
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 16. 10. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

21. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 16.10.2017 

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

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 14 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, Dušan Glaser, Robert Krivograd, Peter Starc (od 

18:15 ure naprej). 

 

Opravičeno odsotni: Marjanca Meršnik. 

 

Prisotni vabljeni: 

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

- Rajko STERGULJC, predstavnik URBIS d.o.o., Maribor,  

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

- Dr. Andreja KUZMANIĆ, predstavnica ZUM d.o.o., Maribor, 

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

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

- Lidija GOLOB, direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: / 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 20. 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 20. 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 20. REDNE SEJE 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini sprejme po skrajšanem postopku. 

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 21. 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 20. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini- skrajšani postopek 

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

RA07 in RA 08 v Radljah  ob Dravi -  druga obravnava 

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

območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob 

Dravi – druga obravnava 

5. Obravnava poročila za leto 2016: 

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

6. Predlog cen programov vrtcev do 31. 12. 2017 

7. Podaja soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, 

šolske zobne ambulante ter patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje 

ob Dravi 

8. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in 

določitev kandidata za člana državnega sveta 

9. Soglasje k sprejetju Pravilnika o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi 

10. Informacija o izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta 

11. 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 ZAZIDALNEM 

NAČRTU STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI – skrajšani postopek 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

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

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



Podrobnejšo obrazložitev je podala dr. Andreja KUZMANIĆ, predstavnica 

pripravljavca akta ZUM d.o.o. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša z amandmajem št. 1 k 

predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini in sicer, da se v 7. členu odloka se spremeni celoten 

četrti odstavek in  se glasi: 

 

»Vsi objekti imajo strme strehe z naklonom od 40° do 45°. Kritine so enake- opečne. 

Mansardna okna se izvedejo v obliki »kukerlov«. Dopustna je tudi izvedba ravnih 

streh, pri čemer so objekti s pravokotno obliko tlorisa in atrijske hiše lahko etažnosti do 

K+P+1 in ne višji od  7,5 m, objekti s kvadratno obliko tlorisa pa etažnosti do K+P+2 in 

ne višji kot 10,5 m. Omejitev višine ne velja za dimnike. Barva- obdelava fasad za 

določeni tip je enaka«. 

 

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

 

Župan prav tako predlaga v sprejem 

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

spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 

OBMOČJA RA 07 IN RA 08 V RADLJAH  OB DRAVI - druga obravnava 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. Seji se pridruži svetnik Peter 

STARC. 

 

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. Rajko STERGULJC, predstavnik Urbis d.o.o. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Predlog 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 07 in RA 08 

Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 



4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE CENTRALNIH DEJAVNOSTI NA SEVEROZAHODNEM DELU 

OBVOZNICE RADLJE OB DRAVI - druga 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. 

 

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

Inženiring Celje d.o.o. 

 

RAZPRAVA 

 

ŽUPAN: Glede na to, da ne pripravljate edinega prostorskega akta za tega 

investitorja ali lahko poveste, kako si investitor predstavlja nadaljnje aktivnosti pri 

gradnji tega objekta? 

 

KRIVEC Ignac: V kolikor bo danes sprejet odlok, postane v osmih dneh 

pravnomočen. Naše podjetje pripravlja dokumentacijo za pridobitev soglasij, za 

razširitev Hoferja, SAVO PROJEKT pa za razširitev trgovskega objekta Radlje in v kolikor 

ne bo zapletov, lahko do konca novembra pričakujemo vsa soglasja, se pravi za 

trgovski objekt Radlje oz. za širitev Hoferja. V začetku decembra oz. najkasneje v 

sredini decembra bodo vložilo vlogo za gradbeno dovoljenje. Po njihovih izkušnjah se 

pridobi gradbeno dovoljenje v roku štirih do petih tednov, se pravi v začetku januarja 

2018 in takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale, se prične z gradnjo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje 

centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

5.  TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2016 

 

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

 

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 občinskemu svetu predstavil predsednik g. Ivan SUŠNIK. 

 

Dodatno obrazložitev je podal mag. Ivan PLEVNIK, direktor podjetja KOCEROD d.o.o. 

 

RAZPRAVA 

 

ŽUPAN: Župana zanima ocena položaja ravnanja z odpadki na Koroškem v 

primerjavi z ostalimi regijami po Sloveniji. Kje se nahajamo v smislu ravnanja z 

odpadki? 

