
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 18. 12. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

23. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 18.12.2017 

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, Leonida 

Matjaž, Dušan Glaser, Robert Krivograd, Marjanca Meršnik, Alenka Helbl, Sašo Grögl 

(od 18:45 ure naprej). 

 

Opravičeno odsotni: Peter Starc. 

 

Prisotni vabljeni: 

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

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

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

- Damjan CVETKO, direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,  

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: Judita GAČNIK 

 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 22. 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 22. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

 

 

 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklep 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

 

DNEVNI RED 23. REDNE SEJE 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se z dnevnega reda 23. 

redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi umakne 11. točka – 

Imenovanje člana sveta javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi. 

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 23. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 22. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje in 8. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih 

dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, štev. 

26/2006 in 29/2017) 

3. Predlog cen programov vrtcev za leto 2018 

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

2018 

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – druga 

obravnava 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi – druga obravnava 

7. Obravnava poročil Nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v 

letu 2017 

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

2018 

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

Dravi 

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

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi  

11. Seznanitev s Sklepom o izvolitvi predstavnikov delavcev v Nadzorni svet 

Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. 

12. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018  s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z  nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob Dravi za leto 

2018 – druga obravnava 

13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

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

 



2. TOČKA 

TEHNIČNI POPRAVEK ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE CENTRALNIH 

DEJAVNOSTI NA SEVEROZAHODNEM DELU OBVOZNICE RADLJE OB DRAVI 

(MUV, ŠTEV. 26/2006 IN 29/2017) 

 

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, je predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podal gospod Ignac KRIVEC, predstavnik RCI- Razvojni 

center Inženiring Celje d.o.o. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na 

severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, štev. 26/2006 in 29/2017, v 

predlagani vsebini. 

 

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

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 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, ga. Metka ERJAVEC. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podal ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag. 

Damjan OSRAJNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

- SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 

31.12. 2018 ceno 1. starostnega obdobja v višini  439,49 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

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

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

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. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

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

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE 

»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 

ZA LETO 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, ga. Metka ERJAVEC. 

 

Dodatno obrazložitev je podal g. Damjan CVETKO, direktor ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

RAZPRAVA 

 

HELBL Alenka: Podpira to, kot je predlagano s strani odbora, da se cena za občane 

ne spremeni. Pove, da bo verjetno potrebno še kaj narediti na kvaliteti storitev, 

predvsem na odnosih, komunikaciji, kajti čeprav direktor pravi, da so ljudje zelo 

zadovoljni, so ene informacije tudi drugačne. Gospa Alenka pove, da je prepričana, 

da je direktor s tem seznanjen in da do takšnih nesporazumov ter nekorektnega 

odnosa do prosilcev te pomoči ne bo prihajalo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

1. SKLEP št. 7: Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na 

domu za strokovno pripravo v višini 0,59 evrov/uro oziroma trenutno 199,52 

evrov na mesec. 



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

vodenje in koordiniranje v višini 0,85 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 14,63 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

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

domu v višini 16,07 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 2,50 evra/uro. 

 

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

 

 

5.  TOČKA 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI – 

druga obravnava 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Stališče Statutarno – pravne komisije, je predstavil predsednik odbora, g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

RADLJE OB DRAVI – druga obravnava 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Stališče Statutarno – pravne komisije, je predstavil predsednik odbora, g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog sprememb in 

dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini. 

 

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

 

 

7. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL NADZORNEGA ODBORA O IZVEDENIH NADZORNIH PREGLEDIH 

V LETU 2017 

 

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

Seji se pridruži svetnik Sašo GRÖGL. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Poročila predstavi predsednica nadzornega odbora, ga. Vanja KOLAR. 

 

RAZPRAVA 

  

ŽUPAN: Župan pove, da v celoti akceptirajo pripombe in predloge, ki jih daje 

Nadzorni odbor Občini Radlje ob Dravi, občinski upravi in vsem nadzorovanih 

osebam, ki jih nadzoruje. Trudili se bomo, da boo v celoti ali pa dosledno spoštovali 

priporočila in pripombe. Glede prej omenjenega 25. člena o financiranju oz. plačilih 

občin, pove, da v občini trenutno potekata dva projekta, vezana na evropska 

sredstva, eden od teh je vodooskrba, v katerem Občina Radlje ob Dravi, za 

gradbene situacije v celoti izpolnjuje in plačuje svoje obveznosti, katere so v višini 

13% celotnih obveznosti, država Republika Slovenija pa izvajalcem del že od meseca 

aprila ni nakazala niti centa za izvedene dejavnosti, ki so bile v višini nekaj milijonov 

evrov in mora 87% pokriti država. To je prvi primer, ki neposredno ne tangira Občine 

