
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 19. 3. 2018 

 

Z A P I S N I K 
 

 

24. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 19.3.2018 

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

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 12 svetnic in svetnikov. Kasneje se seji 

pridružita še dva svetnika. Občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa. 

 

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

Vodušek, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Robert Krivograd, 

Marjanca Meršnik, Peter Starc, Alenka Helbl, Ivan Sušnik (od 18:10 ure naprej), Sašo 

Grögl (od 18:15 ure naprej). 

 

Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Dušan Glaser. 

 

Prisotni vabljeni: 

- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za izvedbo JR na področju športa, 

- Matej ŠVAB, ravnatelj GŠ Radlje ob Dravi, 

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

- Mirjana POPIJAL, direktorica CSD Radlje ob Dravi, 

- Lidija GOLOB, direktorica ZD Radlje ob Dravi, 

- Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni:  

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

- Cvetka MIKLAVC, koordinatorica JSKD 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

Svetnica Alenka HELBL poda predlog, da se pomembne točke iz dopisne seje 

obravnavajo na rednih sejah.  

 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 23. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, skupaj s pripombo. 

 

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



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, skupaj s pripombo. 

 

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

 

DNEVNI RED 24. REDNE SEJE 

 

Župan predlaga, da se popravi imenovanje druge točke dnevnega reda in sicer, 

namesto Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje 

športnih programov v Občini Radlje ob Dravi v Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Radlje ob Dravi. 

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 24. 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 24. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje in 9. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi 

3. Predlog Letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2018 

4. Obravnava poročil za leto 2017: 

                  - Glasbena šola Radlje ob Dravi 

                  - Osnovna šola Radlje ob Dravi 

                  - Center za socialno delo Radlje ob Dravi 

                  - Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 

                  - Knjižnica Radlje ob Dravi Predlog 

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju 

kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Radlje ob Dravi 

6. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2017 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitev Odloka o načinu izvajanja 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi- skrajšani postopek 

8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

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

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU IN 

MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB 

DRAVI 

 

Seji se pridružita svetnika Ivan SUŠNIK in Sašo GRÖGL. 

 

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 odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podal gospod Gregor LIKAR, predsednik Komisije za 

vrednotenje programov športa v Občini Radlje ob Dravi. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Zanima jo, ali so vsi, ki so vključeni v te športne panoge seznanjeni s 

temi spremembami. 

 

Gregor LIKAR: Glede teh novih smernic je v lanskem letu bil sklican sestanek, kjer se je 

skupaj s pravno službo občine obrazložilo oz. seznanilo vse povabljene s temi 

novostmi. Glede na to, da gre pri tem novem pravilniku samo za pravno formalne 

stvari, ocenjuje, da jih to toliko ne bo zanimalo, ker je to čisti pravni jezik. Kar se tiče 

usposabljanja pa verjame, da same panožne zveze posameznim športnim društvom 

ali izvajalcem že diktirajo tempo glede ustrezne usposobljenosti kadra. V kolikor bi se 

javnost želela seznaniti s tem, se lahko skliče sestanek, kjer lahko to ponovno 

obrazloži.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa 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 LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2018 

 

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 odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podal gospod Gregor LIKAR, predsednik Komisije za 

vrednotenje programov športa v Občini Radlje ob Dravi. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2018, v predlagani vsebini. 

 

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

 



4. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2017 

 

a.) Glasbena šola 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 odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 

Obrazložitev poročila je podal ravnatelj GŠ Radlje ob Dravi, gospod Matej ŠVAB. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole 

Radlje ob Dravi za leto 2017. 

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

 

b.) Osnovna šola 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 odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 

Obrazložitev poročila je podal 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 potrjuje poročilo Osnovne šole 

Radlje ob Dravi za leto 2017. 

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

 

c.) Center 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 Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva, je predstavila predsednica odbora gospa Metka ERJAVEC. 

 
Obrazložitev poročila je podala direktorica CSD Radlje ob Dravi gospa Mirjana 

POPIJAL.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za socialno 

delo Radlje ob Dravi za leto 2017.  

 

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

 

d.) Zdravstveni dom 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 odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 
Obrazložitev poročila je podala direktorica ZD Radlje ob Dravi gospa Lidija GOLOB. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega 

doma Radlje ob Dravi za leto 2017.  

 

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

 

e.) Knjižnica 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 odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 
Obrazložitev poročila je podala direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, gospa Slavica 

POTNIK. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Zanima jo, kdo je kriv za to, da že od leta 2016 ni dosežen predpisan 

minimalni prirast gradiva. 



