
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum:  13. 3. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 
 

18. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 13. 3. 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, Peter Starc, Marjanca Meršnik, Karl 

Kotnik, Dušan Glaser, Alenka Helbl, Robert Krivograd, Metka Erjavec. 

 

Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Sašo Grögl. 

 

Prisotni vabljeni: Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob 

Dravi, Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport, Milan ŠARMAN, direktor Javnega 

zavoda ŠKTM Radlje, Matej ŠVAB, v. d. ravnatelj GŠ Radlje ob Dravi, Lidija GOLOB, 

direktorica ZD Radlje ob Dravi, Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, 

Mirjana POPIJAL, direktorica CSD Radlje ob Dravi, mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj 

OŠ Radlje ob Dravi in Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: 

- Vanja KOLAR, predsednica NO Občine Radlje ob Dravi, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve. 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 17. 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 17. 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 18. REDNE SEJE: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 



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

2017 

4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« od 16. 3. 

2017 dalje 

5. Obravnava poročil za leto 2016: 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, 

Glasbena šola Radlje ob Dravi, 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 

Knjižnica Radlje ob Dravi, 

Center za socialno delo Radlje ob Dravi, 

Osnovna šola Radlje ob Dravi. 

6. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2016 

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju delovanja organizacij in društev na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva 

8. Imenovanje nadomestnega člana v strokovni svet za šport JZ ŠKTM Radlje 

9. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – hitri 

postopek 

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, 

sprejmeta po hitrem postopku. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, sprejme 

po hitrem postopku. 

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 18. 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 18. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 

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

2017 

4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« od 16. 3. 

2017 dalje 

5. Obravnava poročil za leto 2016: 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, 

Glasbena šola Radlje ob Dravi, 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 

Knjižnica Radlje ob Dravi, 



Center za socialno delo Radlje ob Dravi, 

Osnovna šola Radlje ob Dravi. 

6. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2016 

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju delovanja organizacij in društev na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva 

8. Imenovanje nadomestnega člana v strokovni svet za šport JZ ŠKTM Radlje 

9. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – hitri 

postopek 

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

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

 

 

2. TOČKA 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Dodatno obrazložitev predloga je podal predsednik Komisije za šport g. Gregor 

LIKAR. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

3. TOČKA 

LETNI PROGRAM NADZORA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2017 

 

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. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z letnim programom 

nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 2017. 



 

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« OD  

16. 3. 2017 DALJE 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Predlog je predstavil tudi direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, g. Milan ŠARMAN. 

 

RAZPRAVA: 

 

Svetnica Alenka HELBL: Iz predloga cene vidi, da je število zaposlenih na tem 

področju 1,62. Zanima pa jo, ali že imajo število oz. pregled uporabnikov. 

Milan ŠARMAN: Za zaposlene je bil izveden javni razpis, ena delavka je bila prevzeta 

iz CSD Radlje ob Dravi. Število uporabnikov ostaja enako kot do sedaj, so pa dobili že 

dve pobudi. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: 1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu 

za strokovno pripravo v višini 0,55 evrov/uro oziroma trenutno 92,90 evrov na mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 0,76 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 

% pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,32 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 % 

pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na domu v 

višini 14,63 evrov/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini 2,5 evrov/uro. 

6. Predlagane cene se uveljavijo od 16. 3. 2017 dalje. 

 

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

 

 

5.  TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2016 

- Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, 

- Glasbena šola Radlje ob Dravi, 

- Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 

- Knjižnica Radlje ob Dravi, 

- Center za socialno delo Radlje ob Dravi, 



- Osnovna šola Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik. 

 

Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva, ga. Metka ERJAVEC poda  stališče odbora k obravnavi Poročila JZ 

ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

V nadaljevanju direktor JZ ŠKTM, g. Milan ŠARMAN,  poda kratko predstavitev 

poročila javnega zavoda ŠKTM za leto 2016. 

 

RAZPRAVA 

 

Svetnica Alenka HELBL: Glede na priporočilo NO Občine Radlje ob Dravi, da se 

dejavnosti naredijo po področjih, zopet v tem poročilu piše, da to ni mogoče. V 

bodoče naj se to naredi po področjih, tako finančni del, kot tudi kadrovska struktura. 

Zmotilo jo je tudi pri prostovoljcih – meni, da se ne bi zlorabljal izraz prostovoljec. 

Navajajo tudi izjemno veliko število dogodkov, vse premalo pa se o tem pohvalijo. 

