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Številka zadeve:  0322-0003/2015-4 
Datum:   30.9.2015 
 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

4. redne seje ODBORA ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE v mandatu 2014-2018, ki je bila v sreda, 30. 9. 
2015, ob 8.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 
Podvelka. 
 
 

Prisotni:  člani odbora – Ivanka Vomer, , Rupet Rauh, Domen Štrablek   
                                                  Milan Robnik, Janez Otorepec – prisoten do 10.50 
 
Odsotni:        Rupert Rauh – prisoten od 8.10   
 
Ostali prisotni:  direktor JKP Radlje ob Dravi Gregor Ficko, tajnik – Uljana Brunšek,  
                      župan - Anton Kovše. 
 
 
 
DNEVNI RED: 
 

- pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 21. 4. 2015 
2. Strategija lokalnega razvoja – javna razgrnitev – gradivo je priloga gradivu 8. 

RS OS z dne 8. 10. 2015 
3. Dopolnitev sklepa OS Občine Podvelka, št. 032-0008/2012-9 z dne 14. 2. 

2013, o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe – oskrba s pitno 
vodo – gradivo je priloga gradivu 8. RS OS z dne 8. 10. 2015 

4. Oblikovanje cene izvajanja storitve javne gospodarske službe – oskrbe s pitno 
vodo v Občini Podvelka  – gradivo je priloga gradivu 8. RS OS z dne 8. 10. 
2015 

5. Obravnava vlog 
6. Razno  

 
 

OBČINA PODVELKA 
Podvelka 13, 2363 Podvelka 

Tel.:   02 876-95-10 
Fax.:   02 876-62-16 
e-mail:   obcina@podvelka.si 
web:    www.podvelka.si 

mailto:obcina@podvelka.si
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AD 
 
Predsednica, Ivanka Vomer (v nadaljevanju predsednica) je ugotovila, da so na seji 
prisotni štirje člani odbora, zato je odbor sklepčen. 
S sklicem seje so člani prejeli predlog dnevnega reda za 4. redno sejo Odbora za 
gospodarstvo.  
 
Predsednica je predlagala, da se spremeni vrstni red dnevnega reda, iz razloga, ker 
se je seje udeležil direktor JKP Radlje ob Dravi, ki bo podal obrazložitev predloga v 
zvezi s povišanjem cene vode. 
Predsednica je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sprejme se predlagani dnevni red 4. redne seje Odbora za gospodarstvo z 
dne 30. 9. 2015 tako da se točka  3 - Dopolnitev sklepa OS Občine 
Podvelka, št. 032-0008/2012-9 z dne 14. 2. 2013, o oblikovanju cene 
izvajanja gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo in točka 4 - 
Oblikovanje cene izvajanja storitve javne gospodarske službe – oskrbe s 
pitno vodo v Občini Podvelka, uvrstita na točko 2 in točko 3, vse ostale 
točke pa se ustrezno preštevilčijo.  
 
 
Navzočnost so priglasili 4 člani odbora. 
 
ZA so glasovali 4 člani odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
Seje se je udeleži Rupert Rauh. 
 
AD 1. 
Potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 21. 4. 2015 
 
Predsednica je odprla razpravo. 
Nihče ni razpravljal, zato je predsednica predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 21. 4. 2015.  
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
Sklep je sprejet. 
 
 
AD 2. 
Dopolnitev sklepa OS Občine Podvelka, št. 032-0008/2012-9 z dne 14. 2. 
2013, o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe – oskrba s 
pitno vodo – gradivo je priloga gradivu 8. redne seje Občinskega sveta z 
dne 8. 10. 2015  
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Predsednica je podala, da kot je razvidno iz priloženega gradiva, je v sklepu OS po 
pomoti izostala navedba, da se obračunava tudi vodno povračilo. Nadalje poda, da se 
je to že pri izstavitvi računa za plačilo vode obračunavalo, in so se sredstva tudi 
odvajala v skladu z zakonom, zato sprejem tega sklepa ne predstavlja povišanje cene 
za nazaj, niti za naprej. 
 