Radlje ob Dravi, pa vendarle se bo na koncu pokazalo to, da bodo izvajalci ob 

koncu projekta naračunali za kakšen milijon zakonitih zamudnih obresti, ki bodo 

nastale zaradi neplačila obveznosti države do evropskega projekta izvajalcem, tako 

da se lahko kar pripravimo, tako kot je bilo na kanalizaciji, bo podobno tudi na 

vodooskrbi. Zaradi najemanja kreditov se bo zopet povečala zadolženost lokalne 

skupnosti, ker zakonite zamudne obresti pa mora vedno pokriti lokalna skupnost, ker 

je naročnica tega projekta. Ta projekt je povezan samo s plačilom zakonitih 

zamudnih obresti, ki bodo nastale, drugi projekt, za katerega pa občina neposredno 

zalaga občinska sredstva, pa je projekt Večgeneracijskega centra, v katerem bi 

morala država od meseca aprila plačevati 2,5 delovnega mesta plače zaposlenim. 

In še v mesecu decembru in januarju niso dobili zagotovil, da bo država poravnala 

svoje obveznosti za plače zaposlenih, s katerimi so bili Večgeneracijski centri 

ustanovljeni, zato mora to celo leto plačevati občina. Občina se trudi zmanjševati ta 

dolg in likvidnostne težave, ampak država pri tem nič ne pomaga. Župan ugotavlja, 

da če želiš biti prodoren in razvojno naravnan, se lotiti evropskih projektov, si 

kaznovan, ker država ne izpolnjuje svojih obveznosti in te pahne v slabo likvidno 

situacijo. 

 

HELBL Alenka: Strinja se z besedami župana, pove, da sedaj že vsi vemo, da država 

vendarle ni v tako dobri kondiciji, kot nam to poskušajo prikazati preko medijev. 



Pove, da Nadzorni odbor pregleda delo lokalne skupnosti, vseh investicij, podjetij, 

zavodov, svetniki so pa tisti, ki morajo poleg zagotavljanja, skupaj z vodstvom 

občine, kvalitetnih storitev občanov poskrbeti tudi za transparentno delo, predvsem 

rabo davkoplačevalskega denarja. Ne gre za to, kdo kaj opravlja, kdo je direktor, 

gre za to, da glede na poročilo Nadzornega odbora ŠKTM, lahko zadovoljni, glede 

na to, da se je dosti opozarjalo in upa, da se bo v nadaljevanju transparentnost še 

izboljšala. 

Izrazila je skrb za Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava, pri katerem je 

Nadzorni odbor podal petnajst ugotovitev oz. priporočil, predvsem na dveh 

področjih, ovrednoteno delo tehničnega vodje in strokovne delavke za splošne, 

kadrovske in finančne zadeve, kjer se ugotavljajo velike razlike in znamenite IN 

HOUSE pogodbe. Želi, da bi se Javno podjetje lotilo tega dela in bi bilo takšnih 

priporočil in ugotovitev malo manj. 

 

Veseli pa jo novica, glede 300 evrov manjše zadolženosti na občana. Izrazi upanje, 

da bo lokalna skupnost, v sodelovanju z ostalimi, dosegla pri državi to, da začutimo 

vsi državljani gospodarsko rast, ki jo nam predstavljajo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2017 za leto 2016. 

 

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

 

8. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE 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, ga. Metka ERJAVEC. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

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

 

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

 

 

9. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKIH TAKS 

V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

 

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

 



Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

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

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

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

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

 

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

 

 

10. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

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

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

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

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

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

leto 2018,  v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

11. TOČKA 

SEZNANITEV S SKLEPOM O IZVOLITVI PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V NADZORNI SVET 

JAVNEGA PODJETJA KIČ RADLJE D.O.O. 

 

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 se je seznanil s sklepom o izvolitvi 

predstavnikov delavcev v Nadzorni svet Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o. 

 

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



12. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2018  S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINA RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2018 – druga obravnava 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Dodatno obrazložitev je podala računovodkinja ga. Natalija PLANINŠIČ. 

 

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

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

 

RAZPRAVA 

 

HELBL Alenka: Zanima jo, kaj je to Povezovanje lokalnih skupnosti za skupni občinski 

organ v višini 27.000,00 evrov, kako je prišlo do te spremembe, kaj je vsebinsko za 

temi številkami. 