Slavica POTNIK: Za nakup knjižničnega gradiva dajejo del sredstev občine 

ustanoviteljice, del pa Ministrstvo za kulturo. Del, ki ga daje Ministrstvo za kulturo se je 

v zadnjih letih precej znižal in prav tako pa tudi občine ustanoviteljice niso povišale 

stroškov za nakup gradiva. Pred varčevalnimi ukrepi so občine za to namenjale več 

sredstev, nato pa so se v skladu z varčevalnimi ukrepi sredstva znižala in tako je 

ostalo do danes. Na podlagi hitrega izračuna bi morali imeti 20 - 25.000€ več 

sredstev. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Knjižnice Radlje 

ob Dravi za leto 2017. 

 

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

 

5.  TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VREDNOTENJU 

KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI 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 negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva, je predstavila predsednica odbora, gospa Metka ERJAVEC. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

SEZNANITEV Z ZAPISNIKI ZBOROV OBČANOV V LETU 2017 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zborov 

občanov v letu 2017. 

 

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 NAČINU IZVAJANJA 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN 

PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE 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. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitev Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 

Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

8.  TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan prebere odgovor na pobudo in pripombo svetnika, podano na 23. redni seji 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 18. 12. 2017 ter svetnice in svetnike 

povabi k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Župan pojasni dogodke, ki  so se odvijali v zadnjem obdobju, povezane predvsem z 

zimskih vzdrževanjem lokalnih, gozdnih cest in javnih poti v Občini Radlje. Opraviči se 

vsem uporabnikom cest, če ceste v katerem trenutku niso bile tako prevozne, kot bi 

si uporabniki želeli. Prevzema tudi svoj del odgovornosti, verjame pa, da so se pristojni 

za vzdrževanje cest trudili, da bi prevoznost zagotavljali v skladu s pravilniki in 

zakonodajo, ki velja na tem področju. 

 

Današnje posledice so vidne predvsem zaradi vremenskih razmer, ki smo jih bili 

deležni v tej zimski sezoni. V mesecu novembru so se v višjih delih lokalne skupnosti 

pojavile snežne padavine, kar je zahtevalo uporabo zimskega vzdrževanja, pluženja, 

posipanja. V mesecu decembru se je zgodil vetrolom, ki je v naši občini povzročil zelo 

veliko škode. Podrtega je veliko drevja, kar so lastniki gozdov uspeli, tudi s cest, 

pospraviti šele pred kratkim. Ob tej priložnosti se župan zahvali za razumevanje, 

njihovo potrpežljivost in strpnost, tistim, ki so imeli otežkočen dostop do svojega 

doma. Sledil je izjemno topel mesec januar s padavinami, kar je povzročilo 

razmočenost tal, na kar je februarja padel sneg in ob taljenju tla še dodatno 

razmehčal. 

V letošnjem letu je bilo, do vključno meseca marca, samo za vzdrževanje zimske 

službe, porabljenih že preko 200.000,00 €. V letnem proračunu, pa je za celotno 

vzdrževanje namenjeno okoli 500.000,00 € do 600.000,00 €, od tega je 300.000,00 € 

namenjenega za plače, materialne stroške in vzdrževanje strojev, ostane ravno toliko 

sredstev, kolikor je bilo v letošnjem letu že porabljenih. To financiranje se izvaja samo 

iz dohodnine, ki jo dobimo od države, letos bo zato potrebno za vzdrževanje cest ta 

sredstva odvzeti nekje drugje, kar bo tudi prikazano v rebalansu. 



Velik problem bodo predstavljala podrta drevesa, kar pomeni, da je veliko količino 

lesne mase potrebno spraviti v dolino. Vse ceste, ki vodijo do sečišč niso asfaltirane, 

ampak so makadamske in tako kot smo celi januar, poskušali selekcijsko dovoljevati 

odvoz hlodovine iz gozda, se je to, v želji pomagati pri odvozu, pokazalo kot slaba 

odločitev, saj smo sedaj priča skoraj neprevoznim cestam, zato so se morale ceste 

(za prevažanje tovornih vozil) za nekaj časa popolnoma zapreti. Javno podjetje 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. se trudi, da se ceste vzpostavijo v boljše 

stanje in omogočijo kolikor se da normalno prevoznost občank in občanov. Za enkrat 

pa spravilo hlodovine, za tovorna vozila, ne bo dovoljeno, ker bi to pomenilo 

katastrofo, predvsem na makadamskih cestah. V lanskem letu je bilo pripravljenega 

6.000 m³ materiala, ki je bil namenjen krpanju mehkejših delov cestišča, ki so se 

pojavljali vsako leto, vendar ne v tako velikem obsegu kot letos, zato tega materiala 

skorajda več ni.  

