
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 

27.1.2020 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, 

Dominika KARLATEC, Dejan KRESNIK, Ešli PUŠIK, Robert KRIVOGRAD, Tjaša BREG, 

Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC. 

 

Opravičeno odsotni: Alenka HELBL, Dušan GLASER, Tjaša VUČIČ. 

 

Prisotni vabljeni:  

- dr. Andreja Kuzmanić, ZUM d.o.o. Maribor, 

- mag. Ivan PLEVNIK, direktor KOCEROD d.o.o., 

- Mitja OVČJAK, predstavnik SOU MO Slovenj Gradec, 

- ProSVET, Martina Magajna, Geržej s.p., 

- dr. Silva Roncelli Vaupot, likvidacijska upraviteljica, 

- Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, 

- mag. Maša PETERŽINEK, višja svetovalka za pripravo in vodenje projektov, 

- Judita GAČNIK,  svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Opravičeno odsotni: 

- dr. Silva Roncelli Vaupot, likvidacijska upraviteljica, 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik 9. redne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

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

 

DNEVNI RED 10. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

dnevni red 10. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi 



2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 9. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – prva obravnava  

4. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije – 

druga obravnava  

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava 

6. Seznanitev s Študijo izvedljivosti za projekt Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga-Radlje 

ob Dravi  

7. Obravnava Zaključnega poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlog za 

razdelitev premoženja Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče (JZ 

KOVIVIS) 

8. Podaja mnenja k Strateškemu načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi  

9. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2020 – druga obravnava 

10. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za: 

-  »Sanacijo degradiranega območja« 

-  »Inv. vzdr. JP  Kojzekov most-Požek (Repič-Požek)«  

-  »Prizidek k vrtcu Radlje ob Dravi« 

11. Imenovanje nadomestnega člana v svet JZ ŠTKM Radlje ob Dravi  

12. Imenovanje članov Sveta OI JSKD Radlje ob Dravi  

13. Podaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) ZD Radlje ob Dravi 

14. Seznanitev z dopisom Ljudske  iniciative za čistejši zrak Radlje ob Dravi  

15. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2019 

16. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

 

2. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 9. REDNE SEJE TER POROČILO 

ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA 

 

Župan poda poročilo o aktivnostih med obema sejama ter poročilo o realizaciji 

sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 9. redne seje OS ter poročilom 

župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

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

 

3. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 



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

naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Dodatno obrazložitev predloga je predstavila dr. Andreja Kuzmanić, predstavnica 

ZUM d.o.o. Maribor. 

RAZPRAVA 

Ešli PUŠNIK: Pri sprejemanju akta izrazi razumevanje do podanih pripomb 

stanovalcev, ki si želijo kvalitete bivanja. Želijo si prijetne družinske dinamike, z 

enodružinskimi hišami. Navaja, da javna razgrnitev ni trajala 30 dni, ampak 14 dni. 

Prav tako opozori, da so se v dokumentaciji pojavljale napake z zamenjavo 

parcelnih številk. Razume pa tudi podane strokovne utemeljitve.  

 

Dr. Andreja KUZMANIČ: Poda razlago 61a člena ZPNačrt, ki določa 15 dnevni rok 

javne razgrnitve. Pri zamenjavi parc. št. je prišlo do osebno oz. tipkarske napake 

pripravljavca akta, ampak je tudi iz vsebine podanih pripomb stanovalcev jasno 

razvidno, da jim je znano, za katero parcelo gre.   

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na Hmelini v 

predlagani vsebini primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 

Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINAH KOROŠKE 

REGIJE – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev pripravljenega odloka je predstavil direktor KOCEROD d.o.o., mag. Ivan 

PLEVNIK.  

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, če bodo vsi zaposleni pri JKP Radlje ob Dravi 

d.o.o., ki se ukvarjajo z odvozom odpadkov prevzeti na družbo KOCEROD d.o.o., 

tako da bodo ohranili delovna mesta z enakimi delovnimi nalogami. Zanimajo ga 

morebitne finančne posledice.  

