OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-10

ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v torek, 19.4.2022
ob 18.00 uri, v veliki dvorani Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi).
Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Karl
KOTNIK, Robert KRIVOGRAD, Metka ERJAVEC, Silvo PINTER, Erika PLANINŠEC, Ivana
KUS, Anton VODUŠEK, Ešli PUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Jan SREDENŠEK
Opravičeno odsotni: Alenka HELBL, Dejan KRESNIK, Dušan GLASER
Prisotni vabljeni:
- Miroslav Črešnik, pomočnik načelnika Policijske postaje Radlje ob Dravi,
- Simona TERNIK, pomočnica ravnatelja OŠ Radlje ob Dravi
- Matej ŠVAB, ravnatelj GŠ Radlje ob Dravi,
- Lidija GOLOB, direktorica ZD Radlje ob Dravi,
- Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi,
- Toni POTNIK, direktor JP KIČ Radlje d.o.o.,
- Andreja Mravljak, predsednica Sveta zavoda OŠ Radlje ob Dravi,
- Ivana KUS, podpredsednica Sveta Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi,
- Dejan KUS, predsednik Sveta zavoda GŠ Radlje ob Dravi,
- Franc Glazer, predsednik Sveta zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi,
- Nives Čavnik, višja svetovalka za pripravo in vodenje projektov;
- Klara Cigler, višja svetovalka,
- Jasna KUNČNIK, višja svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja urada za splošne zadeve in razvoj,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
Odsotni vabljeni:
- mag. Tadej PUNGARTNIK, direktor KPM,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 20. REDNE SEJE TER 12. IN 13.
DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik 20. redne seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 20. redne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 12. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnik in sklepi 13. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
DNEVNI RED 21. REDNE SEJE:
Zaradi kasnejše opravičene zadržanosti ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi g.
Mateja ŠVABA župan predlaga, da se pri 3. točki - Obravnavi poročil kot prvo
poročilo obravnava poročilo Glasbene šole Radlje ob Dravi. Ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša,
da se pri 3. točki kot prvo poročilo obravnava poročilo Glasbene šole Radlje ob
Dravi. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
Dodatnih predlogov vezanih na dnevni red 21. redne seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
dnevni red 21. redne seje občinskega sveta, in sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje ter 12. in 13. dopisne
seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 20. redne seje, 12. in 13. dopisne seje ter
poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama
3. Obravnava poročil:
a. Glasbena šola Radlje ob Dravi
b. Policijska postaja Radlje ob Dravi
c. Koroški pokrajinski muzej
d. Osnovna šola Radlje ob Dravi
e. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
f. Knjižnica Radlje ob Dravi
4. Predlog Zaključnega računa Proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2021
5. Obravnava poročila Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. za leto 2021 in
potrditev gospodarskega plana javnega podjetja za leto 2022
6. Predlogi za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljev/direktorjev
7. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo investicije Poslovna cona II in
potrditev sklepa o uvrstitvi investicije v Načrt razvojnih programov
8. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo
investicije Etno muzej Radlje ob Dravi - Slovenija v malem
9. Predlog Investicijskega programa za izvedbo investicije Etno muzej Radlje ob
Dravi -Slovenija v malem in potrditev sklepa o uvrstitvi v Načrt razvojnih
programov
10. Kadrovske zadeve:
10.1. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
2. TOČKA
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 20. REDNE SEJE, 12. IN 13. DOPISNE SEJE
TER POROČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA
Župan predstavi poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje ter 12. in 13. dopisne seje
ter poročilo o aktivnostih med obema sejama.
Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 20. redne seje, 12. in 13. dopisne seje
OS ter s poročilom župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
OBRAVNAVA POROČIL
3a Glasbena šola Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Poročilo je predstavil ravnatelj Glasbene šole Radlje ob Dravi g. Matej ŠVAB.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
poročilo Glasbene šole Radlje ob Dravi za leto 2021.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
3b Policijska postaja Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Poročilo je predstavil pomočnik načelnika Policijske postaje Radlje ob Dravi g.
Miroslav Črešnik.

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil s poročilom Policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2021 - Kako varno smo
živeli v letu 2021.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
3c Koroški pokrajinski muzej
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 ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Direktor Koroškega pokrajinskega muzeja mag. Tadej Pungartnik je svojo prisotnost
na seji opravičil.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
poročilo Koroškega pokrajinskega muzeja za leto 2021.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
3d Osnovna šola Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Poročilo je predstavila pomočnica ravnatelja OŠ Radlje ob Dravi, ga. Simona TERNIK.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
poročilo Osnovne šole Radlje ob Dravi za leto 2021.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
3e Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Poročilo je predstavila direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, ga. Lidija
Golob.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
poročilo Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2021.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
3f Knjižnica Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Poročilo je predstavila direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, ga. Slavica Potnik.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
poročilo Knjižnice Radlje ob Dravi za leto 2021.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO
2021
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 je bil
posredovan tudi Nadzornemu odboru Občine Radlje ob Dravi.
Zaradi opravičene odsotnosti računovodkinje ge. Natalije Planinšič, je temeljne
obrazložitve podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Zaključni račun proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021, v predlagani vsebini.

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
5. TOČKA
OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KIČ RADLJE D.O.O. ZA LETO 2021 IN
POTRDITEV GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA ZA LETO 2022
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe je
podal predsednik odbora g. Robert Krivograd.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik.
Poročilo in gospodarski plan javnega podjetja je predstavil direktor g. Toni POTNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
poročilo Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. za leto 2021 in gospodarski plan
Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. za leto 2022.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
Sejo zapusti svetnica Ešli Pušnik.
Župan odredi 10 min odmor.
Seja se nadaljuje ob 20.00 uri.
6. TOČKA
PREDLOGI ZA IZPLAČILO REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJEV/DIREKTORJEV
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Obrazložitev predloga za določitev delovne uspešnosti ravnatelja Osnovne šole
Radlje ob Dravi je podala predsednica Sveta zavoda OŠ Radlje ob Dravi, ga.
Andreja Mravljak.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša
z določitvijo delovne uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Radlje ob Dravi kot izhaja iz
sklepa sveta zavoda št. 900-4/2022/6 z dne 15.3.2022.

