
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 15. 12. 2014 

 

 

Z A P I S N I K 
 

3. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 15. 12. 2014 

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

 

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

Leonida Matjaž, Stanislav Lipuš, Robert Krivograd, Ivan Sušnik, Peter Starc, Marjanca 

Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Dušan Glaser, Sašo Grögl.  

 

Opravičeno odsotni: Ivana Kus, Alenka Helbl 

 

Prisotni vabljeni:  

- Mitja OVČJAK, MO Slovenj Gradec, Skupni občinski organ, 

- Predstavnik (-ica) ZUM d.o.o. Maribor, 

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

- Mirjana POPIJAL, direktorica CSD Radlje ob Dravi, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Judita GAČNIK, svetovalka III, 

- Jasna GOLOB, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, tajnik občine. 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 1. REDNE SEJE OBČINSKEGA SEVTA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

DNEVNI RED 3. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga, da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi, sprejme po hitrem postopku. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 2: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest se sprejme po hitrem postopku. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Ker gre za manj zahtevne spremembe, župan predlaga, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

v Občini Radlje ob Dravi–sprejme po skrajšanem postopku. 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog  Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

sprejme po skrajšanem postopku. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga, da se tretja točka umakne iz dnevnega reda 3. redne seje OS ter se 

ostale točke ustrezno preštevilčijo.  

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 3. točka dnevnega 

reda umakne iz dnevnega reda 3. redne seje občinskega sveta ter se ostale točke 

ustrezno preštevilčijo.  

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 3. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi – hitri postopek 

3. Predlog cen programov vrtcev za leto 2015 

4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 

2015 ter prenos storitve pomoči družini na domu na drugega izvajalca 

5. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 

2015 

6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob 

Dravi 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi – skrajšani postopek 

8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi 

9. Obvestilo o sprejetem sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi  

10. Imenovanje članov ostalih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi, člana Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in člana 

Sveta Centra za socialno delo Radlje ob Dravi 

11. Predlog rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2014 

12. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 s Predlogom letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2015 – splošna razprava 

13. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o upravljanju in uporabi Športnega 

stadiona Radlje ob Dravi 

14. Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za 

obdobje 2014-2016 za Koroško regijo 

15. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

 

 



2. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI 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 podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Podrobnejšo obrazložitev predloga je predstavil predstavnik Skupnega občinskega 

organa, g. Mitja Ovčjak.  

 

RAZPRAVA: 

 

Podžupan Robert Potnik: Na zborih krajanov so bile podane pobude za 

prekategorizacijo še nekaterih odsekov cest, za katere pa žal ni bilo mogoče 

pridobiti vseh soglasij lastnikov. Želja občine je bila, da se tudi ti odseki 

prekategorizirajo iz gozdne v javno pot oz. občinsko cesto. To so ceste: 

Strmšnik – Škarc – Kapunar; Čavkova rida – Kramljak; Vuhred – Polnarjev jarek; Odsek 

Šlatnak – Kravtič – Onuk; Kojzekov most – Pažek; Sp. Ovčar – Račnik; Helbl – Buzenik – 

Kapunar; Cesta Vuhred – proti stanovanjskemu objektu Krebs; Prelank – Šantl; odcep 

Veronik Slavko; Renat – Drosank. 

 

Župan predlaga v sprejem: 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2015 

 

 

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 službe 

negospodarstva, je podala predsednica, ga. Metka Erjavec. 

 

Obrazložitev predloga je predstavil ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag. 

Damjan Osrajnik. 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 423,92 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 310,98 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno kombiniranega oddelka v višini 335,90 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  381,53 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 279,88 EUR in 

ceno poldnevnega programa kombiniranega oddelka v višini 302,31 EUR . 

- Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti 

v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je 

otrok odsoten 30 % njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za 

starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Radlje ob 

Dravi.  

- Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v 

drugih občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta 

Občina Radlje in domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. 

V primeru, da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna cena 

poravna na način, da jo pokrijejo starši in domicilna lokalna skupnost, v 

tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša le za stroške 

prehrane.   

- Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši 

opravičeni plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških 

potrdil, vendar najdalj za dva meseca. 

- Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena 

programa zniža za stroške neporabljenih živil.  

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

4. TOČKA 

PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA 

LETO 2015 TER PRENOS STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU NA DRUGEGA IZVAJALCA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališči Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva glede obeh predlogov je podala go. Metka Erjavec. 

