
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 24.10.2016 

 

 

Z A P I S N I K 

 

15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 

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

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 12 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in 

lahko veljavno sklepa.  

 

Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Anton Vodušek,  Alenka 

Helbl, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik, Peter Starc,  Karl 

Kotnik, Robert Krivograd, Metka Erjavec, Sašo Grögl.  

 

Kasneje se pridruži: Erika Luzar 

 

Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Peter Starc, Dušan Glaser 

 

Prisotni vabljeni:  

- Pripravljavec akta o JZP in IP za projekt ES objekta Tima, odv. Anže 

KUNOVAR,  in predstavnik GE Projekta, Žiga LESAR,  

- Direktor JKP d.o.o. Radlje ob Dravi, mag. Gregor FICKO, 

- predstavnik (-ica)  ZUM d.o.o. Maribor,  dr. Andreja KUZMANIČ, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: 

 

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

- Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve. 
 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI TER 6. IN 7. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

 



SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

 

 

SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

 

DNEVNI RED 15. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga, da se Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt 

energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica Tima« za projekt 

»Energetska sanacija objekta Tima Radlje« sprejme po hitrem postopku.  

 

Župan predlaga v sprejem 

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

zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu 

»Veleblagovnica Tima« za projekt »Energetska sanacija objekta Tima Radlje« sprejme 

po hitrem postopku.  

 

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

 

Ker gre za manj zahtevne spremembe župan predlaga, da se Odlok o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območju 

MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi ter Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o., sprejmeta po skrajšanem postopku.  

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi, sprejme po 

skrajšanem postopku. 
 

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

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d.o.o., sprejme po skrajšanem postopku. 
 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 15. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 



 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje ter 6.  in 7. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Potrditev investicijskega programa (IP) in sprejem Odloka o javno-zasebnem 

partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu 

»Veleblagovnica Tima« za projekt »Energetska sanacija objekta Tima Radlje« - 

hitri postopek 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi 

v Občini Radlje ob Dravi – skrajšani postopek 

4. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine 

Radlje ob Dravi – prva obravnava 

5. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi – prva 

obravnava 

6. Predlog rebalansa III Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016  in 

predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za 

leto 2016 

7. Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine 

Radlje ob Dravi v najem  

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. – skrajšani postopek 

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

 

 

2. TOČKA 

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) IN SPREJEM ODLOKA O JAVNO-

ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU 

»VELEBLAGOVNICA TIMA« ZA PROJEKT »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA 

RADLJE« - HITRI POSTOPEK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 
Podrobnejšo obrazložitev sta podala pripravljavca akta o JPZ in IP za projekt ES 

objekta Tima, odv. Anže KUNOVAR in Žiga LESAR, predstavnik GE Projekta.  

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program (IP) 

Energetska sanacija objekta Tima Radlje v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU 

»VELEBLAGOVNICA TIMA« v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo.  

 

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

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJU MS4 V NASELJU RADLJE OB 

DRAVI V OBČINI RADLJE OB DRAVI – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter 

naravne in kulturne dediščine, je predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. 

 

Na seji se pridruži svetnica ga. Erika Luzar.  

 

Dodatna pojasnila je podala predstavnica podjetja ZUM d.o.o. Maribor, dr. Andreja 

KUZMANIČ. 

 

RAZPRAVA:  

 

Alenka HELBL: zastavi vprašanje, ali je predmetna parcela, na kateri je predviden 

regijski poligon, v lasti Občine Radlje ob Dravi, ali bo potrebno za zemljišče plačevati 

najemnino. 

 

Župan: Obrazloži, da so gasilci iz Dravske doline, skupaj z PGD Radlje in Vuhred, na 

Občino Radlje ob Dravi naslovili prošnjo po zagotovitvi dodatnega prostora, na 

katerem bi lahko izvajali ustrezne vaje in izobraževanja. Občina je preverila aktivnosti 

Gasilske zveze Slovenije, ki namerava na območju Slovenije izvesti 15 regijskih 

poligonov. GZS je pozvala lokalne skupnosti, ki bi bile pripravljene soinvestirati, da 

podajo vloge. Občina se je morala zavezati, da bo zagotovila zemljišče, komunalno 

opremo ter osnovno betoniranje oz. asfaltiranje. Zemljišče, na katerem je predvidena 

izgradnja regijskega poligona je v lasti DRSI in bo za ta namen neodplačno 

prenešeno v last Občine Radlje ob Dravi. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o  spremembah in 

dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA 

IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE 

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 predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. 

 

Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe, je 

predstavil predsednik odbora g. Ivan SUŠNIK. 

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl KOTNIK. 

 

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

FICKO.  

 

RAZPRAVA: 

 

Alenka HELBL:  Glede na določilo 4. člena predlaganega odloka, v katerem je 

navedeno, da je izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih in padavinskih voda Javno podjetje Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o., jo zanima, koliko dražje je za občane, da določene naloge 

namesto Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. opravlja Javno komunalno podjetje 

Radlje ob Dravi d.o.o. Nadalje izpostavi napake, ki se pojavljajo na sistemu javne 

kanalizacije, na katere opozarjajo tudi občani. Zanima jo, v kolikšnem času bodo 

odpravljene pomanjkljivosti na sistemu na Vasi.  