 

ŽUPAN: Obrazloži, da je v mesecu septembru organ Občinske uprave zapustila 

gospa Maša Peteržinek, ki je šla direktorovat v Občinsko upravo Občina Podvelka. V 

proračunu za leto 2018 v začetku ni bila predvidena dodatna zaposlitev na skupnem 

organu, vendar se je v tem času, ko ni bilo dodatne zaposlitve izkazalo, da je za 

dinamiko projektov, ki trenutno potekajo, dodatna zaposlitev nujna. Izvedel se bo 

javni razpis, kjer se bo izbral projektni menedžer. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2018 skupaj z vsemi prilogami (Letnim načrtom ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, NRP 2018 - 2021 in 

kadrovskim načrtom 2018 in 2019), v predlagani vsebini s tem, da se pri Letnem 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 

upoštevajo pripombe odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, 

varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. 

 

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

 

 

13.  TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

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

22. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 13. 11. 2017 ter svetnice 

in svetnike povabi k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Robert POTNIK: Se zahvali vsem prostovoljcem in gasilcem ter občanom in 

občankam, ki so priskočili na pomoč, ko je neurje naredilo veliko škodo in so ostali 

brez elektrike. 

 



Karel KOTNIK: Izrazi predlog oz. pobudo. Že nekaj let se v Vuhredu ukvarjajo z 

ozvočenjem na pokopališču, bilo je narejenih že več preverjanj in urejanj ozvočenja. 

Še vedno ne deluje brezhibno, tudi napake niso bile odkrite in posledično tudi ne 

odpravljene. Predlaga, da se ozvočenje, ki je last KS, odstrani in si izvajalci pogrebne 

službe ozvočenje uredijo sami, saj za to tudi zaračunavajo. 

 

Alenka HELBL: Pove, da so članice Karitasa letos in leto nazaj zelo pomagale pri 

dobrodelni akciji, zato svojo sejnino te seje namenja Karitasu Remšnik in bodo s tem 

morda pomagali kakšni družini. 

 

Stanislav LIPUŠ: Želi prenesti vse pohvale, ki jih sliši glede socialnega varstva pomoči 

na domu, tako na Občinski svet, Občino Radlje in Javnemu zavodu ŠKTM. 

 

Robert KRIVOGRAD: Poda pripombo na upravljanje zimske službe, pluženje in 

čiščenje spluženih cestnih priključkov. Pove, da naj naročnik tem izvajalcem naroči, 

naj plužijo ulice v popolni širini. Predvsem na Malgajevi in Obrtni ulici je precej 

tovornega prometa, splužijo pa bolj za osebni promet. 

 

Anton VODUŠEK: Pohvali župana, da se je za takšno vrednost znižala zadolžitev po 

prebivalcu Občine Radlje, se pravi uspešno delo in če bo šlo v tej smeri še naslednje 

leto, se nam kažejo boljši časi in tudi več denarja bo ostalo za mogoče socialne 

stvari. 

 

ŽUPAN: Se zahvali svetnikom in svetnicam ter sodelavkam v občinski upravi za 

sodelovanje v letošnjem letu. Veliko dela je bilo opravljenega, veliko dela nas še 

čaka. Kljub temu, da so nekateri napovedovali slabše koriščenje evropskih sredstev, 

smo se s pridnim in trdim delom uvrstiti med nekaj občin, ki so prejemnice evropskih 

sredstev, zato veliko sredstev namenjamo razvoju, za kar se gre zahvaliti sodelavkam 

v Občinski upravi, svetnikom in svetnicam za potrditve takšnih predlogov 

proračunov, za kar se župan najlepše zahvaljuje. Župan obljublja, da se bo 

davkoplačevalski denar porabljal transparentno in gospodarno. Vsem zaželi vse lepo 

v letu, ki prihaja. 

 

 

Seja zaključena ob 20.00 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 23. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 18. 12. 2017, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklep 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se z dnevnega reda 23. 

redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi umakne 11. točka – 

Imenovanje člana sveta javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi. 

 

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 23. redne seje 

občinskega sveta in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje in 8. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih 

dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, štev. 

26/2006 in 29/2017) 

3. Predlog cen programov vrtcev za leto 2018 

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

2018 

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – druga 

obravnava 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi – druga obravnava 

7. Obravnava poročil Nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v 

letu 2017 

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

2018 

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

Dravi 

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

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi  

11. Seznanitev s Sklepom o izvolitvi predstavnikov delavcev v Nadzorni svet 

Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. 

12. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018  s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z  nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob Dravi za leto 

2018 – druga obravnava 

13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 4 so bili realizirani na sami seji. 



 

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

Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih 

dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, štev. 

26/2006 in 29/2017), v predlagani vsebini. 
 

REALIZACIJA: Popravek posredovan v uradno objavo, MUV. 

 

SKLEP št. 6: 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31.12. 