 

Natančnejšo obrazložitev predlogov je podala direktorica Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi, ga. Mirjana Popijal.  
 
RAZPRAVA: 

 

Erika Luzar: odločitev glede prenosa storitve »pomoč družini na domu« na drugega 

izvajalca se ji zdi nekorektna, saj je po njenem mnenju ravno center za socialno delo 

poklican za opravljanje takšnih storitev. Skrbi jo, da bodo s prenosom delavke, ostale 



brez zaposlitve.  V kolikor bo storitev prevzelo privatno podjetje, bo težilo k dobičku, s 

tem pa bodo nezadovoljni tudi uporabniki teh storitev. Meni, da je potrebno 

zagotoviti storitve pomoči na domu (ki se financirajo tudi iz občinskega proračuna), 

čim bolj kakovostne, v zadovoljstvo delavkam kakor tudi uporabnikom.  Poziva k 

temeljitemu razmisleku, preden se opravijo razpisi. 

 

Karl Kotnik: Ne zdi se mu prav, da se center za socialno delo odpove delu dejavnosti, 

za katere je bil ustanovljen. V kolikor se bo storitev prenesla na novega izvajalca, 

bodo delavke ostale brez zaposlitve, saj nihče ne more jamčiti, da bo novi 

delodajalec te delavke zaposlil. Meni, da bi se s tem center za socialno delo otresel 

stroškov, delavke, ki delo opravljajo v pisarnah pa bodo za manj dela prejemale 

enako plačilo.  

 

Peter Starc: Meni, da je storitev »pomoč družini na domu« nekaj časa zelo dobro 

funkcionirala (javna dela), težave pa so se pojavile, ko so zmanjšali št. javnih del oz. 

subvencije zaposlovanja. Sam ne vidi težav pri prenosu storitve na novega 

prevzemnika, ki je strokovno usposobljen za opravljanje teh storitev (npr. Dom 

Hmelina). Po njegovem mnenju na ta način dalo tudi privarčevati.  

 

Direktorica Mirjana Popijal: Pojasni, da  strokovni delavci v pisarnah ne opravljajo 

dela v zvezi s to storitvijo in se tudi ne financirajo iz sredstev pomoči na domu, razen 

ene delavke v izjemno majhnem obsegu. S prenosom storitve, se tudi ta del več ne 

bi financiral iz te storitve. Naloge po njenem mnenju lahko opravljajo tudi zasebniki.  

Glede očitka, da bodo delavke morda izgubile zaposlitev pojasni, da je bila zaradi 

upada koriščenja ur ter ukinitve sofinanciranja zaposlovanja primorana tudi sama v 

obdobju od leta 2012 in do danes 4 delavke odpustiti.  

 

Anton Vodušek: Zanima ga, ali je prenos storitve nuja oz. ali je možno o tem še 

odločati. 

 

Direktorica Mirjana Popijal: pojasni, da so s strani ministrstva prejeli obvestilo, da naj bi 

se ta del z reorganizacijo prenesel iz pristojnosti centrov za socialno delo na nove 

prevzemnike. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje ceno storitve pomoč družini na 

domu za strokovno pripravo v višini 0,65 EUR/uro oziroma 502,08 EUR/mesec za 

vse občine skupaj. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve 

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,80 EUR/uro, 

katero 50 % plačajo občine, 50 % pa uporabniki. 

- Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,94 EUR. 

- Občinski svet sprejme skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 

15,39 EUR/uro. 

- Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve  

»pomoč družini na domu« tako, da se določi cena storitve za uporabnika v   

višini 6,37 EUR/uro oz. dodatno sofinanciranje v višini 1,00 EUR/uro. 

- Predlagane cene se uveljavijo od 1. 1. 2015 dalje. 

 



S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je s strani Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi seznanjen z načrti reorganizacije centrov za socialno delo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

5. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2015 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališči Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva glede obeh predlogov je podala go. Metka Erjavec. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10 : Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015,  v predlagani vsebini (123,00 EUR). 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKIH TAKS V OBČINI 

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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

Vrednost točke za izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 se 

določi v višini 0,074367 EUR. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

  

 



7. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje 

ob Dravi, v predlagani vsebini. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

8. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

9. TOČKA 

OBVESTILO O SPREJETEM SKLEPU O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE RADLJE OB 

DRAVI 

 

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

 

Župan mag. Alan Bukovnik Občinski svet Občine Radlje ob Dravi obvesti o sprejetem 

sklepu o začasnem financiranju, z dne 8. 12. 2014. O sprejetju sklepa je bil obveščen 

tudi nadzorni odbor. 