 

Mag. Ivan PLEVNIK: Pojasni, da bodo delavci ustrezno prevzeti. Sam meni, da bo 

kadra na dolgi rok premalo in ne preveč. Glede finančnih posledic pove, da prevoz 

ostaja enak, zbiranje na terenu se že izvaja enako, tako da do finančnih posledic ne 

bi smelo priti. Poudari pa, da bo potrebna prenova opreme, centre bo potrebno 

dograditi v skladu s predpisi (skladiščenje – novi standardi). 

 



Dejan KRESNIK: Vezano na podan podatek, da je visok odstotek sredstev in opreme 

že odsluženih zastavi vprašanje, ali se bo finančno breme preneslo na občane.  

 

Mag. Ivan PLEVNIK: Odgovori, da je v ceni storitve zajeta tudi oprema. Potrebnih bo 

več vlaganj, ki pa se bodo izvajala postopno.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije v predlagani 

vsebini. 

 

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

 

5. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 

OBČINSKIH CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

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

naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Obrazložitev predloga je podal predstavnik SOU MO Slovenj Gradec, g. Mitja Ovčjak. 

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Radlje ob Dravi v predlagani vsebini.  

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

 

6.TOČKA 

SEZNANITEV S ŠTUDIJO IZVEDLJIVOSTI ZA PROJEKT AGLOMERACIJA 10991 ZG. 

VIŽINGA-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 podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Predstavnica ProSVET, ga. Martina MAGAJNA GERŽEJ, je občinskemu svetu 

predstavila ustrezne obrazložitve.  

 

Razprave ni bilo.  

 



Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil s Študijo izvedljivosti  za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje 

ob Dravi«. 

 

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

 

7. TOČKA 

OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA POROČILA O POTEKU LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA IN 

PREDLOG ZA RAZDELITEV PREMOŽENJA JAVNEGA ZAVODA KOROŠKO VIŠJE IN 

VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE (JZ KOVIVIS) 

 

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. 8:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme poročilo o poteku 

likvidacijskega postopka, sklep o razdelitvi premoženja in sklep o deponiranju 

poslovnih knjig javnega zavoda, ki niso bila predana Pokrajinskemu arhivu 

Maribor, in se, do uradnega uničenja, v skladu s 424. členom ZGD-1 hranijo pri 

Fakulteti za tehnologijo polimerov, katere glavni ustanovitelj je bil Javni zavod 

Koroško višje in visokošolsko središče. 

 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se ustanovni vložek 

takratnega JZ KOVIVIS, ki je bil namenjen za ustanovitev in začetek dela 

takratne Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec, prenese na 

ustanoviteljico Mestno občino Slovenj Gradec. 

 

3. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi ugotavlja zaključek likvidacijskega 

postopka in pooblašča likvidacijsko upraviteljico, da predlaga izbris zavoda iz 

sodnega registra. 

 

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

 

8.TOČKA 

PODAJA MNENJA K STRATEŠKEMU NAČRTU 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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Dodatno obrazložitev Strateškega načrta Knjižnice Radlje ob Dravi je podala 

direktorica, ga. Slavica Potnik. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9:  



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu 

Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2020-2024. 

 

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

 

 

9.TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2020 – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 9. redni seji, dne 25. 11. 2019 sprejel 

sklep, da je predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani 

vsebini, skupaj s prilogami in pripombami Odbora za prostorsko planiranje, 

komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine ki je bil 

podan k predlogu Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2020, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 

Predlog proračuna je bil dopolnjen z nekaterimi pripombami in posredovan v 

nadaljnjo obravnavo.  

 

Župan je pojasnil spremembe in razloge za nastale spremembe.  

 

Dodatno obrazložitev je podala računovodkinja Natalija PLANINŠIČ.  