 

PLEVNIK Ivan: Ni povsem zadovoljen. Mi smo s suho kanto, ki se šteje kot mešani 

odpadek, v startu dosegli svoj namen, zdaj pa je nastal vakuum, predvsem zato, ker 

na izvajalce javnih služb pritiskajo inšpekcijske službe, ker so embalažne družbe 

odgovorne za prevzem vse embalaže v Sloveniji in teh embalažnih družb je šest, te se 

morajo dogovoriti v vsakem okolju in vse kar se zbere na ekoloških otokih in zbirnih 

centrih ni naša last, ampak pripada direktno embalažnim družbam. Te embalažne 

družbe pa sklepajo tudi z njimi dogovor, kako bodo te odpadke obdelovale. V tem 

dogovoru se dogovori cena in količina odpadkov. Prišlo bo do tega, da se bo 

potrebno odločiti glede ločevanja, ne več v suho kanto, ampak embalažno kanto, 

kjer se bodo določili določeni ukrepi. Ugotovili pa so, da to ni rešitev. Država je v 

zagati, kako nastaviti zakonodajo, da bi se ločeno zbiranje odpadkov povečalo na 

65%. Trenutno smo na stopnji 40%, ne 65%, kar pomeni, da ne izpolnjujemo ciljev, kar 

se tiče ločenega zbiranja. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Kocerod, družbe za 

ravnanje z odpadki d.o.o. za leto 2016. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV DO 31. 12. 2017 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Zavzeta stališča Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva je predstavila predsednica odbora ga. Metka ERJAVEC. 

 

Dodatno obrazložitev je podal mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj Osnovne šole 

Radlje ob Dravi. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

- SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 

31. 12. 2017 ceno 1. starostnega obdobja v višini 439,49 EUR. 



- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 346,42 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 395,54 EUR, 

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 311,78 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 383,95 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 345,56 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 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

7.  TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K PRILAGOJENEMU ORDINACIJSKEMU ČASU OTROŠKE 

AMBULANTE, ŠOLSKE ZOBNE AMBULANTE TER PATRONAŽNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA 

DOMA RADLJE OB DRAVI 

 

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 ga. Lidija GOLOB, direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob 

Dravi. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Strinja se, da se prilagodimo pacientom, našim občanom, ampak da 

gremo v tako anomalijo, kot je ta predlagana, je pa nesmiselno, ker bodo 

ambulante verjetno prazne, otrok ne bodo vozili v ambulante po sedmi uri. Prav se ji 

zdi, da dela ambulanta enkrat do 19 h, da lahko starši z otrokom pridejo na preglede 



in za to ne rabijo vzeti dopusta, bolniškega staleža. S tem se strinja, drugače pa se ji 

zdi to nesmiselno. 

 

ŽUPAN: Zanima ga, ali je teh 20 % omejenih na en popoldanski dan ali je lahko teh 20 

% razdeljenih v celem tednu? 

 

Lidija GOLOB: Tukaj ni posebnih določil, lahko je razporejeno na več dni, vendar to 

za sabo potegne več ostalih organizacijskih skrbi in dejavnikov (kader, prostori). Poda 

še primerjavo, da je tak delovni čas smiseln za dejavnost splošnih ambulant, kjer je 

veliko administrativnega in birokratskega dela, ki se lahko opravlja po 20 h zvečer, 

medtem ko pa v otroški oz. šolski zobni ambulanti pa ni tega dela, ni pisanja 

receptov itd., zato se strinja z gospo Helbl, glede praznih ambulant. 

 

ŽUPAN: Zanima ga, od kod ideja Zdravstveni zavarovalnici, da v letošnjem splošnem 

dogovoru »zaukaže« 20 % popoldansko aktivnost, ker do zdaj to ni bilo potrebno? Ali 

so utemeljili njihovo odločitev? 

 

Lidija GOLOB: Odgovarja, da ni bilo nobene posebne razlage, zakaj tako, ampak da 

se nekako v vseh dejavnostih zahteva 1/5 popoldanskega časa po 16 h. Na podlagi 

strokovne utemeljitve in s soglasjem lokalne skupnosti, pase lahko tudi prilagodi 

drugačen delovni čas. 