 

Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine. 

 

 



10. TOČKA 

IMENOVANJE ČLANOV OSTALIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE 

OB DRAVI, ČLANA SVETA JAVENGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI IN 

ČLANA SVETA CENTRA ZA SOCIALNO DELO 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 je predstavila 

članica komisije ga. Marjanca Meršnik. 

 

RAZPRAVA:  

 

Robert Krivograd: Zanima ga, ali ni Komisija za občinska priznanja sestavljena iz 7 

članov in ne 9, kot je navedeno v predlogu.  

 

Marjanca Meršnik: Za Komisijo za občinska priznanja je bilo razpisanih 9 članov, 

prispelo pa je prav tako 9 predlogov, ki jih je komisija potrdila. Pri Komisiji za občinske 

štipendije pa prišlo do napake, razpis je bil izdan za 9 članov, komisijo pa dejansko 

sestavljajo 3 člani. Komisija je zato predlagala 3 člane.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Občinsko volilno komisijo 

v sestavi: 

1. Andreja POLANC - predsednica 

2. Tina ISAK – namestnica predsednice 

3. Nadja VOLMAJER BEZJAK - članica 

4. Jožef KRIČEJ – namestnik članice 

5. Karina MARKAČ - članica 

6. Božidara BOBOVNIK – namestnica članice 

7. Sabina TERNIK - članica 

8. Suzana STARC – namestnica članice 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Komisijo za občinska 

priznanja v sestavi: 

1. Igor SREDENŠEK 

2. Adi HABERMAN 

3. Rudolf BOBOVNIK 

4. Vladimir PRAZNIK 

5. Stanislav LIPUŠ 

6. Jožef MIKLAVC 

7. Igor LAUKO 

8. Alojz KOMŠE 

9. Franc GLAŽAR 

 

Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 



 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje  

Komisijo za občinske štipendije v sestavi: 

1. Dominika KARLATEC 

2. Alenka HELBL 

3. Sabina TERNIK 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje  

Odbor za stanovanjske zadeve v sestavi: 

1. Silvo PINTER 

2. Slavko GARMUT 

3. Jožef MIKLAVC 

4. Sašo GRÖGL 

5. Ivan SUŠNIK 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

SKLEP št. 18: Za predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Zdravstveni 

dom Radlje ob Dravi se imenuje Anton PLAZOVNIK, Dobrava 24, 2360 Radlje ob 

Dravi, in sicer za čas do poteka mandata Sveta javnega zavoda Zdravstveni 

dom Radlje ob Dravi. 
 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

SKLEP št. 19: Za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi se imenuje Katja ČREŠNIK RAC, Malgajeva ulica 5, 2360 Radlje ob 

Dravi. 

Mandat imenovane je vezan na mandat članov sveta.  
 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

11. TOČKA 

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2014 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev gradiva je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič. 

 

RAZPRAVA: 

 

Peter Starc: Glede na to, da je bilo v obrazložitvi navedeno, da se bodo določena 

sredstva v letu 2014 še nakazala, ga zanima, koliko je teh sredstev in kdaj se bodo 

nakazala društvom, saj Kulturno društvo Radlje še ni prejelo dodeljenih sredstev.  

 



Računovodkinja Natalija Planinšič: sredstev za društva v rebalansu proračuna niso 

znižali, niti jih niso usklajevali. Predvideva, da bodo ta sredstva nakazana do 22. 12. 

2014, glede na prilive, ki se jih pričakuje od države. 

 

Robert Krivograd: Zanima ga, zakaj se ob koncu leta, skupaj s proračunom, sprejema 

še rebalans.  

 

Računovodkinja Natalija Planinšič:  proračun za leto 2014 se mora uskladiti pred 

sprejetjem proračuna za prihodnje leto. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok  o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2014, v predlagani 

vsebini. 

S 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2015 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2015 – SPLOŠNA RAZPRAVA 

 

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, v zvezi s Predlogom Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, je podal predsednik 

g. Robert Potnik. 

  

Obrazložitev gradiva je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in 

predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2015, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora, primerna podlaga za 

nadaljnjo obravnavo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

13. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU IN UPORABI 

ŠPORTNEGA STADIONA RADLJE OB DRAVI 

 

 

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 službe 

negospodarstva je predstavila predsednica go. Metka Erjavec. 

