
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 3. 7. 2017 

 

Z A P I S N I K 
 

20. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 3. 7. 2017 

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

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 13 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in 

lahko veljavno sklepa. 

 

Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Erika Luzar, Anton 

Vodušek, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Sašo 

Grögl, Leonida Matjaž, Alenka Helbl, Marjanca Meršnik. 

 

Opravičeno odsotni: Peter Starc, Dušan Glaser, Robert Krivograd. 

 

Prisotni vabljeni: 

- Natalija Babič, predstavnik (-ica) URBIS d.o.o., Maribor, 

zanjo Rajko STRGULJC, predstavnik URBIS d.o.o., Maribor 

- Dr. Vlasta KRMELJ, Agencija ENERGAP, Smetanova 31, 2000 Maribor, zanjo 

Branka MIRT in Dejan KOSI, 

- Igor KRIVEC, predstavnik RCI- Razvojni center Inženiring Celje d.o.o., 

- Vesna KOZLAR, vodja organa skupne občinske uprave, MO Slovenj 

Gradec, 

- Mag.  Aljoša KRIVEC,  vodja referata za medobčinsko redarstvo in promet, 

MO Slovenj Gradec, 

- Mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, 

- 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, 

- Mag. Ivan PLEVNIK, direktor podjetja KOCEROD d.o.o., 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 19. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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



DNEVNI RED 20. REDNE SEJE: 

 

Župan predlaga, da se v dnevnem redu zamenjata 4. in 5. točka. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se četrta točka 

dnevnega reda zamenja s peto točko dnevnega reda 20. redne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 20. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 20. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

RA 07 in RA 08 v Radljah ob Dravi -  prva obravnava 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za 

območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob 

Dravi - prva obravnava 

4. Obravnava poročil za leto 2016: 

                 - Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo 

                 - Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d. o. o. 

5. Celostna prometna strategija Občine Radlje ob Dravi – Predlog akcijskega 

načrta 

6. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radlje ob Dravi 

za šolsko leto 2017/2018 in predlog sklepa za povečan oz. fleksibilen normativ 

otrok na posamezen oddelek vrtca 

7. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2017 

8. Podaja mnenja k  imenovanju ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi 

9. Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2017 

10. Predlog Akcijskega programa  za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje 

ob Dravi za obdobje 2017-2022 

11. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2017 

12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

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

 

2. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 

OBMOČJA RA 07 IN RA 08 V RADLJAH  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. 

 
Podrobnejšo obrazložitev je podal predstavnik podjetja URBIS d.o.o., direktor Rajko 

STRGULJC. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 07 in RA 08 Radlje ob 

Dravi, v predlagani vsebini, primerna podlaga za drugo branje. 

 

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

 

3. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE CENTRALNIH DEJAVNOSTI NA SEVEROZAHODNEM DELU 

OBVOZNICE 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 odbora, g. Robert POTNIK. 

 

Dodatno obrazložitev je podal g. Igor KRIVEC, predstavnik RCI- Razvojnega centra 

Inženiring Celje d.o.o. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih 

dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini, primerna podlaga za drugo branje, s tem da se: 

- popravi tiskarska napaka 10. in 19. člena veljavnega odloka, 

- doda se veljavnost odloka omejena na  dve leti od sprejetja ter 

- pripravi se čistopis odloka za drugo branje. 

 

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

 

4.  TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2016 

 

a.) Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 



Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja 

ter naravne in kulturne dediščine, g. Robert POTNIK seznani občinski svet s stališči 

odbora. 

 

Zavzeta stališča Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne 

službe je predstavil predsednik g. Ivan SUŠNIK. 

 

Poročilo Urada za pripravo projektov je predstavila ga. Vesna KOZLAR, vodja organa 

skupne občinske uprave, MO Slovenj Gradec. 

 

Poročilo Medobčinskega redarstva pa je predstavil mag. Aljoša KRIVEC, vodja 

referata za medobčinsko redarstvo in promet, MO Slovenj. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo MO Slovenj 

Gradec, Medobčinskega redarstva in urada za pripravo projektov za leto 2016. 

 

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

 

b.) Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. 

 

Zaradi odsotnosti poročevalca se točka dnevnega reda ne obravnava in se ga 

povabi na prihodnjo sejo občinskega sveta. 

 

5. TOČKA 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Dodatno obrazložitev je podala ga. Branka MIRT, predstavnica Energetske agencije 

za Podravje, Zavoda za trajnostno rabo energije. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Celostno prometno 

strategijo Občine Radlje ob Dravi, v predloženi vsebini. 

 

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

 

 

6.  TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU RADLJE OB 

DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 IN PREDLOG SKLEPA ZA POVEČAN OZ. FLEKSIBILEN 

NORMATIV OTROK NA POSAMEZEN ODDELEK VRTCA 

 

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



Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva, gospa Metka ERJAVEC seznani občinski svet s stališči odbora. 