 

ŽUPAN: Pove in povzame, da če prav razume, se lahko teh 20 % razporedi čez ves 

teden in zato ne bi bilo potrebnih tako ekstremnih večernih ur, npr. enkrat do 22:30, 

lahko bi bilo štirikrat na teden do 18 h ali 19 h? Torej, če se mi ne strinjamo s tem 

predlogom ali tega ne podpremo, bi to pomenilo, da bo samo 1x na teden do 

22:30, ampak se lahko to preko celega tedna razporedi? Pove še, da je res, da imajo 

vse splošne ambulante že dalj časa, tudi v koncesijskih pogodbah, ki jih imamo z 

našimi koncesionarji zapisano, da morajo najmanj 20 % svojega delovnega časa 

opraviti v popoldanskem času. 

 

Lidija GOLOB: Pove, da je za dejavnost splošnih ambulant to že nekaj let predpisano, 

vendar se tudi te popoldanske ure, kvote, ki morajo biti dosežene, spreminjajo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi ne podaja soglasja k 

prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter 

patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

8. TOČKA 

IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA 

SVETA IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli pred sejo. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Župan predlaga v sprejem 



SKLEP št. 11: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Komisijo za ugotavljanje izidov tajnega 

glasovanja imenuje naslednje člane: 

- mag. Alan BUKOVNIK, predsednik 

- Ivana KUS, članica, 

- Alenka HELBL, članica 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga, da se glasovanje izvede v času od 19:25 do 19:35. Po končanem 

glasovanju pa se odredi 20 minutni odmor, v katerem bo komisija ugotovila izid 

glasovanja. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izidom tajnega glasovanja, na 

podlagi katerega sta za predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta 

izvoljena: 

- PINTER Silvo, roj. 23.12.1962, stanujoč Vas 30 c, 2360 Radlje ob Dravi 

- POTNIK Robert, roj. 29. 4. 1976, stanujoč Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan prav tako predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izidom tajnega glasovanja, na 

podlagi katerega kandidat za člana Državnega sveta Franc Franjo GOLOB, roj. 2. 8. 

1967, stanujoč Sv. Vid 48, 2367 Vuzenica ni določen. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

9. TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K SPREJETJU PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O 

NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V KNJIŽNICI RADLJE 

OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k sprejetju 

Pravilnika o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Knjižnici Radlje ob Dravi. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 



10. TOČKA 

INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI V PRVEM 

POLLETJU TEKOČEGA LETA 

 

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

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Informacijo o 

izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Drav v prvem polletju tekočega leta. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

11. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

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

20. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 3. 7. 2017 ter svetnice in 

svetnike povabi k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Ivan SUŠNIK: Z odgovorom JKP d.o.o. Radlje ob Dravi ni zadovoljen, ker so zgrešili 

lokacijo pobiranja komunalnih odpadkov. Vprašanje se je nanašalo na lokacijo od 

Muleja - Zlatarja – Poročnika – Napotnika, kjer je čisto druga lokacija, kot omenjena v 

odgovoru. Tu je omenjena lokacija Kravtič – Siter. 

ŽUPAN: JKP d.o.o. Radlje ob Dravi bomo ponovno zaprosili za odgovor. 

 

Sašo GRÖGL: Poda prošnjo, ki jo je dobil s strani OŠ Remšnik, da bi se na igrišču pri 

šoli, kjer otroci izvajajo športno vzgojo in se zadržujejo tudi na podaljšanem bivanju, 

popravila ograja, ker je ograja iz žice, otrokom nevarna. Na spodnji strani igrišča 

(nad cesto), pa ograje sploh ni in bi prosili, da se zaradi varnostnih razlogov ograja 

naredi. 

ŽUPAN: Se zahvali za vprašanje in pove, da so bili na občino že obveščeni o tem, s 

strani vodstva šole, ki so obvestili tudi Svet krajevne skupnosti in je njihov predsednik 

že organiziral sestanek v sredo, tako da se bo, kar se da hitro pristopilo k rešitvi tega 

problema. 

 

Ivan SUŠNIK: Glede na to, da se klimatske razmere spreminjajo in so čedalje bolj 

sušna leta, poda pobudo, da se prouči možnost glede vodovoda na Sv. Treh Kraljih 

(ker je bilo v letošnjem letu na večjem delu pomanjkanje s pitno vodo), ali se obnovi 

obstoječi vodovod, ki je začasno zaprt ali je možna kakšna druga varianta za dovoz 

vode na neko lokacijo Sv. Treh Kraljev, kjer se bi lahko potem napajalo. 