 

Na dopolnjen predlog proračuna sta bila v skladu s 93. členom Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06,35/17), s strani  SDS – 

Slovenske demokratske stranke, OO SDS Radlje ob Dravi, pravočasno vložena  pisna 

amandmaja k dopolnjenem  predlogu proračuna,  o katerih je občinski svet 

glasoval posamezno.  

 

Pred glasovanjem in razpravo župan občinski svet seznani z vsebino amandmajev.   

 

Amandma št. 1: PREDLOG-DEJAVNOST: dvig zneska za novorojence, KONTO: 

2002/0020044, PREDVIDEN ZNESEK: 6.000 EUR (v predlogu je 5.000 EUR), 

PRORAČUN_2020 (konto): 0603/0006020-4025 se zmanjša za 1.000 EUR, torej na 

20.139 EUR in se prenese na predlagani konto. 

 

Amandma št. 2: PREDLOG-DEJAVNOST: povečanje zaposljivosti- javna dela (2 mesti) 

– od aprila 2020 (razpis), KONTO: 1003/001001, PREDVIDEN ZNESEK: 16.071,5 EUR (v 

predlogu 1.500 EUR), PRORAČUN_2020 (konto): 0101/0001008-4024 se zmanjša 3.000 

EUR, torej na 8.400 EUR; 0603/0006020-4029 se zmanjša za 10.000 EUR, torej na 

32.136,16 EUR; 0603/0006021-4025 se zmanjša za 1571,5 EUR, torej na 4.928,5 EUR.  

 

Župan poda dodatno pojasnilo, vezano na predlagane amandmaje.  

Pri prispevku za novorojence pojasni, da  Občina na podlagi sprejetega sklepa 

dodeli prispevek v višini 123,00 EUR. Izbrana banka pri odprtju računa podeli 



dodatnih 20 EUR. Ob vložitvi vloge za prispevek pa starši prejmejo še darilo (paket 

lesenih kock in zavoj osvežilnih robčkov za otroka).  

 

Za javna dela pove, da Občina podpira javna dela, s podpisom  izjave o izkazanem 

javnem interesu, ob prijavi izvajalca javnih del na javni poziv. Javni zavodi in drugi pa 

razliko sofinancirajo sami.  

 

RAZPRAVA 

 

Dejan KRESNIK: Svetnike pozove, da podprejo amandma št. 1, da se višina prispevka 

za novorojence dvigne na 150 EUR. 

 

Župan daje na glasovanje Amandma št. 1: PREDLOG-DEJAVNOST: dvig zneska za 

novorojence, KONTO: 2002/0020044, PREDVIDEN ZNESEK: 6.000 EUR (v predlogu je 

5.000 EUR), PRORAČUN_2020 (konto): 0603/0006020-4025 se zmanjša za 1.000 EUR, 

torej na 20.139 EUR in se prenese na predlagani konto. 

 

Amandma št. 1 s 5 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov ni sprejet.  

 

Župan daje na glasovanje AMANDMA št. 2: Amandma št. 2: PREDLOG-DEJAVNOST: 

povečanje zaposljivosti- javna dela (2 mesti) – od aprila 2020 (razpis), KONTO: 

1003/001001, PREDVIDEN ZNESEK: 16.071,5 EUR (v predlogu 1.500 EUR), 

PRORAČUN_2020 (konto): 0101/0001008-4024 se zmanjša 3.000 EUR, torej na 8.400 

EUR; 0603/0006020-4029 se zmanjša za 10.000 EUR, torej na 32.136,16 EUR; 

0603/0006021-4025 se zmanjša za 1571,5 EUR, torej na 4.928,5 EUR.  

 

Amandma št. 1 s 4 glasovi ZA in 9 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov ni sprejet.  

 

Obravnava Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

 

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

naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Razprave o predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem:  

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2020 s prilogami, v predlagani vsebini. 

