
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 16. 3. 2015 

 

 

Z A P I S N I K 
 

5. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 16. 3. 2015 

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

 

Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Alenka Helbl, Jan Sredenšek, Anton 

Vodušek, Erika Luzar, Leonida Matjaž, Stanislav Lipuš, Robert Krivograd, Ivan Sušnik, 

Peter Starc, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, Dušan Glaser, Sašo Grögl.  

 

Opravičeno odsotni: Ivana Kus 

 

Prisotni vabljeni:  

- Rosanda JANEŽ,  državna notranja revizorka, LORIS d. o. o., 

- Mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, 

- Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, 

- Mirjana POPIJAL, direktorica Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, 

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

- Judita GAČNIK, svetovalka III, 

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

- Marjana ŠVAJGER, tajnik občine. 

 

Opravičeno odsotni:  

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

- Milka Ajtnik, ravnateljica Glasbene šole Radlje ob Dravi 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

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

 

DNEVNI RED 5. REDNE SEJE:  

Ker gre za odpravo odloka župan predlaga, da se Predlog Odloka o odpravi odloka 

o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini –sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Župan predlaga v sprejem 

 



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

odpravi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini sprejme po skrajšanem postopku. 

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

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 4. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo o izvajanju notranjega revidiranja Občine Radlje ob Dravi za leto 2013 

3. Obravnava poročil javnih zavodov za leto 2014: 

a. Glasbena šola Radlje ob Dravi 

b. Osnovna šola Radlje ob Dravi 

c. Knjižnica Radlje ob Dravi 

d. Center za socialno delo Radlje ob 

Dravi 

4. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi – 

prvo branje  

5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi - prvo branje 

6. Odprava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini  

7. Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 

2015 

8. Sklep o ustanovitvi sveta za invalide Občine Radlje ob Dravi 

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

 

2. TOČKA 

POROČILO O IZVAJANJU NOTRANJEGA REVIDIRANJA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

ZA LETO 2013 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev poročila je podala državna notranja revizorka, ga. 

Rosanda Janež. 

 

RAZPRAVA:  

 

Alenka HELBL: glede na podano priporočilo k finančni situaciji jo zanima, ali ima 

občina pripravljen sanacijski načrt financ. Predlaga, da se o tej temi opravi razprava 

na eni izmed prihodnjih sej. Glede sofinanciranja kulturnih društev zastavi vprašanje, 

na kakšen način odbor dodeljuje točke za posamezne sekcije in dogodke, saj je bilo 

ugotovljeno, da so posamezni dogodki ovrednoteni ali prenizko ali previsoko.  

 

Državna notranja revizorka Rosanda JANEŽ: poda dodatno pojasnilo k dodeljevanju 

točk pri vrednotenju kulturnih društev. Pri vsakem izvedenem programi društva je bilo 

določeno število točk ter označeno z oznako iz internega pravilnika. Število točk se v 

nekaterih primerih ni ujemalo s točkami internega pravilnika, prav tako pa ni bilo 



pripisano, da so dodane dodatne točke, ki pa jih interni pravilnik opredeljuje (npr. za 

tehnično zahtevnost, kakovost, itd.) Odbor, ki vrednoti programe društev, zadeve 

pozna, meni pa, da bi bilo smiselno v prihodnje to navesti tudi v ocenjevalnem listu.  

 

Župan predlaga v sprejem: 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s  Poročilom o izvajanju 

notranjega revidiranja Občine Radlje ob Dravi za leto 2013.  

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

 

 

3. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2014 

 

a.) Poročilo Glasbene šole 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 podala predsednica, ga. Metka Erjavec. 

 

RAZPRAVA:  

 

Peter STARC: Pohvali vodstvo glasbene šole Radlje ob Dravi, vse osebje in učitelje, saj 

z zelo nizkimi sredstvi dosegajo zelo dobre rezultate. Apelira na občino, da se v 

bodoče namenijo dodatna sredstva za nakup novih instrumentov.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole 

Radlje ob Dravi za leto 2014. 

 

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

 

b.) Poročilo Osnovne šole 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 podala predsednica, ga. Metka Erjavec. 