 

Predlog predstavi tudi mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj Osnovne šole Radlje ob 

Dravi. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Zanima jo, ali se, glede na predlog sklepa, potrdi tudi 0,10 

računalnikarja. 

Župan: Pojasni, da se 0,10 računalnikarja ne potrjuje. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Potrdi se sistemizacija in organizacija v enotah vrtca Radlje ob Dravi za 

šolsko leto 2017/2018, v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje. 

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan prav tako predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlog sklepa za povečan 

oz. fleksibilen normativ otrok na posamezen oddelek vrtca za največ dva (2) otroka. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati predhodno izdani sklep. 

 

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

 

7. TOČKA 

DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2017 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli pred sejo. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

S predlogom komisije o izbiri kandidatov seznani občinski svet predsednik Komisije za 

občinska priznanja, g. Stanislav LIPUŠ. 

 

Župan predlaga, da se o predlogih za podelitev nagrade in plaket Občine Radlje ob 

Dravi glasuje v paketu.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: 

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 se podeli: 

- PLANINSKEMU DRUŠTVU Radlje ob Dravi. 

 

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 se podeli: 

- MAKSU PEČONIKU, 

- LJUBU OGOREVCU, 



- prof. dr. IVANU ROJNIKU. 

 

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

 

8. TOČKA 

PODAJA MNENJA K  IMENOVANJU RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE RADLJE OB 

DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavi 

predsednica, ga. Ivana KUS. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k 

imenovanju Mateja ŠVABA za ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi. 

 

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

 

9. TOČKA 

PREDLOG KONČNE ODLOČITVE O DELITVI SREDSTEV ZA KULTURNE PROGRAME ZA LETO 

2017 

 

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. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog končne odločitve 

o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2017 v predlagani vsebini. 

 

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

 

10. TOČKA 

PREDLOG AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V 

OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA OBDOBJE 2017-2022 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Zaradi opravičene odsotnosti predsednice komisije mag. Darinke KOVŠE KETIŠ, 

občinskemu svetu predstavi vsebino in pripravo akcijskega načrta župan.  

Razprave ni bilo. 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Akcijski program za 

neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2017- 2022, v 

predloženi vsebini. 

 

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

 

11. TOČKA 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja 

ter naravne in kulturne dediščine, g. Robert POTNIK seznani občinski svet s stališči 

odbora. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

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

 

Župan prav tako predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša s prodajo nepremičnine z 

ID znakom parcela 821 1190/3 katastrska občina 821 RDEČI BREG II parcela 1190/3 

(ID 4389297) ter nepremičnine z ID znakom parcela 821 *125 katastrska občina 821 

RDEČI BREG II parcela *125 (ID 3886263). 

 

Občini Radlje ob Dravi se izplača delež kupnine v skladu z delitveno bilanco. 

 

Z dnem sprejetja tega sklepa, preneha veljati sklep, ki ga je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi sprejel na svoji 14. redni seji, dne 2. 7. 2012. 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi se pooblasti za vodenje postopka odprodaje 

predmetne nepremičnine. 

 

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

 

12. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan prebere odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, podanih na 

19. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 15. 5. 2017 ter svetnice 

in svetnike povabi k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

 



Nove pobude in vprašanja: 

Alenka HELBL: Ni povsem zadovoljna z odgovorom direktorja ŠKTM v zvezi s 

prostovoljstvom. Glede prostovoljcev meni, da je v gradivu napaka, saj je 

prostovoljcev 24 in ne 26, kot piše v odgovoru. Tudi vse dejavnosti, ki so naštete, so 

odraz vsega, kar se tam počne. Zanima jo tudi podatek, glede na to, da se Hostel in 

kopališki del Vodnega parka oddajata v najem, ali to pomeni, glede na to, da je 

zdaj zaposlenih 14 delavcev v ŠKTM-ju, prišlo do presežka zaposlitev pri javnem 

zavodu. Ali se bo sistemizacija tudi na tem področju uredila? Da bo toliko kot je 

zaposlenih, toliko kot je dejavnosti, tudi kakovost takšna kot si jo želimo in s čimer je bil 

javni zavod tudi ustanovljen. 

Odgovor lastnika stavbe PIDI servis, se ji ne zdi zadovoljiv. 