 

Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem:  

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani 

vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Dodatna razprava k proračunu:  

 



Tjaša BREG: Obrazloži, zakaj je glasovala proti predlogu proračuna. Kot razlog navaja 

nesprejetje amandmaja, ki je predvidel dvig prispevka za novorojence.  

 

Dejan KRESNIK: Izrazi nestrinjanje, da se amandmaja, vezanega na dvig prispevka za 

novorojence, ni podprlo.  

 

10.TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA: 

 

10.a.) Sanacija degradiranega območja 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala  mag. Maša Peteržinek, višja svetovalka za pripravo 

in vodenje projektov.  

 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: Zanima ga, če se bo s predlagano ureditvijo zmanjšalo število 

parkirnih mest. 

 

Župan: Projektna naloga je bila podana tako, da se število parkirnih mest ohrani. 

Podatek se bo preveril in se bo svetnikom podal na naslednji seji občinskega sveta. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Sanacija degradiranega 

območja« v predloženem besedilu. 

 

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

v zvezi z investicijo. 

 

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

10.b.)  »Inv. vzdr. JP  Kojzekov most-Požek (Repič-Požek)« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala  mag. Maša Peteržinek, višja svetovalka za pripravo 

in vodenje projektov.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV 

MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)« v predloženem besedilu. 

 



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

v zvezi z investicijo. 

 

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

10.c.)  »Prizidek k vrtcu Radlje ob Dravi« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala  mag. Maša Peteržinek, višja svetovalka za pripravo 

in vodenje projektov.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB 

DRAVI« v predloženem besedilu. 

 

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

v zvezi z investicijo. 

 

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

11.TOČKA 
IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA V SVET JZ ŠTKM RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Robert Potnik 

je občinski svet seznanil s predlogom komisije.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

predlaga, da se v Svet JZ ŠKTM Radlje ob Dravi imenuje: 

Karl KOTNIK, kot predstavnik ustanoviteljice. 

 

Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12.TOČKA 

IMENOVANJE ČLANOV SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD RADLJE OB DRAVI 

 

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

 



Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Robert Potnik 

je občinski svet seznanil s predlogom komisije.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

predlaga, da se v Svet območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi imenujejo naslednji 

člani: 

- Silvo BREZOVNIK 

- Antonija RAČNIK 

- Janja ŽIGART LORENCI, 

 kot predstavniki ustanovitelja. 

 

Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

13.TOČKA 
PODAJA SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA (-ICE) ZD RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Robert Potnik 

je občinski svet seznanil s predlogom komisije.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja 

soglasje k imenovanju Lidije Golob za direktorico Zdravstvenega doma Radlje ob 

Dravi. 

 

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

 

14.TOČKA 
SEZNANITEV Z DOPISOM LJUDSKE INICIATIVE ZA ČISTEJŠI ZRAK RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil z dopisom Ljudske iniciative za čistejši zrak Radlje ob Dravi.  

 

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

 

 

 

 



15.TOČKA 

SEZNANITEV Z ZAPISNIKI ZBOROV OBČANOV V LETU 2019 

 

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

 

Obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil z Zapisniki zbora občanov v letu 2019. 

 

Z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

16. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

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

 

Ešli PUŠNIK: Opozori, da je pri zapisniku zbora občanov v Vuhredu napačno zapisana 

lokacija prehoda za pešce, ki je bil predmet razprave. Na zborov občanov se je 

razpravljalo o prehodu za pešce pri gostišču Vigred, v zapisniku pa je zapisana 

lokacija pri gostišču Lovec.  

 

Župan: Opraviči se za napako v zapisu. Pove, da je bila občina o problematiki 

prehoda za pešce pri gostišču Vigred opozorjena tudi s strani šole. Pojasni, da je bila 

dokumentacija predana na DRSI. 