 

Dodatno obrazložitev poročila je podal ravnatelj mag. Damjan Osrajnik.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

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

Radlje ob Dravi za leto 2014. 



 

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

 

 

c.) Poročilo Knjižnice 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 podala predsednica, ga. Metka Erjavec. 

 

Podrobnejšo obrazložitev poročila je podala direktorica ga. Slavica Potnik.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

Dravi za leto 2014. 

 

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

 

d.) Poročilo centra za socialno delo 

 

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. 

 

Podrobnejšo obrazložitev poročila je podala direktorica ga. Mirjana POPIJAL. 

 

RAZPRAVA:  

 

Alenka HELBL: direktorici zastavi vprašanje, kako potekajo razgovori glede prevzema 

dejavnosti pomoči družini na domu oz. ali je že znano, kdo bo dejavnost prevzel. 

 

Župan: pojasni, da so bili župani s strani centra za socialno delo obveščeni, da z 

reorganizacijo centrov ne bo več mogoče dejavnosti pomoči družini na domu 

opravljati v okviru CSD. Župani so se sestali in najprej poskušali poiskati model, ki bi bil 

podoben sedanjemu, torej, da se pomoč na domu izvaja v okviru javnega zavoda in 

da ta javni zavod pokriva vseh 5 občin ustanoviteljic. Obstajali sta dve možnosti in 

sicer, ali se poišče obstoječ javni zavod, ki je pripravljen prevzeti storitev, ali pa se 

ustanovi nov zavod. Odločitev je, da se najprej poišče možnost opravljanja 

dejavnosti v okviru že obstoječih javnih zavodov. V ta namen so se sestali z 

direktorico Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in se dogovorili, da bo ZD Radlje v 

roku meseca dni pripravil model za prevzem dejavnosti. Glede na cenovne okvire se 

bo tehtalo, ali je smiselno doregistrirati dejavnost v okviru Zdravstvenega doma. V 

nasprotnem primeru se bodo občine odločale o podelitvi koncesije.  



 

Župan predlaga v sprejem 

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

delo Radlje ob Dravi za leto 2014. 

 

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

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RADLJE OB DRAVI – 

PRVO BRANJE 

 

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. Prav tako je 

podal dodatno pojasnilo glede varstva pred hrupom za območje Obrtne cone 

Radlje.  

 

Obrazložitev predloga so podali predstavniki podjetja Urbis d.o.o. 

 

RAZPRAVA:  

 

Robert KRIVOGRAD: na odboru mu je bilo obrazloženo, da spada območje pod 

Obrtniško ulico v III. stopnjo varstvenega območja pred hrupom. Prošnja s strani 

stanovalcev se je nanašala samo za eno IP parcelo in sicer,  da se tudi ta uvrsti v 

enako območje varstva pred hrupom. G. Potnika prosi za dodatno pojasnilo, zakaj je 

v obrazložitvi navedel, da spada navedeno območje v IV. stopnjo varstva pred 

hrupom.  

 

Robert POTNIK: pojasni, da je območje pod Obrtniško ulico dejansko v IV. stopnji 

varstva pred hrupom.  

 

Predstavnik podjetja Urbis d.o.o. g. Rajko STERGULC: obrazloži, da je bilo na odboru z 

njihove strani napačno pojasnjeno in da spada območje pod Obrtniško ulico v IV. 

stopnjo varstva pred hrupom. Podana je bila pobuda, da se cona spremeni. 

Občinski svet se lahko odloči za spremembo cone.  

 

Peter STARC: meni, da je smiselno, da ostane stopnja varstva pred hrupom enaka in 

se ne omejuje obrtnikov oz. da se omogoči možnost tudi potencialnim novim 

investitorjem.  

 

Robert KRIVOGRAD: Pojasni, da so na območju občine Radlje ob Dravi tri industrijske 

cone in poda pripombo, da se največ dogaja v coni, kjer stanuje tudi sam in v kateri 

je največ stanovanjskih objektov. Ne nasprotuje širitvi obrtne cone, ne zdi pa se mu 

primerno, da se k stanovanjskim objektom približuje industrija in se s tem slabša 

kvaliteta življenja tamkajšnjim stanovalcem.  