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
Obrazložitev predloga za določitev delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene šole
Radlje ob Dravi je podal predsednik Sveta zavoda GŠ Radlje ob Dravi, g. Dejan Kus.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša
z določitvijo delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi kot izhaja iz
sklepa sveta zavoda sprejetega dne 24.3.2022.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
Obrazložitev predloga za določitev delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi, je podala podpredsednica Sveta javnega zavoda ŠKTM Radlje
ob Dravi, ga. Ivana Kus.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša
z določitvijo delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi kot
izhaja iz sklepa sveta zavoda 10.3.2022.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
Obrazložitev predloga za določitev delovne uspešnosti direktorice Knjižnice Radlje
ob Dravi, je podal predsednik Sveta zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi, g. Franc
Glazer.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša
z določitvijo delovne uspešnosti direktorice Knjižnice Radlje ob Dravi kot izhaja iz
sklepa sveta zavoda 22.3.2022.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZVEDBO INVESTICIJE POSLOVNA CONA II
IN POTRDITEV SKLEPA O UVRSTITVI INVESTICIJE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Dodatno obrazložitev je podala ga. Nives Čavnik, višja svetovalka za pripravo in
vodenje projektov.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
Investicijski program (IP) za projekt »POSLOVNA CONA II« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
Občinski svet Občine Radlje soglaša, da se projekt »POSLOVNA CONA II« uvrsti v
Načrt razvojnih programov 2022-2025.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
»ETNO MUZEJ RADLJE OB DRAVI – SLOVENIJA V MALEM«
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Dodatno obrazložitev je podala ga. Klara Cigler, višja svetovalka.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »ETNO MUZEJ RADLJE OB DRAVI
– SLOVENIJA V MALEM« v predloženem besedilu.
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 svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
PREDLOG INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZVEDBO INVESTICIJE ETNO MUZEJ
RADLJE OB DRAVI -SLOVENIJA V MALEM IN POTRDITEV SKLEPA O UVRSTITVI V
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Dodatno obrazložitev je podala ga. Klara Cigler, višja svetovalka.

Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 21:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) »ETNO
MUZEJ RADLJE OB DRAVI – SLOVENIJA V MALEM« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se projekt »ETNO MUZEJ RADLJE OB
DRAVI – SLOVENIJA V MALEM« uvrsti v Načrt razvojnih programov 2022-2025.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
10. TOČKA
10.1. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora
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, je predstavil
predsednik komisije g. Robert POTNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v
Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi imenuje:
-

Ivana GOLOBA, Vas 37D, Radlje ob Dravi.

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet.
11. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan svetnice in svetnike pozove k podaji morebitnih pobud in vprašanj.
Erika PLANINŠEC: Opozori, da so se pojavile razpoke na kolesarski stezi ob obrežju
reke Drave. Predlaga, da se uveljavlja reklamacija za odpravo napak pri izvajalcu.
S strani sprehajalcev je bila podana pobuda, da bi se ob kolesarski stezi namestili
dodatni koši za pasje iztrebke.
Opozori na novo nevarno prometno lokacijo, kjer bi lahko prihajalo do prometnih
nesreč (novonastalo križišče - Hofer, Kik, Avto Krka- tehnični pregledi) – predlaga
ležeče ovire, prehod za pešce.
Ponovno izpostavi, da so občani še vedno ogorčeni nad kloriranjem pitne vode.
Uporabniki so se obrnili tudi na Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., kjer
jim niso bile predstavljene enake navedbe (glede oporečnosti vode) kot jih je podal

župan na seji. Uporabniki so mnenja, da so pred izvedbo projekta vodooskrbe pili
boljšo vodo.
Nadalje se zahvali županu za podeljeno knjigo Kulturna dediščina Občine Radlje ob
Dravi, mora pa opomniti, da je v njej zasledila narobe zapisano dejstvo, saj se leta
1945 prebivalci takratnega Marenberga niso sami izseljevali, ampak je bila resnica
drugačna.
ŽUPAN: Glede opaženih razpok na kolesarski stezi pove, da je bila investitorka DRSI.
Pobudo bomo posredovali na DRSI. V zvezi z dodatnimi koši za iztrebke bo pobuda
posredovana Javnemu podjetju KIČ Radlje d.o.o. Pri križišču Hofer-Avto Krka gre za
interno infrastrukturo, predlaga, da se vsem pravnim subjektom tega območja
posreduje pisno opozorilo, da poiščejo ustrezno rešitev (predviden je tudi desni
zavijalec iz državne ceste, kar bi promet v predmetnem križišču zmanjšalo).
Glede kloriranja vode pove, da so njegove navedbe izhajale iz poročila, kjer je
razvidno, da je bilo 40% vzorcev neustreznih. Na pobudo občine se išče rešitev z UV
filtracijo vode. Upa, da se bo na ta način lahko kmalu pilo neklorirano vodo.
V zvezi s knjigo Kulturna dediščina Občine Radlje ob Dravi se bomo obrnili na avtorja
zapisa za pojasnilo, od kod izvirajo zapisani podatki.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
Zapisala:
Jasna KUNČNIK, višji svetovalec
Pregledala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK,
župan Občine Radlje ob Dravi