 

Tjaša BREG: Opozori na problematiko poledenelega cestišča v kraju Vas, na relaciji 

Hafner – Golob. Ob strani cestišča so bile položene kanalete, zato obstajana 

nevarnost zdrsa avtomobilov. Predlaga, da se zadeva ustrezno uredi oz. se izvede 

zaščita kanalet.  

 

Podžupan Robert POTNIK:  Poda odgovor, da je o zadevi že seznanjeno tudi podjetje 

JP KIČ Radlje d.o.o. in da se že iščejo rešitve. Težavo predstavlja velika količina 

zalednih vod, zato težava nastaja višje na začetku omenjenega odseka ceste 

(Grögl, Hafner). Dogovor bo potreben tudi z lastniki stanovanjskih objektov na 

navedenem območju.  

 

Karel KOTNIK: V okviru razprave pri proračunu je bil omenjen s strani svetnika Dejana 

KRESNIKA glede glasovanja o amandmaju stranke SDS v zvezi z višino prispevka za 

novorojence, zato poda svoj odziv na njegove navedbe.  

 

Dejan KRESNIK: Poda repliko svetniku Karlu KOTNIKU v zvezi z amandmajem glede 

višine prispevka za novorojence. 
 

Seja je zaključena ob 21.15 uri.  

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-10  

Datum: 27.2.2020 
 

Z A P I S N I K 

 

 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od srede, 

26.2.2020 od 9.00 ure, do četrtka, 27.2.2020 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v sredo, 26.2.2020. 
 

Vabilo in gradivo je bilo poslano naslednjim svetnikom:  
Robert POTNIK, Tjaša VUČIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC, Dejan 

KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan 

SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 
Osebno vročitev vabila je potrdilo 9 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 
Glasovalo je 8 svetnic in svetnikov. 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

»ČEBELA BERE MED«; 

 

2. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

»NAŠA DRAVA«; 

 

3. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

»Razvoj in promocija potencialov Pohorja ter dvig njegove prepoznavnosti kot turistične 

destinacije«, Akronim: »Destinacija Pohorje 365« 

 

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

PROJEKT »ČEBELA BERE MED« 

 

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

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. 

 
O sklepu št. 1 je glasovalo 8 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

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

investicijskega projekta (DIIP) »ČEBELA BERE MED« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo. 

 

Z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 8 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  
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AD 2 – POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT »NAŠA DRAVA«; 

 

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

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. 
 

O sklepu št. 2 je glasovalo 8 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »NAŠA DRAVA« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo. 

 

Z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 8 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

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

PROJEKT »RAZVOJ IN PROMOCIJA POTENCIALOV POHORJA TER DVIG NJEGOVE 

PREPOZNAVNOSTI KOT TURISTIČNE DESTINACIJE«, AKRONIM: »DESTINACIJA POHORJE 365« 

 

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

 

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. 
 

O sklepu št. 3 je glasovalo 8 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »RAZVOJ IN PROMOCIJA POTENCIALOV POHORJA TER 

DVIG NJEGOVE PREPOZNAVNOSTI KOT TURISTIČNE DESTINACIJE«, akronim »DESTINACIJA 

POHORJE 365« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo. 

 

Z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 8 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave    

 

            

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 



 1 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-10  

Datum: 6.3.2020 
 

Z A P I S N I K 

 

 

2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od srede, 

4.3.2020 od 17.00 ure, do petka, 6.3.2020 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v sredo, 4.3.2020. 

 

Vabilo in gradivo je bilo poslano naslednjim svetnicam in svetnikom:  

Robert POTNIK, Tjaša VUČIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC, 

Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav 

LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 

Osebno vročitev vabila je potrdilo 12 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 

Glasovalo je 11 svetnic in svetnikov. 

 

DNEVNI RED: 

1. PREDLOG SKLEPA O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI V VRTCU RADLJE OB 

DRAVI 

 

AD 1 – PREDLOG SKLEPA O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI V VRTCU RADLJE OB 

DRAVI 

 

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

sejo. 