 

Župan prav tako pojasni dogodka glede poročanja novinarke RTV SLO, ki ga je zelo 

presenetilo, da je zadeva prišla v medije brez kakršnegakoli predhodnega pogovora 

z občino ali z Javnim podjetjem KIČ Radlje d.o.o.. 

 

Župan pozove svetnice in svetnike k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Alenka HELBL: Predlaga, da si svetniki gredo ogledati prevoznost cest in se tako na 

lastne oči prepričajo kakšno katastrofo in težave so doživeli ljudje. S tem bi pokazali 

skrb, nameniti pa bi bilo tudi potrebno eno sejo temu, kako bi v prihodnje rešili 

probleme teh cest. 

 

Glede na to, da se stvari glede Športne hiše Radlje pojavljajo v medijih in svetniki 

nekatere podatke slišijo prej iz medijev kot pa na sami seji, o katerih bi po njenem 

mnenju bilo potrebno odločati na rednih sejah, svetnico zanima, kakšen je finančni 

načrt odkupa Športne hiše, v kolikšnem času in na kakšen način bo to financiranje 

steklo?  

 
V zvezi s točko dopisne seje, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

projekt »Aglomeracija Zg. Vižinga – Radlje«, svetnico zanima, kaj to pomeni 

predvsem pri financiranju – lastna sredstva, razlika do vrzeli in kaj pomeni to, 

posledično tudi za občane ter kdaj bo predviden tak dokument še za ostali del 

(Dobrava,…)? 

 

Ljudje sprašujejo, zakaj niso kontejnerji za zbiranje kosovnih odpadkov postavljeni tudi 

malo izven centrov, se pravi, da Sp. Vižinga, del Havajev in Dobrava nima tega 

kontejnerja. Predlaga, da bi se pri teh manjših naseljih postavljali kontejnerji 

izmenično. 

 

ŽUPAN: Zadnje vprašanje bo posredovano Javnemu komunalnemu podjetju Radlje 

ob Dravi. 

 

Glede vzdrževanja cest in vetroloma župan pove, da je za vzdrževanja cest 

odgovorno Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava, kamor se lahko obrnejo 

na direktorja, se dogovorijo in opravijo terenski ogled, glede vetroloma je odgovoren 

izključno Zavod za gozdove. Lokalna skupnost, v smislu javne službe, tukaj nima kaj za 

opraviti. 

 



Glede Športne hiše trenutno uspešno potekajo pogovori in dogovori med Občino 

Radlje ob Dravi in Družbo za upravljanje terjatev bank RS. Takoj, ko bo dogovor znan, 

bodo o tem obveščeni. 

 

Župan poda pojasnitev glede Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

za projekt »Aglomeracija Zg. Vižinga – Radlje« in pojasni pomen finančna vrzel, ki 

predstavlja tisti del finančne vrzeli, kjer Ministrstvo za okolje določi, kolikšno bo 

sofinanciranje s strani Evropske unije. Finančna vrzel za naš projekt bo znana po 

izdelani in potrjeni investicijski dokumentaciji, na podlagi katerih ministrstvo izračuna 

to vrzel. Prav tako pojasni plan prihajajočih izgradenj kanalizacijske infrastrukture. 

 

Župan seznani s spremembo uredbe, ki jo je sprejela Vlada RS za individualne čistilne 

naprave tako, da ne zapoveduje več roka do kdaj mora biti čistilna naprava 

zgrajena, ampak pravi, da morajo imeti novi objekti urejeno čiščenje komunalnih 

odpadnih voda z uredbo, za stare objekte pa je dana možnost, da se lahko zgradi 

šele takrat, ko se odločijo za rekonstrukcijo obstoječe greznice. To je sedaj zadnja 

poenostavitev, ki so jo sprejeli v lanskem letu na Ministrstvu za okolje. Občani bodo o 

tem obveščeni preko Novičk in seznanjeni na Zboru občanov. 

 

Alenka HELBL: Bo z direktorjem, Javnega podjetja kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje, organizirala ogled cest in v kolikor kdo želi, se lahko pridruži. 

 

Anton VODUŠEK: Povpraša svetnika, Ivana Sušnika, o stanju cest na Sv. Treh Kraljih. 