Besedo je predala direktorju JKP Radlje ob Dravi mag. Gregorju Ficku – v 
nadaljevanju direktor JKP Radlje. 
Direktor JKP Radlje je potrdil navedbe predsednice, in poudari, da se cena ne 
spremeni, morajo pa se odpraviti formalne napake. 
G. Otorepec poda, da je v gradivu navedeno, da je bila vsebina – vodno povračilo 
navedeno v elaboratu, vendar je pri pregledu ugotovil, da tega ni navedeno v 
predlaganem sklepu njihovega elaborata. 
Tajnik Občine Podvelka ga. Uljana Brunšek je pojasnila, da je vsebina in višina plačila 
za vodno povračilo navedena v elaboratu, je pa izostala pri sestavi sklepa, posledično 
tudi pri sprejetju sklepa občinskega sveta. 
Po razpravi je predsednica predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Podvelka, da 
sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep Občinskega sveta Občine Podvelka z dne 14. 2. 2013 voden pod 
številko 032-0008/2012-9 se dopolni tako, da se mu doda tretja alineja: 
»vodna povračila 0,0638€/m3«. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
AD 3. 
Oblikovanje cene izvajanja storitve javne gospodarske službe – oskrbe s 
pitno vodo v Občini Podvelka  
Predsednica je podala, da je pregledala predlog dvig cene vode, ki jo je pripravil 
upravljavec JKP Radlje ob Dravi in se ji zdi preskok zelo velik, saj bi se cena vode 
dvignila kar za 39,46 %. Za pojasnilo zaprosi mag. Gregorja Fickota direktorja JKP 
Radlje ob Dravi – v nadaljevanju direktor JKP Radlje. 
Direktor JKP Radlje med drugim poda, da mu Uredba za varstvo okolja iz leta 2013 
nalaga, da v kolikor nastane izguba v višini 10 %, morajo narediti analizo stanja 
porabe in plačila pitne vode. Iz poročila o poslovnem rezultatu iz leta 2014 je 
razvidno, da znaša izguba 28,36%. Izguba je nastala tudi v drugih občinah (npr. 
Občini Ribnica na Pohorju), prav v Podvelki in Ribnici na Pohorju pa je izguba 
presegla 10%, zato se je izdelal elaborat. Država je postavila monitoring kakovosti 
pitne vode, s tem pa so se povečali stroški – npr. mesečno se mora kontrolirati 
kakovost pitne vode. Povečali so se tudi stroški popravil, saj je omrežje vodovoda že 
dotrajano. Predpostavlja, da se je cena vode postavljala politično in ne na dejanske 
stroške. 
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G. Otorepec poda, da se pridružuje mnenju predsednice in da je 40% podražitev 
prevelik preskok. Nadalje poda, da je iz laborata razvidno, da predvidevajo, da se 
bodo povečali stroški materiala za 100%, vendar je mnenja, da se material ni toliko 
podražil. 
Direktor JKP Radlje odgovori, da je tu mišljeno, da se bodo zaradi dotrajanosti 
cevovoda povečala popravila in ne cena materiala kot takega. 
G. Otorepec predlaga, da se dvigne cena na predlagano ceno iz leta 2013, katera se 
je takrat sprejela v višini 70% takrat predlagane cene. 
Predsednica predlaga, da bi investicijo in večje popravilo krila občina.   
Direktor JKP Radlje poda, da je JKP Radlje veliko vlagalo v omrežje, obnovili so kar 