ŽUPAN: Polaga velike upe v to, da bo novo vodstvo ravno tem vprašanjem, kar se 

tiče kadrovske politike, namenilo zelo veliko pozornosti in bo tudi v skladu z 

izvedenimi aktivnostmi, ki potekajo trenutno v Javnem zavodu prilagodilo kadrovsko 

politiko v smislu zagotavljanja dovolj kakovostnega kadra za dovolj kakovostne 

programe. Potrebno pa se je zavedati, da smo mi, kot Zavod letos pridobili dva zelo 

velika projekta, prvi in edini VEČGENERACIJSKI CENTER na Koroškem, ki iz projekta 

financira 2,5 delovnega mesta in pa projekt POMOČ NA DOMU. Če odštejemo te 

projekte in še druge, ki jih imajo na projektih zaposlitve, bo lahko potem zelo korektno 

tudi predstavljen projekt. Se pa strinja, da je potrebno kadrovsko politiko v Javnem 

zavodu načrtovati zelo pazljivo, da se ne zgodi to, da bi nesorazmerno veliko število 

zaposlenih opravljalo nesorazmerno malo dela in za to seveda odgovarja Občinski 

svet in župan, ki so bo potrudil tudi sam, da bodo s svetovanjem in predlogi 

pomagali pri urejanju kadrovske politike. 

Ivan SUŠNIK: Poda pobudo, da se prouči možnost približanja zbirnega mesta za 

odvoz komunalnih odpadkov Zlatar – Poročnik – Napotnik na Sv. Treh Kraljih. 

ŽUPAN: Pobuda se bo posredovala na izvajalca Gospodarske javne službe ravnanja 

z odpadki na Javno komunalno podjetje in na podlagi njihovega pogovora sklicali 

sestanek, da se prouči možnost odvoza komunalnih odpadkov. 

Robi POTNIK: V imenu Športnega društva Vas in vseh članov poda zahvalo za 

obnovo igrišča na Vasi. 

 

 

Seja zaključena ob 19.55 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 20. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 3. 7. 2017, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 19. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se četrta točka 

dnevnega reda zamenja s peto točko dnevnega reda 20. redne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 20. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

RA 07 in RA 08 v Radljah ob Dravi -  prva obravnava 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za 

območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob 

Dravi - prva obravnava 

4. Obravnava poročil za leto 2016: 

                 - Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo 

                 - Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d. o. o. 

5. Celostna prometna strategija Občine Radlje ob Dravi – Predlog akcijskega 

načrta 

6. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radlje ob Dravi 

za šolsko leto 2017/2018 in predlog sklepa za povečan oz. fleksibilen normativ 

otrok na posamezen oddelek vrtca 

7. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2017 

8. Podaja mnenja k  imenovanju ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi 

9. Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2017 

10. Predlog Akcijskega programa  za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje 

ob Dravi za obdobje 2017-2022 

11. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2017 

12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 3 so bili realizirani na sami seji.  

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 07 in RA 08 Radlje ob 

Dravi, v predlagani vsebini, primerna podlaga za drugo branje. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih 



dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini, primerna podlaga za drugo branje, s tem da se: 

- popravi tiskarska napaka 10. in 19. člena veljavnega odloka, 

- doda se veljavnost odloka omejena na  dve leti od sprejetja ter 

- pripravi se čistopis odloka za drugo branje. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo MO Slovenj 

Gradec, Medobčinskega redarstva in urada za pripravo projektov za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan MO Slovenj Gradec, Medobčinskemu redarstvu 

in Uradu za pripravo projektov. 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Celostno prometno 

strategijo Občine Radlje ob Dravi, v predloženi vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 8: Potrdi se sistemizacija in organizacija v enotah vrtca Radlje ob Dravi za 

šolsko leto 2017/2018, v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje. 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Osnovni šoli  Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlog sklepa za povečan 

oz. fleksibilen normativ otrok na posamezen oddelek vrtca za največ dva (2) otroka. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati predhodno izdani sklep. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Osnovni šoli  Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 10: 

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 se podeli: 

- PLANINSKEMU DRUŠTVU Radlje ob Dravi. 

 

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 se podeli: 

- MAKSU PEČONIKU, 

- LJUBU OGOREVCU, 

- prof. dr. IVANU ROJNIKU. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan prejemnikom priznanj. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k 

imenovanju Mateja ŠVABA za ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Glasbeni šoli Radlje ob Dravi. 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog končne odločitve 

o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2017 v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Komisiji za kulturo in računovodstvu. 

 



SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Akcijski program za 

neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2017- 2022, v 

predloženi vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša s prodajo nepremičnine z 

ID znakom parcela 821 1190/3 katastrska občina 821 RDEČI BREG II parcela 1190/3 

(ID 4389297) ter nepremičnine z ID znakom parcela 821 *125 katastrska občina 821 

RDEČI BREG II parcela *125 (ID 3886263). 

 

Občini Radlje ob Dravi se izplača delež kupnine v skladu z delitveno bilanco. 

 

Z dnem sprejetja tega sklepa, preneha veljati sklep, ki ga je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi sprejel na svoji 14. redni seji, dne 2. 7. 2012. 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi se pooblasti za vodenje postopka odprodaje 

predmetne nepremičnine. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi.  

 

 