ŽUPAN: Pove, da se bo proučila ta pobuda in se bo organiziral sestanek, na katerega 

se bo povabilo svetnika Ivana Sušnika in predstavnika Javnega komunalnega 

podjetja, da nas seznanijo s trenutno situacijo in nam povedo morebitne rešitve za 

ponovno vzpostavitev vodnega zajetja na Sv. Treh Kraljih. 

 

Peter STARC: Kot predsednik Sveta za varnost in preventivo v cestnem prometu poda 

zahvalo vsem, ki so v začetku meseca septembra sodelovali pri Nacionalni akciji 

»Pešci« in sicer gasilcem, Policijski postaji, pri varovanju otrok v šolo, kot tudi vsem 

prostovoljcem in Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., ki je 

pomagalo pri postavitvi dodatne signalizacije. 



Predlaga tudi, da bi se naslednje leto dodeljena sredstva nekoliko povečala za 

kakšno dodatno akcijo. Pove, da bo Svet seznanjal z aktivnostmi različnih akcij, ki se 

bodo izvajale. 

 

ŽUPAN: Ob koncu župan seznani vse s pismom zahvale, ki ga je ob prejetju plakete 

Občine Radlje ob Dravi (na slavnostni seji, ki je potekala 21. september 2017) poslal 

gospod dr. Ivan ROJNIK, župnik iz Vuhreda. 

 

 

Seja zaključena ob 20.15 uri. 

 

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 21. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 16. 10. 2017, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini, sprejme po skrajšanem postopku.  

 

SKLEP št. 3: 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 Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini- skrajšani postopek 

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

RA07 in RA 08 v Radljah  ob Dravi -  druga obravnava 

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

območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob 

Dravi – druga obravnava 

5. Obravnava poročila za leto 2016: 

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

6. Predlog cen programov vrtcev do 31. 12. 2017 

7. Podaja soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, 

šolske zobne ambulante ter patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje 

ob Dravi 

8. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in 

določitev kandidata za člana državnega sveta 

9. Soglasje k sprejetju Pravilnika o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi 

10. Informacija o izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta 

11. 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 z amandmajem št. 1 k 

predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini in sicer, da se v 7. členu odloka se spremeni celoten 

četrti odstavek in  se glasi: 

 

»Vsi objekti imajo strme strehe z naklonom od 40° do 45°. Kritine so enake- opečne. 

Mansardna okna se izvedejo v obliki »kukerlov«. Dopustna je tudi izvedba ravnih 

streh, pri čemer so objekti s pravokotno obliko tlorisa in atrijske hiše lahko etažnosti do 

K+P+1 in ne višji od  7,5 m, objekti s kvadratno obliko tlorisa pa etažnosti do K+P+2 in 



ne višji kot 10,5 m. Omejitev višine ne velja za dimnike. Barva- obdelava fasad za 

določeni tip je enaka«. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

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

spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Predlog 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 07 in RA 08 

Radlje ob Dravi , v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje 

centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Kocerod, družbe za 

ravnanje z odpadki d. o. o. za leto 2016. 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan družbi za ravnanje z odpadki Kocerod d.o.o.. 

 

SKLEP št. 9: 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31.1 2. 2017 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 439,49 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 346,42 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 395.54 EUR, 

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 311,78 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 383,95 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 345,56 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. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi ne podaja soglasja k 

prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter 

patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 

 

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

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Komisijo za ugotavljanje izidov 

tajnega glasovanja imenuje naslednje člane: 

 

- mag. Alan BUKOVNIK, predsednik, 

- Ivana KUS, članica, 

- Alenka HELBL, članica. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izidom tajnega 

glasovanja, na podlagi katerega sta za predstavnika v volilno telo za volitve člana 

Državnega sveta izvoljena: 

 

- PINTER Silvo, roj. 23. 12. 1962, stanujoč Vas 30 c, 2360 Radlje ob Dravi 

- POTNIK Robert, roj. 29. 4. 1976, stanujoč Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan izvoljenima predstavnikoma in Volilni komisiji. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izidom tajnega 

glasovanja, na podlagi katerega kandidat za člana Državnega sveta Franc Franjo 

GOLOB, rojen 2. 8. 1967, stanujoč Sv. Vid 48, 2367 Vuzenica ni določen. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k sprejetju 

Pravilnika o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Knjižnici Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi. 

 



SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Informacijo o 

izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Drav v prvem polletju tekočega leta. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 