nekaj vodohranov, ki so bili dotrajani, problem so cevovodi. Poda še, da se iščejo novi 
viri. Vse več občanov se pritožuje glede vonja in barve pitne vode. Iščejo tudi nove 
možnosti filtracijkega sistema itd. Poudari, da ima župan v Občini Podvelka posluh za 
investicije v tej občini, zato so se vodovodi tudi lahko redno vzdrževani. 
G. Robnik poda, da razume problem direktorja JKP Radlje, vendar se s takim dvigom 
cene ne strinja, čeprav je želel predlagati manjši dvig cene kot ga je predlagal g. 
Otorepec, se bo vseeno strinjal s predlogom za dvig cene ki ga je podal g. Otorepec. 
Direktor JKP Radlje poda, da je JKP Radlje pridobilo ISO standard ne glede na višino 
cene vodo, saj je mnenja, da se standard vode ne sme zniževat. Nadalje poda, da 
mora z finančnim stanjem seznaniti ustanovitelje, saj je s tem povezana likvidnost 
podjetja. 
G. Štrablek poda, da cena ne predstavlja tako bistven problem kot kakovost pitne 
vode. Predlog cene ne more potrditi, saj je voda iz javnega vodovoda na Kapli 
katastrofalna – ima okus po blatu, kljub temu, da analize prikazujejo rezultat v meji 
normalnega, vendar se te vode ne da piti. 
Direktor JKP Radlje poda, da v sodelovanju z dr. Brenčičem iščejo nov vir pitne vode 
in uporabljanje novih metod prečiščevanja vode, analize naj bi bile končane do konec 
tega leta. Takoj ko jih bo prejel, jih bodo predstavili. 
Župan poda, da je leta 1980 naredil analizo pitne vode iz lastnega vodohrama in je 
bila voda odlična, v letu 2014 je dal vodo ponovno pregledati in je voda še samo za 
prekuhavanje. Zaradi premikov tal in neurij se spreminja tudi kvaliteta vode. 
G. Rauh poda, da je tudi v Ožbaltu problem s pitno vodo, da ima poseben vonj. 
Zanima ga tudi kako daleč je smiselno potegniti javni vodovod. 
Direktor JKP Radlje je podal, da je s tem seznanjen in da na celotnem področju 
Občine Podvelka iščejo nove izvire pitne vode. Dolžina vodovoda je odvisna od 
terena, ekonomske analize, ali obstajajo lastni vodohrani, ali je sploh nimajo itd. 
Predsednica zastavi vprašanje ali se delajo analize novih virov pitne vode tudi za 
Lehen. 
Direktor JKP Radlje ji odgovori pritrdilno. Nadalje še poda, da se lahko z posameznimi 
vprašanji obrne na njega po elektronski pošti. 
G. Robnik je zaprosil za fotokopijo izvirov in vodohranov na Rdečem Bregu, direktor 
JKP Radlje je podal, da mu bodo dokumente v kolikor jih posedujejo v arhivu 
posredovali. 
Župan predlaga, da bi se dvignila cena vode na ceno iz leta 2013, omrežnina pa naj 
bi ostala v enaki višini kot je sedaj, razliko pa bi občina pokrila iz proračunskih 
sredstev. Poda tudi, da bo v prihodnje potrebno nameniti posebno skrb za iskanje 
novih virov pitne vode, v kolikor se ne bodo pridobila sredstva za izgradnjo vodovoda 
Dravograd – Vurmat. 
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Po razpravi je predsednica predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Podvelka, da 
sprejme naslednji sklep: 
 