 

RAZPRAVA: 

 

Robert Krivograd: prosi za pojasnilo, zakaj se sprejema nov pravilnik oz. kaj v sedaj 

veljavnem pravilniku ni bilo ustrezno urejeno. Zanima ga, ali je že predvidena vsebina 

novega.  

 

Župan: pravilnik bo sprejel najvišji organ pravne osebe, ki upravlja s stadionom. 

Občinski svet je ta pravilnik sprejel takrat, ko še športna infrastruktura ni bila oddana v 

upravljanje. Podobno kot za športno hišo in vodni park, bo pravilnik sprejet v okviru 

organa upravljavca (Sveta javnega zavoda ŠKTM). 

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o razveljavitvi 

Pravilnika o upravljanju in uporabi Športnega stadiona Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini.  

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

14. TOČKA 

SEZNANITEV Z REGIJSKIM IZVEDBENIM NAČRTOM NA PODROČJU SOCIALNEGA 

VARSTVA ZA OBDOBJE 2014-2014 ZA KOROŠKO REGIJO 

 

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. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z dokumenti:  

- Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014-2016 za 

Koroško regijo in  

- Dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 

0075-33/2014, z dne: 23. 10. 2014 s priloženim povzetkom regijskih izvedbenih 

načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 s strani 

omenjenega ministrstva, v predloženem besedilu. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

15. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan: seznani svetnice in svetnike z aktivnostmi občine v zvezi z ureditvijo prometne 

varnosti na obvoznici v Radljah ter z dopisi občank in občanov glede prometne 

varnosti. Vsi predlogi občank in občanov so bili posredovani na DRSC, in sicer glede 

priključka na obvoznico pri novem stadionu, možnost osvetlitve prehoda za pešce na 

križišču obvoznice in Pohorske ceste, vprašanje glede označitve Poslovne cone 3, 



možnosti izvedbe prehoda za pešce na lokaciji v Vuhredu. Glede tega prehoda je 

občina prejela odgovor, da DRSC nima sredstev za urejanje prehodov za pešce na 

državnih cestah, poleg tega pa je ta predel znotraj tabel, ki označujejo kraj, kar pa 

pomeni, da je zanj pristojna občina. Občina naj izdela projektno dokumentacijo ter 

jih nato zaprosi za soglasje oz. projektne pogoje. V okviru občinske uprave je že bil 

sklican sestanek s ponudniki, z namenom, da se ugotovi vrednost projekta. NA DRSC 

je bil posredovan tudi predlog glede označitve naselja Sp. Vižinga z omejitvijo hitrosti 

zaradi prečkanja pešcev. Prav tako je bilo poslano obvestilo o plazu na državni cesti. 

O vseh zadevah so bili s strani DRSC posredovani odgovori, da razumejo težave, ki se 

pojavljajo na državnih cestah, vendar jim je bilo dodeljeno tako malo sredstev, da ne 

zadoščajo niti za osnovno vzdrževanje. Lokalni skupnosti pa dajejo možnost, da lahko 

težave na državnih cestah rešuje s svojimi sredstvi. Tudi v zvezi s postavitvijo smerne 

table iz obvoznice proti Dobravi so odgovorili, da DRSC tega ne bo storila, lahko pa 

to stori občina s svojimi sredstvi. Po izdelavi elaborata mora občina za samo 

postavitev tabel zaprositi DRSC in sicer po njihovih cenah. Glede vloge za 

preureditev križišč v krožišča, so navedli, da na območju velja hitrostna omejitev, ob 

upoštevanju katere, bi se morala zmanjšati možnost naletov. V letošnjem letu se je 

občina uspela dogovoriti glede problematike križišča pri Lidlu in križišča s Pohorsko 

cesto, kjer je tudi največ nesreč. Občina je pripravljena prevzeti del odgovornosti za 

izgradnjo krožišč, nakar so podali možnost, da bi se z nujnimi vzdrževalnimi deli z 

montažnim križiščem preuredilo v krožišče. Skupaj s projektno dokumentacijo bi bilo 

smiselno naročiti še študijo sprememb in dopolnitev za Radelsko obvoznico, ki bi 

opredelila še možne spremembe v prihodnosti. Cena montažnega krožišča z vso 

potrebno dokumentacijo se giblje med 40.000 do 100.000 EUR. Župan upa, da bi se v 

prihodnjem letu našla sredstva za izdelavo projektov, ter  v letu 2016 preuredilo vsaj 

eno od kritičnih križišč.  