 

Mag. Gregor FICKO: stroški storitev so bili zajeti v kalkulaciji osnovnih cen odvajanja in 

čiščenja komunalnih voda, ki so bile potrjene na eni izmed preteklih sej Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi. Meni, da do dodatnih stroškov ne prihaja, razen 

stroška za izdano položnico (14 centov). Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi 

d.o.o. razpolaga z ustrezno tehniko in kadrom. Cene storitev so primerljive z ostalimi 

občinami. Na Vasi je v poletnem času prihajalo do težav in škode, ki pa so po 

njegovem mnenju nastale na relaciji projektant- izvajalec evropskega projekta. 

Težava je bila uspešno sanirana z bajpasom, prav tako je bila sanirana škoda pri 

uporabnikih. Težave je zaznati na območju celotne Slovenije, kjer se projekti izvajajo, 

vendar je razumljivo, saj je del kanalizacijskega sistema še ne obnovljen (sekundarni 

vodi). Zatrjuje pa, da delo na vzdrževanju sistema poteka sinhronizirano in dobro.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Na glasovanje dajem SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

soglaša, da je Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radlje ob 

Dravi, z upoštevano pripombo Odbora za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine ter Statutarno - pravne 

komisije, primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 

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

 

 

 



5.  TOČKA 

PREDLOG URADNO PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog uradnega 

prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za 

nadaljnjo obravnavo. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG REBALANSA III PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016  IN 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

ZA LETO 2016 

 

 

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, glede Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Radlje ob Dravi, je predstavil predsednik odbora, g. Robert 

POTNIK. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podala računovodkinja Natalija PLANINŠIČ.  

 

RAZPRAVA: 

 

Alenka HELBL: pri transfernih prihodkih je predvideno povečanje prihodkov iz 

državnega proračuna na podlagi vloženih tožb, zato jo zanima, ali so postopki že 

zaključeni in so bile tožbe uspešne. Prav tako prosi za obrazložitev povečane ocene 

iz naslova prihodkov. Ker je za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je predvideno 

360.000 EUR, jo zanima, ali so v tem znesku zajeta poplačila za že izvedena dela oz. 

ali gre za obnove po lanskoletnih neurjih. Pri postavki kmetijstvo je za odškodnine 

kmetom predvidenih 6.750 EUR. Skupni znesek na postavki je cca 11.000 EUR. Prosi za 

obrazložitev, ali so sredstva za odškodnine kmetom vključena v ta znesek in za kaj se 

bodo porabila preostala sredstva na postavki kmetijstva. Prosi tudi za obrazložitev 

znižanja postavke za delovanje Koceroda.  

 



Natalija PLANINŠIČ: pri transfernih prihodkih gre za znesek, ki ga občina ni prejela iz 

kohezijskega sklada za izvedbo dveh lanskoletnih projektov. Predvideva se, da bo 

tožba uspešna. Povečana ocena iz naslova prihodkov je predvidena na osnovi 

preteklih 9 mesecev in predvidenih prihodkov do konca tekočega leta. Sredstva za 

vzdrževanje lokalnih cest so namenjene za poplačilo del iz naslova lanskoletnih neurij 

ter za tekoče vzdrževanje. Pri postavki kmetijstvo je bilo od zneska 11.600 EUR za 

odškodnine kmetom zaradi izvedbe festivalov izplačanih 6.750 EUR, za občinski 

sadovnjak se je namenilo 200 EUR,  preostali del sredstev pa se je prerazporedil po 

proračunu. Za Kocerod se plačuje investicija iz naslova prejetih omrežnin, delno je 

bilo poplačano v lanskem letu v decembru. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi  sprejme Odlok o Rebalansu III 

proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, s predlogom 

sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, skupaj z upoštevanimi pripombami Odbora za 

prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne 

dediščine. 

Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

7. TOČKA 

Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje 

ob Dravi v najem 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o oddajanju 

zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem, v predlagani 

vsebini. 

 

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

 

 

8. 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.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o., v predlagani vsebini. 
 

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

 

9. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan poda odgovor na pobude in vprašanja svetnic in svetnika podanih na 14. 

redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k 

podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Župan seznani svetnice in svetnike, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, objavila javni razpis za imenovanje direktorja Javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. V skladu z določbami odloka je 

Nadzorni svet podjetja izmed kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje za direktorja 

imenoval Antona Potnika. G. Anton Potnik funkcijo direktorja nastopi s 7. 11. 2016. S 

tem dnem poteče funkcija v. d. direktorju Robertu Potniku, ki ga bo župan ponovno 

imenoval za podžupana Občine Radlje ob Dravi.  
 

Župan seznani svetnice in svetnike z začetkom postopka tožb na izselitev zaradi 

neplačanih najemnin. Občina Radlje ob Dravi se namreč že dalj časa ubada z 

neplačilom najemnin za stanovanja s strani nekaterih izmed najemnikom. Predhodno 

je bilo vsem najemnikom dana možnost za dogovor o obročnem odplačilu dolga.  
 