Cena izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja 
odpadne komunalne vode se dvigne na višino kot je bila predlagana za leto 
2013 in sicer: 

- Oskrba pitne vode        v višini 0,7000 €/m3 
- Omrežnina za DN 20    v višini 1,2894 €/mesec/om 
- Vodno povračilo            v višini 0,0638 €/m3 

 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
Sklep je sprejet. 
 
 
AD 4. 
Strategija lokalnega razvoja – javna razgrnitev – gradivo je priloga gradivu  
8. RS OS z dne 8. 10. 2015 
Predsednica poda, da je LAS svojo predstavitev opravil v Kulturnem domu v Podvelki. 
Nadalje poda, da se ji zastavlja vprašanje kako motivirat ljudi, da se vključijo v 
posamezni projekt, saj ima sama zelo slabe izkušnje glede kandidiranja za pridobitev 
sredstev iz teh skladov. 
Župan poda, da so skupne službe v Slovenj Gradcu pripravile preko LASA projekte v 
zvezi s strategijo iz leta 2014-2020 in s tem se bodo poskusila pridobiti sredstva. 
Po seznanitvi s strategijo je predsednica predlagala sprejetje naslednjega sklepa:  
 

Odbor vzame strategijo na znanje.  
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
Sklep je sprejet. 
 
 
AD 5. 
Obravnava vlog 
 
Predsednica poda, da sta prispeli dve vlogi za dodelitev nepovratnih sredstev. Ugotovi 
se, da oba vlagatelja izpolnjujeta vse zahtevane pogoje za dodelitev nepovratnih 
sredstev, zato predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
Občinskemu svetu se predlaga, da se vlagatelju vloge št. 0322-0003/2015- 
1-2/2 z dne 23. 9. 2015 in vlagatelju vloge št. 0322-0003/2015-2-2/2 
dodelijo nepovratna sredstva iz naslova pravilnika o dodelitvi nepovratnih 
sredstev. 
 
Navzočnost so priglasili 4 člani odbora. 
ZA so glasovali 4 člani odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
Sklep je sprejet. 
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RAZNO 
 
Predsednica prebere dopis katerega je prejela s strani ga. Sare Berglez Zajec in 
predlaga, da se jo povabi na naslednjo sejo odbora, da poda svoje predloge. 
G. Otorepec poda, da se strinja, da se jo povabi na naslednjo sejo, ne strinja pa se z 
njenimi navedbami glede posveta, ki se je odvil v kulturnem domu v Podvelki, g. 
Zajec je prvič zamudil, nato pa še prej odšel s posveta, tako ni izkoristil priložnosti za 
vprašanja in predloge občanov. Po njegovem je pri izvedbi posveta šlo za »tipanje » 
terena. 
Predsednica poda, da se je na njo obrnila družina Pušnik glede priključitve na čistilno 
napravo. Družina Pušnik je sama izvedla gradnjo čistilne naprave iz lastnih sredstev, 
občina oz. izvajalec, pa ji je zaprl odtok čiste vode, zato v njihovem imenu zahteva 
vzpostavitev prvotnega stanja. 
 
g. Otorepec zapusti sejo ob 10.50. 
 
Župan poda, da bo do nadaljnjega ostalo kot je izvedeno. Družina Pušnik za izvedbo 
ni pridobila soglasja lastnika – Občina Podvelka. Družina Pušnik se mora priklopiti na 
javno čistilno napravo v Lehnu. 
Predsednica poda, da predlaga, da se v Lehnu izvede zbor krajanov in se obravnava 
ta tematika.  
Župan ji odgovori, da je osebno kontaktiral z vsemi, ki se morajo priklopiti na čistilno 
napravo, prav tako je kontaktiral tudi z družino Pušnik, zato ne vidi smisla, da se 
izvede zbor krajanov. 
Župan poda, da se bo sklical zbor karjanov v Lehnu v sodelovanju z Vaško skupnostjo 
z takrat aktualnimi temami. 
G. Robnik predlaga predsednici, da zbere podpise - ljudska iniciativa in na podlagi 
tega skliče občni zbor, tako je on naredil v Podvelki in ji mora podati, da na njegovo 
razočaranje, niso bili sklepčni. 
Župan poda, da se bo izvedel izračun, kaj je za družino Pušnik bolj ugodno in se jim 
bo predočil. 
 
Seja se je zaključila ob 10.30. 
 
 
Zapisala:   
 
Uljana Brunšek 

 

Predsednik odbora: 
                                                           
Ivanka VOMER 
 

 
 