 



Robert POTNIK: g. Krivogradu obrazloži, da stanuje v območju obrtno-stanovanjske 

cone in ne stanovanjske cone. Vsak, ki bo gradil v tem območju, bo moral 

zagotavljati ustrezno varstvo pred hrupom.  

 

Alenka HELBL: meni, da je potrebno poskrbeti za kvalitetnejše bivanje občanov na 

tem območju. Zdi se ji primerno, da se industrija usmeri na obrobje Radelj (tudi z 

vidika dostopnosti in transporta). 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za drugo obravnavo.  

S 13 glasovi ZA in 1 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

5. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 

GOSPODARSKE CONE NASELJA RADLJE OB DRAVI – PRVO BRANJE 

 

 

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 podala predstavnica podjetja Urbis d.o.o. 

 

RAZPRAVA:  

 

Robert KRIVOGRAD: Prebere dopis s  podanimi predlogi, ugotovitvami  in 

pripombami k predlaganemu OPPN, ki je bil predložen občini s strani stanovalcev 

Obrtniške ulice.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi 

primerna podlaga za drugo obravnavo.  

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

 

 

6. TOČKA 

ODPRAVA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI 

 

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. 

 

RAZPRAVA:  

 

Alenka HELBL: Znana ji je pripomba, ki je bila podana s strani prebivalcev na naslovu 

Koroška cesta 59. Zastavi vprašanje, ali bo z odpravo odloka ostalo stanje takšno, kot 

je bilo do sedaj.  

 

Župan: Do odprave odloka je prišlo na pobudo stanovalcev objekta, ki je v 

neposredni bližini objekta, ki kot skladiščni prostor služi gospodarskemu subjektu. Ker 

kompromisa med stanovalci in gospodarskim subjektom ni bilo mogoče najti, se 

predlaga odprava sprejetega odloka. Z odpravo se vzpostavi stanje, kot je bilo pred 

sprejetjem. Dokler se stanovalci in gospodarski subjekt ne dogovorijo, občina ne 

prevzema odgovornosti za pripravo kakršnega koli akta.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o odpravi Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini v predlagani vsebini.  

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

  

 

 

7. TOČKA 

LETNI PROGRAM NADZORA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2015 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z letnim programom 

nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 2015. 

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

 

 

8. TOČKA 

SKLEP O USTANOVITVI SVETA ZA INVALIDE OBČINE 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 podala predsednica, ga. Metka Erjavec. 

 

Razprave ni bilo. 



 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o ustanovitvi Sveta 

za invalide Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. Svet za invalide se ustanovi 

za mandatno obdobje 2014-2018.  

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

 

 

9. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 3. 

redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

Alenka HELBL: ne glede na odgovor, ki je bil podan s strani Direkcije Republike 

Slovenije za infrastrukturo, izpostavi problem, da je kot pešec težko priti na desno 

stran obvoznice. Precej je sprehajalcev tudi ob obvoznici, na poti, ki je namenjena 

traktorjem. Predlaga, da se uredi prehod na cesti proti Dobravi, ki pa je lokalna in se 

na ta način zagotovi varnost tako peščev kot tudi voznikov. Z odgovorom na 

pobudo g. Petra Starca glede sofinanciranja prevozov smučarskih vozovnic otrokom 

na smučišču Ribnica ni zadovoljna, saj se je odgovor nanašal na smučanje otrok na 

smučišču v Vuhredu, ki pa je obratovalo le kratek čas. Zanima jo, ali je bila otrokom 

omogočena tudi brezplačna katra za smučanje v Ribnici. Ker se je na prejšnji seji 

obravnavala prerazporeditev sredstev za šolo v naravi na postavko ESP jo zanima, 

kako se je izvedla zimska šola v naravi ter kako se bo v nadalje v sklopu šole v naravi 

pomagalo občanom (ali se bo šola v naravi obravnavala kot luksuz ali kot del 

razvoja otrok).  

