER,
direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 013-0001/2014-02
Datum: 9. 11. 2015
ZAPISNIK
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala v
ponedeljek, 9. 11. 2015 med 8.00 in 9.00 uro.
DNEVNI RED
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
»CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB DRAVI«.
Vabila so bila svetnikom vročena v petek, dne 6. 11. 2015.
Osebno vročitev vabila so potrdili: Robert Krivograd, Metka Erjavec, Jan Sredenšek,
Ivan Sušnik, Anton Vodušek, Erika Luzar, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Peter Starc,
Leonida Matjaž, Sašo Grögl, Dušan Glaser, Robert Potnik, Ivana Kus, Alenka Helbl,
Stanislav Lipuš.
Osebno vročitev vabila je potrdilo 16 svetnikov, dopisna seja je sklepčna in svetniki
lahko veljavno sklepajo.
AD 1 - Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
»CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB DRAVI«.
Gradivo je bilo svetnicam in svetnikom posredovano skupaj z vabilom za dopisno
sejo.
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.
Glasovalo je 14 svetnic in svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila.
SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) "CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB
DRAVI" v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti
v zvezi z investicijo.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI, od 14 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER,
direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