Alenka HELBL: zanima jo, na kakšen način bo potekal promet na relaciji Vuhred – 

Vuzenica, zaradi zapore mostu v Vuhredu, saj je cesta ozka in v slabem stanju. Meni, 

da bo naveden prometni režim negativno vplival na kvaliteto življenja prebivalcev 

Vuhreda. Obdobje popolne zapore mostu se ji zdi predolgo. Nadalje ponovno 

izpostavi vprašanje, glede možnosti ureditve parkirišča pred občinsko stavbo. Prav 

tako ponovno predlaga, da bi občinski svet na eni izmed prihodnjih sej obravnaval 

problematiko križišča pri Hoferju in Lidlu, zaradi pogostosti prometnih nesreč.  
 

Župan: Pojasni, da se vprašanje glede obvoza Vuhred – Vuzenica lahko naslovi na 

DRSI. Na sestanek s predstavniki DRSI glede zapore mostu je bil povabljen tudi župan 

Občine Vuzenica, saj na območju Občine Vuzenica (na državni cesti Vuhred – 

Vuzenica) trenutno poteka izgradnja vodovodnega sistema v okviru evropskega 

projekta oskrbe s pitno vodo. Zaradi navedenih del bo zapora časovno nekoliko 

zamaknjena. Glede parkirišča pred občinsko stavbo pove, da so robovi že sanirani. V 

zvezi s križiščem Hofer – Lidl pojasni, da je občina že pred časom naročila izdelavo 

projektne naloge (študije prometne ureditve), pri čemer privatni investitorji niso želeli 

sodelovati, DRSI pa je pogojevala, da se študija izvede v celoti. Ob obisku 

predstavnikov DRSI v Radljah je bilo ugotovljeno, da je križišče res nevarno, zato se 

na DRSI strinjajo, da se projektna naloga ponovno predstavi samo za navedeno 



križišče. Nadaljnje aktivnosti potekajo. Meni, da je problem predvsem zaradi 

neprimerne hitrosti.  
 

Metka ERJAVEC: v imenu krajanov Vuhreda prosi, če se lahko ponovno zaprosi 

banke za namestitev bankomata v Vuhredu. Zahvali se za ureditev prometa za 

osebna vozila preko HE Vuhred. Pohvali občino za obveščanja o izvedbi del na 

mostu v Novičkah.  
 

Ivan SUŠNIK: Zanima ga, ali je občina že dogovorjena z izvajalci za izvajanje zimske 

službe za prihajajočo zimsko sezono. Prav tako ga zanima, ali bo še v letošnjem letu 

izveden navoz gramoza na cesti Zlatar- Ladinek- Poročnik. Odvodnjavanje je 

namreč delno že urejeno, pri čemer je nastal kanal, ki bi lahko povzročal težave v 

zimskem času.  
 

Robert POTNIK: odgovori, da so pogodbe za izvajalce zimske službe že pripravljene. 

Prav tako bo v prihodnjem tednu izveden navoz gramoza na cesti Ladinek-Zlatar-

Poročnik. 
 

Robert KRIVOGRAD: opozori, da je na relaciji iz Mariborske ceste proti bivšemu 

Preventu na cestišču nekaj udarnih jam. Prav tako opozori na dva poškodovana 

jaška na Obrtniški ulici. Prosi za ustrezno sanacijo.  
 

 

 

Seja zaključena ob 20.15 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave  

 

 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 



POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 24.10.2016, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 
 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

 

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

zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu 

»Veleblagovnica Tima« za projekt »Energetska sanacija objekta Tima Radlje« sprejme 

po hitrem postopku.  
 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi, sprejme po 

skrajšanem postopku. 
 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d.o.o., sprejme po skrajšanem postopku. 
 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 15. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje ter 6.  in 7. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Potrditev investicijskega programa (IP) in sprejem Odloka o javno-zasebnem 

partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu 

»Veleblagovnica Tima« za projekt »Energetska sanacija objekta Tima Radlje« - 

hitri postopek 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi 

v Občini Radlje ob Dravi – skrajšani postopek 



4. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine 

Radlje ob Dravi – prva obravnava 

5. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi – prva 

obravnava 

6. Predlog rebalansa III Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016  in 

predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za 

leto 2016 

7. Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine 

Radlje ob Dravi v najem  

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. – skrajšani postopek 

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 7 so bili realizirani na sami seji. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program (IP) 

Energetska sanacija objekta Tima Radlje v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU 

»VELEBLAGOVNICA TIMA« v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo.  

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list RS.  

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o  spremembah in 

dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

MS 4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o načinu 

izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi, z upoštevano pripombo 

Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne 

in kulturne dediščine ter Statutarno - pravne komisije, primerna podlaga za drugo 

obravnavo.  
 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se pripravi gradivo za drugo obravnavo.  

 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog uradnega 

prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za 

nadaljnjo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se pripravi gradivo za drugo obravnavo.  



SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi  sprejme Odlok o Rebalansu III 

proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, s predlogom 

sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, 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. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o oddajanju 

zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem, v predlagani 

vsebini. 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV. 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o., v predlagani vsebini. 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

 

 