 

Župan: že v začetku smučarske sezone je bilo dogovorjeno, da bo vlečnica v 

Vuhredu obratovala v primeru ugodnih vremenskih razmer. Ugodne snežne razmere 

so bile vse do nekaj dni pred začetkom zimskih počitnic. V tem času je vlečnica v 

Vuhredu tudi obratovala (sicer le tri dni), in takrat so imeli otroci možnost 

brezplačnega smučanja. Poleg tega vsako leto DPM organizira en dan 

brezplačnega smučanja. Občine otrokom na različne načine omogočajo možnosti 

brezplačnih aktivnosti, tako da bo občina Radlje v poletnem času omogočila 

otrokom brezplačno kopanje v kopališču Reš.  

Zimska šola v naravi bo po dogovoru s predstavniki Osnovne šole Radlje ob Dravi 

speljana po utečenem redu, za letno šolo v naravi pa so skupaj z vodstvom šole 

pristopili k iskanju možnosti k izvedbi letne in nadalje tudi zimske šole v naravi v skladu 

s pravilnikom ministrstva za izobraževanje. Država Slovenija je po osamosvojitvi 

ugotovila, da bi bilo prav, da se otrokom omogočijo dodatne aktivnosti, tako da bi 

se lahko dodatno izobraževali v izvenšolskih prostorih – letovanje v šoli v naravi. 

Država je pristopila h gradnji centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, s katerim je 

zagotovila kapacitete, v katerih bi bilo možno letovati otrokom  in nastavili so cenike, 

po katerih so menili, da lahko šola izpelje programe šole v naravi. Zaradi nezadostnih 

kapacitet je bilo šolam omogočeno, da so izvedle programe tudi v drugih 

kapacitetah. Cena v turističnem centru ne sme presegati 2,6 – kratnika (za zimsko 

šolo v naravi) in 1,7 – kratnika (za letno šolo v naravi) cene v centrih za šolske in 

obšolske dejavnosti. Turistični centri presegajo ceno po pravilniku. Poskušalo se bo 

poiskati možnosti izvedbe programov šole v naravi v turističnih centrih, ki bodo 

omogočali ceno v skladu z veljavnim pravilnikom. V kolikor bo prišlo do minimalnega 



odstopanja cene, določene po pravilniku, bo lahko občina sofinancira le ta manjši 

delež. Poskušal se bo poiskati možnost izvedbe enako kvalitetnih programov po nižjih 

cenah.  

 

Jan SREDENŠEK: zastavi vprašanje v zvezi s projektom- Pomožno nogometno igrišče v 

Radljah, ali bo projekt izveden, kdaj in kje je predvideno in v kakšnih merah. Prosi za 

pisni odgovor. 

 

Peter STARC: ni zadovoljen, da njegov predlog v zvezi s sofinanciranjem smučarskih 

vozovnic na smučišču v Ribnici ni bil realiziran. Kot član odbora za lokalno 

samoupravo si bo prizadeval čim več storiti na področju medobčinskega 

sodelovanja, tako da bi se otrokom iz drugih občin omogočilo sofinanciranje 

kopanja v Radljah, otrokom iz občine Radlje pa bi se omogočilo smučanje v drugih 

občinah, ki imajo urejena smučišča.  

 

Robert KRIVOGRAD: poda pobudo, da se komunalna infrastruktura na območju 

Obrtniške ulice uredi na takšen način, da ne bo potrebno ob vsakem novem priklopu 

obrtnikov, ponovno prekopavati ceste (predlaga, da se komunalni vodi speljejo na 

drugo stran ceste). 

 

Župan: pridružuje se podani pobudi. Posebna pozornost bo potrebna ob 

pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture, tako s 

strani nosilcev urejanja prostora, kot tudi z izvajalcem gospodarske javne službe, ki 

bodo podali projektne pogoje. O pobudi bodo obveščene pristojne službe. 

 

Anton VODUŠEK: zastavi vprašanje, zakaj med križiščem za mejni prehod in do 

križišča Lidl ni javne razsvetljave.  

 

Župan: v času izgradnje 1. faze radeljske obvoznice so bile s strani DRSC prestavljene 

table, ki označujejo kraj Radlje iz območja tik pred križiščem za mejni prehod, pod 

trgovino Hofer oz. za križišče Lidl. V skladu z zakonom o cestah, se vsa razsvetljava, ki 

se nahaja v kraju, financira iz sredstev lokalne skupnosti. Javno razsvetljavo je 

izgradila DRSC, prestavila table z oznako za kraj in na ta način želela prenesti 

financiranje javne razsvetljave ob državni cesti, na občino. Pojasni, da kot župan 

takšne pogodbe ni podpisal, saj meni, da mora investitor (DRSC) razsvetljavo tudi 

vzdrževati. Ob izgradnji II. faze obvoznice so želeli enako naredit tudi na Pohorski ulici. 