 

Anton Vodušek: meni, da bi se lahko prometne težave uredile že s povečano 

prometno signalizacijo (npr. utripajočimi svetlobnimi znaki). Opozorilni svetlobni znaki, 

bi po njegovem mnenju veliko pripomogli k večji pozornosti voznikov na prometni 

režim.  

 

Župan: ravno zato predlaga, da bi se naročila študija prometne ureditve na 

obvoznici, saj bi bilo morda tudi z drugimi milejšimi ukrepi mogoče zagotoviti večjo 

varnost križišč.  

 

Metka Erjavec: ponovno prosi, da bi občina pozvala banke k postavitvi bankomata 

v Vuhredu. Prav tako meni, da bi morala občina na DRSC posredovati dopis v zvezi z 

mostom čez reko Dravo v Vuhredu. Most je zelo nevaren, predstavlja pa edino 

povezavo s krajem Vuhred.  

 

Župan: glede bankomata se lahko ponovno pozovejo banke. V zvezi z mostom v 

Vuhredu je prometna dokumentacija narejena, vendar na DRSC čakajo na 

sprostitev sredstev. Občina bo na DRSC poslala dopis.  

 

Robert Krivograd: meni, da bi bilo potrebno obvestiti prometnega inšpektorja v zvezi 

s preglednostjo križišča Hofer – Lidl. Kako je s pobudo občanov glede priključka pri 

stadionu. Na Obrtniški in Maistrovi ulici je opaziti enormno povečan promet (šolski 

avtobusi, kombiji, vsa tovorna vozila za dostavo industrijske cone, itd.). Tudi hitrostne 

omejitve vozniki ne upoštevajo. Predlaga, da se na tem odseku postavi opozorilna 



tabla. Opaža, da veliko pešcev na križišču obrtniška – obvoznica prečka cesto, kjer 

pa ni prehoda za pešce.  

 

Župan: v zvezi s prvo pobudo, bodo pozvane pristojne službe. Glede ureditve 

prometa v Radljah je bila naročena Študija za Radlje po obvoznici. Ta študija bo 

predstavljena na naslednji seji. Predvideva enosmeren promet po Maistrovi ulici, 

zaprtje prometa s stožci takoj za Žolgerjevimi. Meni, da zaprtje ni najboljša rešitev, bi 

pa bilo potrebno omejiti promet zgolj na osebna vozila. Podrobneje se bo o tej 

ureditvi razpravljalo na prihodnji seji.  

 

Peter Starc: krožišča so namenjena za umiritev prometa oz. povečanju pretočnosti. 

Problem pa je v varnosti. Meni, da bo študija pokazala drugačno varianto kot 

krožišče. V zvezi s težavami s prometom po ulicah (Maistrovi, Obrtni ulici) vidi težavo 

pri slabi prometni signalizaciji. Študijo je pregledal in meni, da bo določne situacije v 

študiji potrebno popraviti.  

 

Marjanca Meršnik: predlaga umiritev prometa v okolici šole in vrtca Vuhred. Zaradi 

varnosti otrok predlaga, da se postavi omejitev hitrosti.  

   

Župan: o možnih ukrepih se bo razpravljalo na prihodnji seji, kjer bodo predstavljene 

tudi alternative ležečim policajem. 

 

Anton Vodušek: prav bi bilo, da se prehod za pešce pred »Cmorkovo hišo« osvetli.  

 

Župan: meni, da bi bilo primerno te zadeve urejati hkrati s projektom vodovoda.  

 

Župan svetnikom in gledalcem vošči vesele praznike in vse dobro v prihajajočem 

letu.  

 

 

Seja zaključena ob 21.45 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 3. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 15. 12. 2014, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 2: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest se sprejme po hitrem postopku. 

 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog  Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

sprejme po skrajšanem postopku. 

 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 3. točka dnevnega 

reda umakne iz dnevnega reda 3. redne seje občinskega sveta ter se ostale točke 

ustrezno preštevilčijo.  

 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 3. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi – hitri postopek 

3. Predlog cen programov vrtcev za leto 2015 

4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 

2015 ter prenos storitve pomoči družini na domu na drugega izvajalca 

5. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 

2015 

6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob 

Dravi 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi – skrajšani postopek 

8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi 

9. Obvestilo o sprejetem sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi  

10. Imenovanje članov ostalih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi, člana Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in člana 

Sveta Centra za socialno delo Radlje ob Dravi 

11. Predlog rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2014 



12. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 s Predlogom letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2015 – splošna razprava 

13. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o upravljanju in uporabi Športnega 

stadiona Radlje ob Dravi 

14. Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za 

obdobje 2014-2016 za Koroško regijo 

15. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi od zap. št.  1 do zap. št. 5 so bili realizirani na sami seji.  