 

Ivan SUŠNIK: Pove, da Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava ceste sanira, 

vendar pa ne morejo narediti vsega naenkrat. 

 

Erika LUZAR: Pove, da je glede zbiranja kosovnih odpadkov bilo omenjeno samo to, 

da letos ni kontejnerjev na Dobravi in Sp. Vižingi, sama pa želi povedati, da je letos 

tudi v Radljah samo eno odjemno mesto, vemo pa, da smo vsa leta imeli dva, če ne 

celo tri odjemna mesta, zato jo zanima, zakaj je letos samo eno. V kolikor bodo 

odgovorili, da zato, ker imamo v Radljah zbirni center, z odgovorom ne bo 

zadovoljna, ker je bil zbirni center že tudi prejšnja leta, pa je kljub temu bilo več 

odjemnih mest. 

 

Marjanca MERŠNIK: Pohvali gospoda Zečić Mateja, ki je poskrbel, da je bil Vuhred 

odlično splužen in upa, da bo tako tudi nadalje. 

 

Alenka HELBL: Pove, da ne kritizirajo, dajo samo konkretne predloge in opozorila 

občanov. 

 

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 24. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 19. 3. 2018, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 23. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 24. redne seje 

občinskega sveta in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 23. redne seje in 9. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi 

3. Predlog Letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2018 

4. Obravnava poročil za leto 2017: 

                  - Glasbena šola Radlje ob Dravi 

                  - Osnovna šola Radlje ob Dravi 

                  - Center za socialno delo Radlje ob Dravi 

                  - Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 

                  - Knjižnica Radlje ob Dravi Predlog 

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju 

kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Radlje ob Dravi 

6. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2017 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitev Odloka o načinu izvajanja 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi- skrajšani postopek 

8. 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 sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Pravilnik posredovan v uradno objavo, MUV. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2018, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Letni program je bil posredovan v uradno objavo, MUV. 

 

 



SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole 

Radlje ob Dravi za leto 2017. 

 

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

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole 

Radlje ob Dravi za leto 2017. 

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

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za socialno 

delo Radlje ob Dravi za leto 2017. 

 

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

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega 

doma Radlje ob Dravi za leto 2017. 

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

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Knjižnice Radlje 

ob Dravi za leto 2017. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Knjižnici Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi v predlagani 

vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v uradno objavo, MUV. 

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zborov 

občanov v letu 2017. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitev Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju 

Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v uradno objavo, MUV. 
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 5. 4. 2018 

 

Z A P I S N I K 

 

 

10. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od torka, 

3.4.2018 od 13.00 ure, do četrtka, 5. 4. 2018 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnikom poslana po elektronski pošti v torek, dne 3. 4. 2018. 

 

Vabilo je bilo posredovano naslednjim svetnikom: Robert Potnik, Jan Sredenšek, Leonida 

Matjaž, Ivana Kus, Erika Luzar, Anton Vodušek, Stanislav Lipuš, Ivan Sušnik, Peter Starc, 

Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Sašo Grögl, Alenka Helbl, Robert Krivograd, 

Dušan Glaser. 

 

Glasovali niso: Alenka Helbl, Robert Krivograd, Dušan Glaser, Karl Kotnik, Ivan Sušnik. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT 

 

AD 1 – POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT: »Knjižnica – srce lokalne skupnosti« 

 

Gradivo je bilo svetnicam in svetnikom posredovano skupaj z vabilom za dopisno sejo. 

 

Sklep je bil sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. 

 

Glasovalo je 11 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Knjižnica – srce lokalne skupnosti«, v predloženem besedilu.  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

Z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 11 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

2. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 

 

AD 2 – PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 

 

Gradivo je bilo svetnicam in svetnikom posredovano skupaj z vabilom za dopisno sejo. 

 

Sklep je bil sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. 

 

Glasovalo je 11 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 
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SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša s spremembami in dopolnitvami 

Načrta razvojnih programov 2018 – 2021v predlagani vsebini. 

 

Z 11 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 11 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave    

 

            

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

10. DOPISNE SEJE, KI JE BILA DNE 3. 4. 2018 od 13.00 ure, do četrtka, 5. 4. 2018 do 

10.00 ure, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJA SKLEPA 

 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Knjižnica – srce lokalne skupnosti«, v predloženem 

besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje 

aktivnosti v zvezi z investicijo. 
 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša s spremembami in 

dopolnitvami Načrta razvojnih programov 2018 – 2021v predlagani vsebini. 
 

REALIZACIJA: Sklep 1 in 2 priložena k prijavi javni razpis. 

 