Občina ni dopustila prestavitve tabel, vseeno pa je morala zagotoviti sredstva za 

razsvetljavo, saj DRSC ni imela predvidenih sredstev. Občina je DRSC že večkrat pisno 

pozvala k ureditvi javne razsvetljave, vendar DRSC k popravilu še ni pristopila. Župan 

meni, da bi občina lahko prevzela javno razsvetljavo pod naslednjimi pogoji in sicer, 

da se pridobi uporabno dovoljenje ter da se navadne žarnice zamenjajo za LED 

žarnice, ki so varčnejše. Hkrati župan želi, da se upravljanje javne razsvetljave na 

Pohorski cesti prenese na DRSC.  

 

Seja zaključena ob  20.35 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 5. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 16. 3. 2015, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

 

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

odpravi 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 4. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo o izvajanju notranjega revidiranja Občine Radlje ob Dravi za leto 2013 

3. Obravnava poročil javnih zavodov za leto 2014: 

a. Glasbena šola Radlje ob Dravi 

b. Osnovna šola Radlje ob Dravi 

c. Knjižnica Radlje ob Dravi 

d. Center za socialno delo Radlje ob 

Dravi 

4. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi – 

prvo branje  

5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi - prvo branje 

6. Odprava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini  

7. Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 

2015 

8. Sklep o ustanovitvi sveta za invalide Občine Radlje ob Dravi 

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi od zap. št.  1 do zap. št. 3 so bili realizirani na sami seji.  

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s  Poročilom o izvajanju 

notranjega revidiranja Občine Radlje ob Dravi za leto 2013.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole 

Radlje ob Dravi za leto 2014. 

 

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

 



 

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

Radlje ob Dravi za leto 2014. 

 

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

 

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

Dravi za leto 2014. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi.  

 

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

delo Radlje ob Dravi za leto 2014. 

 

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

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone naselja Radlje ob Dravi 

primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o odpravi Odloka 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. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z letnim programom 

nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 2015. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o ustanovitvi Sveta 

za invalide Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. Svet za invalide se ustanovi 

za mandatno obdobje 2014-2018.  

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum:  30. 3. 2015 

 

Z A P I S N I K 

 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, dne 30. 

3. 2015 med 09.00 in 10.00 uro. 

  

DNEVNI RED:  

 

1. Obravnava Poslovnega poročila Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o. za leto 2014. 

 

Vabila so bila svetnikom osebno vročena v petek, dne 27. 3. 2015.  

 

Osebno vročitev vabila so potrdili naslednji svetniki: Robert Potnik, Jan Sredenšek, 

Leonida Matjaž, Ivana Kus, Erika Luzar, Anton Vodušek, Stanislav Lipuš, Alenka Helbl, 

Robert Krivograd, Ivan Sušnik, Peter Starc, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka Erjavec, 

Dušan Glaser, Sašo Grögl. 

 

Osebno vročitev vabila je potrdilo 16 svetnikov, dopisna seja je sklepčna in svetniki lahko 

veljavno sklepajo.  

 

AD 1 – Obravnava Poslovnega poročila Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o. za leto 2014. 

 

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

 

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

 

Glasovalo je 15 svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2014. 

S 14 glasovi ZA, 1 glasom PROTI, od 15 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

Podani sta bili dve pripombi, in sicer: 

 

Pripomba svetnice Alenka HELBL, ki meni, da zadeva ni primerna za dopisno sejo, saj bi 

bilo nujno na to temo razpravljati. 

 

Pripomba svetnika Roberta KRIVOGRADA, ki se mu zdi neprimerno, da se o tako 

pomembnem poročilu ne more razpravljati, glede na to, da je bila na prejšnji seji  

mogoča razprava  o poročilih javnih zavodov. 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, tajnik občine             

  

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 