Izjemno nižje (iz 30 % v letu 2015, na 19 %) so nočitve. Pri skupini preprečevanje 

zasvojenosti je zapisano, da ima ta skupina akcijski načrt in zato meni, da bi bilo 

dobro, da se seznanimo s tem akcijskim načrtom. 

Pove, da je ta vprašanja zastavila že lani in ni dobila odgovora. 

Milan ŠARMAN: Glede na zastavljena vprašanja že v lanskem letu, poda odgovor, da 

je bilo dogovorjeno, da se pošljejo pisna vprašanja na JZ ŠKTM. Teh vprašanj ni bilo, 

lahko pa danes poda odgovore in sicer v nadaljevanju pojasni: Dejavnosti ločujejo, 

kjer je to mogoče. Vsi prostovoljci so evidentirani, prav tako so z njimi sklenjene 

pogodbe. Prav tako so evidentirani vsi dogodki, tudi kultura je vsa dnevno prisotna. 

Podatek glede nočitev drži, saj sta dve leti bili nastanjeni dve skupini delavcev. T. i. 

pravih turistov pa je za 200 oseb več od leta 2015. Glede LAS proti zasvojenosti z 

drogami so na JZ ŠKTM pričeli z začetnimi koraki, skupaj z vsemi na tem področju 

pristojnimi institucijami in postavili tudi temelje. Želja sodelujočih je bila, da se vodenje 

skupine prenese na Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi. 

Svetnik Peter STARC: Kot predsednik Kulturnega društva Radlje ob Dravi pove, da ima 

društvo že od same ustanovitve javnega zavoda z njimi podpisano pismo o nameri in 

ni prireditve, da ne bi sodelovali. Meni, da JZ ni bil ustanovljen izključno za izvajanje 

prireditev, saj za to so društva. Gre bolj za koordinacijo. 

Svetnik Anton VODUŠEK: Tudi društvo DPM in Društvo upokojencev dobro sodeluje z 

JZ ŠKTM. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje za leto 2016. 

 

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

 

Nadaljujemo s poročilom Glasbene šole Radlje ob Dravi, zato prosim predsednico 

odbora, go. Metko ERJAVEC za stališče odbora  k temu poročilu. 

 



Za kratko predstavitev poročila, prosim v.d. ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi, 

g. Mateja ŠVABA. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole 

Radlje ob Dravi  Radlje za leto 2016. 

 

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

 

Sledi poročilo Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in prosim predsednico odbora, 

go. Metko ERJAVEC za stališče odbora. 

 

Direktorico go. Lidijo GOLOB, prosim, da poda kratko predstavitev poročila 

Zdravstvenega doma za leto 2016. 

 

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 2016. 

 

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

 

Nadaljujemo s poročilom Knjižnice Radlje ob Dravi. Predsednico odbora, go. Metko 

ERJAVEC prosim za stališče odbora. 

 

Direktorico go. Slavico POTNIK prosim, da poda kratko predstavitev poročila Knjižnice 

Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

ob Dravi za leto 2016. 

 

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

 

Smo pri poročilu Centra za socialno delo Radlje ob Dravi in zopet prosim 

predsednico odbora, go. Metko ERJAVEC za stališče odbora. 

 

Direktorico go. Mirjano POPIJAL, prosim da poda kratko predstavitev poročila CSD 

Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za 

socialno delo Radlje ob Dravi  za leto 2016. 

 



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

 

In še zadnje poročilo za današnjo sejo – poročilo Osnovne šole Radlje ob Dravi. 

Predsednico odbora, go. Metko ERJAVEC prosim za stališče odbora. 

 

Ravnatelja mag. Damjana OSRAJNIKA prosim, da poda kratko predstavitev poročila 

osnovne šole za leto 2016. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole 

Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

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

 

Prejete predloge je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja zato predsednica komisije ga. Ivana Kus občinski svet seznani s predlogi 

komisije. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Osnovna 

šola Radlje ob Dravi, kot predstavnike ustanovitelja, imenuje 

- Dominiko KARLATEC, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Antona VODUŠKA, Pohorska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Jožeta KRIČEJA, Zg. Vižinga 2, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

SEZNANITEV Z ZAPISNIKI ZBOROV OBČANOV V LETU 2016 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli pred sejo. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zbora 

občanov v letu 2016. 

 

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

 

7. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU DELOVANJA ORGANIZACIJ IN 

DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

sofinanciranju delovanja organizacij in društev na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva 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 

IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA V STROKOVNI SVET ZA ŠPORT JZ ŠKTM RADLJE 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik. 