2018 ceno 1. starostnega obdobja v višini  439,49 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 

2018 ceno 2. starostnega obdobja v višini  346,42 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2018 do 31. 12. 

2018 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. 1. 2018 do 31. 12. 

2018 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 poslan Osnovni šoli Radlje ob Dravi in računovodstvu 

Občine Radlje ob Dravi. 

 

 

 

 

 



 

SKLEP št. 7:  

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

strokovno pripravo v višini 0,59 evrov/uro oziroma trenutno 199,52 evrov na 

mesec. 

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

vodenje in koordiniranje v višini 0,85 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 14,63 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

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

domu v višini 16,07 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 2,50 evra/uro. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi in 

računovodstvu Občine Radlje ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

REALIZACIJA: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radlje ob Dravi 

posredovane v uradno objavo, MUV. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog sprememb in 

dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini. 

REALIZACIJA: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi posredovane v uradno objavo, MUV. 

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2017 za leto 2016. 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

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

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



REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan računovodstvu Občine Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

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

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

 

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

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

leto 2018,  v predlagani vsebini. 

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

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2018 skupaj z vsemi prilogami (Letnim načrtom ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, NRP 2018 - 2021 in 

kadrovskim načrtom 2018 in 2019), v predlagani vsebini s tem, da se pri Letnem 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 

upoštevajo pripombe odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, 

varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. 

REALIZACIJA: Odlok o Proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 je bil 

posredovan v uradno objavo, MUV. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s sklepom o izvolitvi 

predstavnikov delavcev v Nadzorni svet Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o. 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o. 
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 14. 2. 2018 

 

Z A P I S N I K 

 

9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od ponedeljka, 

12. 2. 2018 od 10.00 ure, do srede, 14. 2. 2018 do 12.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnikom poslana po elektronski pošti v ponedeljek, dne 12. 2. 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. 

 

Prejema vabila niso potrdili: Alenka Helbl, Robert Krivograd, Dušan Glaser. 

 

Glasovali niso: Alenka Helbl, Robert Krivograd, Dušan Glaser. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKTE 

 

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

PROJEKT: »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naselji Vas, Brezno, Podvelka, Ožbalt in 

Vurmat (Kolesarska steza Radlje-Vas)« 

 

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 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

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

investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naselji Vas, Brezno, 

Podvelka, Ožbalt in Vurmat (Kolesarska steza Radlje-Vas)«, v predloženem besedilu. 

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

zvezi z investicijo. 

 

S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

AD 2 – POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT: Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga –Radlje ob Dravi 

 

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 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 
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SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga –Radlje ob Dravi«, v 

predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse 

nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.  

 

S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

AD 3 – POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT: Poslovna cona »Pušnik« (novelacija dokumenta, februar 2018) 

 

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 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje novelacijo Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Poslovna cona »Pušnik« (novelacija 

dokumenta, februar 2018)«, v predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob 

Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.  

 

S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

2. DOPOLNITEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

AD 4 – DOPOLNITEV CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

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 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje dopolnitve Celostne prometne 

strategije Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

3. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2018 

 

AD 5 – DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2018 

 

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 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dopolnitev Letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, v predlagani 

vsebini. 
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S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2018 IN 2019 

 

AD 4 – SPREMEMBE IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2018 IN 2019 

 

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 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Spremembe in dopolnitve 

Kadrovskega načrta Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 in 2019, v predlagani vsebini. 

 

S 13 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave    

 

            

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

9. DOPISNE SEJE, KI JE BILA DNE 12. 2. 2018 od 10.00 ure, do srede, 14. 2. 2018 do 

12.00 ure, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJI SKLEP 

 

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

investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naselji Vas, 

Brezno, Podvelka, Ožbalt in Vurmat (Kolesarska steza Radlje-Vas)«, 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 potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga –Radlje ob 

Dravi«, v predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča 

župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. 
 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje novelacijo Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Poslovna cona »Pušnik« (novelacija 

dokumenta, februar 2018)«, v predloženem besedilu. Občinski svet Občine Radlje ob 

Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.  

 

REALIZACIJA: Sklep 1, 2 in 3 priložen k prijavi Dogovora za razvoj regij. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje dopolnitve Celostne 

prometne strategije Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep odložen v zadevo Celostna prometna strategija Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dopolnitev Letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, v 

predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep posredovan v zadevo pri Občinski upravi. 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Spremembe in 

dopolnitve Kadrovskega načrta Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 in 2019, v 

predlagani vsebini. 
 

REALIZACIJA: Sklep posredovan v zadevo Kadrovski načrt za leto 2018 in 2019 pri 

Občinski upravi. 