 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

 

SKLEP št. 7: 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 423,92 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 310,98 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno kombiniranega oddelka v višini 335,90 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  381,53 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 279,88 EUR in 

ceno poldnevnega programa kombiniranega oddelka v višini 302,31 EUR . 

- Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti 

v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je 

otrok odsoten 30 % njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za 

starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Radlje ob 

Dravi.  

- Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v 

drugih občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta 

Občina Radlje in domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. 

V primeru, da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna cena 

poravna na način, da jo pokrijejo starši in domicilna lokalna skupnost, v 

tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša le za stroške 

prehrane.   

- Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši 

opravičeni plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških 

potrdil, vendar najdalj za dva meseca. 

- Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena 

programa zniža za stroške neporabljenih živil.  

 

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

 

 



SKLEP št. 8:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje ceno storitve pomoč družini na 

domu za strokovno pripravo v višini 0,65 EUR/uro oziroma 502,08 EUR/mesec za 

vse občine skupaj. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve 

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,80 EUR/uro, 

katero 50 % plačajo občine, 50 % pa uporabniki. 

- Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,94 EUR. 

- Občinski svet sprejme skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 

15,39 EUR/uro. 

- Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve  

»pomoč družini na domu« tako, da se določi cena storitve za uporabnika v   

višini 6,37 EUR/uro oz. dodatno sofinanciranje v višini 1,00 EUR/uro. 

- Predlagane cene se uveljavijo od 1. 1. 2015 dalje. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo Radlje ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je s strani Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi seznanjen z načrti reorganizacije centrov za socialno delo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo Radlje ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 10 : Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015,  v predlagani vsebini (123,00 EUR). 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

Vrednost točke za izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 se 

določi v višini 0,074367 EUR. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje 

ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 



SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Občinsko volilno komisijo 

v sestavi: 

1. Andreja POLANC - predsednica 

2. Tina ISAK – namestnica predsednice 

3. Nadja VOLMAJER BEZJAK - članica 

4. Jožef KRIČEJ – namestnik članice 

5. Karina MARKAČ - članica 

6. Božidara BOBOVNIK – namestnica članice 

7. Sabina TERNIK - članica 

8. Suzana STARC – namestnica članice 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Komisijo za občinska 

priznanja v sestavi: 

1. Igor SREDENŠEK 

2. Adi HABERMAN 

3. Rudolf BOBOVNIK 

4. Vladimir PRAZNIK 

5. Stanislav LIPUŠ 

6. Jožef MIKLAVC 

7. Igor LAUKO 

8. Alojz KOMŠE 

9. Franc GLAŽAR 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje  

Komisijo za občinske štipendije v sestavi: 

1. Dominika KARLATEC 

2. Alenka HELBL 

3. Sabina TERNIK 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje  

Odbor za stanovanjske zadeve v sestavi: 

1. Silvo PINTER 

2. Slavko GARMUT 

3. Jožef MIKLAVC 

4. Sašo GRÖGL 

5. Ivan SUŠNIK 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 18: Za predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Zdravstveni 

dom Radlje ob Dravi se imenuje Anton PLAZOVNIK, Dobrava 24, 2360 Radlje ob 

Dravi, in sicer za čas do poteka mandata Sveta javnega zavoda Zdravstveni 

dom Radlje ob Dravi. 
 



REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanemu. O sprejetem sklepu je bil 

obveščen Zdravstveni dom Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 19: Za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi se imenuje Katja ČREŠNIK RAC, Malgajeva ulica 5, 2360 Radlje ob 

Dravi. 

Mandat imenovane je vezan na mandat članov sveta.  

 
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanemu. O sprejetem sklepu je bil 

obveščen Center za socialno delo Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok  o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2014, v predlagani 

vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2015, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in 

predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2015, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora, primerna podlaga za 

nadaljnjo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o razveljavitvi 

Pravilnika o upravljanju in uporabi Športnega stadiona Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini.  

 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV. O sklepu je bil obveščen 

Javni zavod ŠKTM.  

 

SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z dokumenti:  

- Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014-2016 za 

Koroško regijo in  

- Dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 

0075-33/2014, z dne: 23. 10. 2014 s priloženim povzetkom regijskih izvedbenih 

načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 s strani 

omenjenega ministrstva, v predloženem besedilu. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

 