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. Ivanka KUS, 

poda  predlog komisije 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme ugotovitveni sklep o 

prenehanju članstva Tomažu HARTMANU v strokovnem svetu za šport javnega 

zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

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

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za šport javnega 

zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, do poteka mandatne dobe,  imenuje nadomestnega 

člana: 

- Silva PINTERJA, roj. 23. 12. 1962, stanujoč Vas 30 c, 2360 RADLJE OB DRAVI , kot 

predstavnika ustanoviteljice. 

 

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

 

9. TOČKA 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 

 

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, glede sprememb in dopolnitev predloga Letnega 



načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017, je predstavil predsednik 

odbora, g. Robert Potnik. 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

10. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB 

DRAVI – hitri postopek 

 

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. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

in 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 20 : Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k spremembam in 

dopolnitvam statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, na 

podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. 

 

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

 

 

11. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Svetnica Alenka HELBL: Predlaga, da se lastnika stavbe »PIDI Servis« obvesti o 

nepreglednosti pri zavijanju v levo, v križišču Hofer-Lidl, v primeru, da tam stoji kombi 

ali drugo vozilo, ki zaradi njegove višine ni dovolj preglednega polja za zavijanje. 



Svetnik Robert KRIVOGRAD: Predlaga, da bi v centru Radelj bilo dobro omejiti hitrost 

prometa na 30 km/h (morda od Glasbene šole, do stavbe društva upokojencev) in s 

tem poskrbeti za samo varnost v centru. 

Župan: Predlog bomo posredovali Komisiji za urejanje uličnega prometa v Občini 

Radlje ob Dravi. Pove, da so že podane predlagane rešitve oz. ukrepi, ki so bili 

podani ob  izdelavi  aktov in študij in so namenjeni ureditvi samega centra Radelj. 

 

Seja zaključena ob 20.30 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 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 13. 3. 2017, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, sprejme 

po hitrem postopku.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 18. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi  

2. Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017  

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

2017  

4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« od 16. 3. 

2017 dalje  

5. Obravnava poročil za leto 2016:  

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi,  

Glasbena šola Radlje ob Dravi,  

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi,  

Knjižnica Radlje ob Dravi,  

Center za socialno delo Radlje ob Dravi,  

Osnovna šola Radlje ob Dravi.  

6. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2016  

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju delovanja organizacij in društev na 

področju socialnega in zdravstvenega varstva  

8. Imenovanje nadomestnega člana v strokovni svet za šport JZ ŠKTM Radlje  

9. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2017  

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – hitri 

postopek  

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 sprejme Letni program športa v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Letni program posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z letnim programom 

nadzora Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi za leto 2017. 



 

REALIZACIJA: Sklep posredovan NO Občine Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 6: 1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu 

za strokovno pripravo v višini 0,55 evrov/uro oziroma trenutno 92,90 evrov na mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 0,76 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 

% pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,32 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 % 

pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na domu v 

višini 14,63 evrov/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini  2,5 evrov/uro. 

6. Predlagane cene se uveljavijo od 16. 3. 2017 dalje. 

 

REALIZACIJA: Sklep posredovan JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, CSD Radlje ob Dravi in 

računovodstvu občine. 

 

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

ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole 

Radlje ob Dravi  Radlje za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan GŠ  Radlje ob Dravi. 

 

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

doma Radlje ob Dravi  za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep posredovan ZD Radlje ob Dravi. 

 

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

ob Dravi za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Centra za 

socialno delo Radlje ob Dravi  za leto 2016. 

 

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

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole 

Radlje ob Dravi za leto 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan OŠ Radlje ob Dravi. 

 



SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Osnovna 

šola Radlje ob Dravi, kot predstavnike ustanovitelja, imenuje  

- Dominiko KARLATEC, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Antona VODUŠKA, Pohorska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Jožeta KRIČEJA, Zg. Vižinga 2, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep poslan imenovanim in OŠ Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zbora 

občanov v letu 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

sofinanciranju delovanja organizacij in društev na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva v Občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v uradno objavo MUV. 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme ugotovitveni sklep o 

prenehanju članstva Tomažu HARTMANU v strokovnem svetu za šport javnega 

zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanemu in JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi  v strokovni svet za šport javnega 

zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, do poteka mandatne dobe,  imenuje nadomestnega 

člana: 

- Silva PINTERJA, roj. 23. 12. 1962, stanujoč  Vas 30 c, 2360 RADLJE OB DRAVI , kot 

predstavnika ustanoviteljice.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanemu in JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa je bil spremenjen in dopolnjen letni načrt. 

 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v uradno objavo MUV. 

 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k spremembam in 

dopolnitvam statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, na 

podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 