 

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. 

 

O sklepu št. 1 je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 1: Občina Radlje ob Dravi kot ustanoviteljica zavoda Osnovne šole Radlje 

ob Dravi, katerega sestavni del je vrtec Radlje ob Dravi, sprejme sklep, s katerim se 

dovoljuje uporaba manjše notranje igralne površine za otroka v vrtcu Radlje ob 

Dravi, in sicer za obdobje dveh šolskih let. 

 

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 
 



 1 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-10  

Datum: 20.3.2020 
 

Z A P I S N I K 

 

3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od srede, 

18.3.2020 od 17.00 ure, do petka, 20.3.2020 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v sredo, 18.3.2020. 

 

Vabilo in gradivo je bilo poslano naslednjim svetnicam in svetnikom:  

Robert POTNIK, Tjaša VUČIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC, 

Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav 

LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 

Osebno vročitev vabila je potrdilo 13 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 

Glasovalo je 13 svetnic in svetnikov. 

 

DNEVNI RED: 

1. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE RAVNE NA 

KOROŠKEM – skrajšan postopek 

 

AD 1 – PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE RAVNE NA 

KOROŠKEM – skrajšan postopek 

 

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

sejo. 

 

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali. 

 

O sklepu št. 1 je glasovalo 13 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep, da se v Odlok o 

ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške 

Ravne na Koroškem pod točko IV. Dejavnost zavoda doda naslednja vsebina: 85.590 

-Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.  

 

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

 

SKLEP št. 2: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne 

na Koroškem, po skrajšanem postopku.  

 

Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 12 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  
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SKLEP št. 3: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne 

na Koroškem, v predlaganem besedilu. 

 

Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 12 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave    

 

            

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 



 1 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-10  

Datum: 15.4.2020 
 

Z A P I S N I K 

 

 

4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od petka, 

10.4.2020 od 14.00 ure, do srede, 15. 4. 2020 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v petek, 10. 4. 2020. 

 
Dodatno gradivo k točki 1 je bilo svetnicam in svetnikom poslano v torek, dne 9.4.2020. 

 

Vabilo in gradivo je bilo posredovano naslednjim svetnikom:  
Robert POTNIK, Tjaša JAKOPIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC, Dejan 

KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan 

SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 
Osebno vročitev vabila je potrdilo 13 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 

Glasovalo je 13 svetnic in svetnikov. 

 

DNEVNI RED: 

1. PREDLOG OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN NAJEMNIKOM POSLOVNIH PROSTOROV  

2. PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU 

IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE 

OB DRAVI  

3. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020  

 

AD 1 – PREDLOG OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN NAJEMNIKOM POSLOVNIH PROSTOROV  

 

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

 
Ker se na državni ravni pripravljajo ukrepi za blažitev posledic epidemije koronavirusa, je 

bilo svetnikom v torek, dne 9.4.2020, poslano dodatno gradivo k točki dnevnega reda.  

 

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

 
O sklepu št. 1 je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se oprosti plačilo najemnine 

tistim najemnikom poslovnih prostorov v lasti oz. solastniškem deležu Občine Radlje ob 

Dravi, katerim je bilo na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 

37/20, 42/20 in 44/20) začasno prepovedano neposredno ponujanje blaga in storitev 

potrošnikom na območju RS.  

 

Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 12 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  
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O sklepu št. 2 je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da so najemniki oproščeni 

plačila najemnin od dneva, ko je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 

29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20), to je od 16. 3. 2020 dalje do preklica izrednih razmer, 

povezanih z razglašeno epidemijo SARS-CoV-2 (COVID19).  

 

Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 12 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

O sklepu št. 5 je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se SKLEP št. 1 in SKLEP št. 2 

dopolnita z vsebino: »Oprostitev najemnin se izvrši v primeru, da Vlada RS v okviru 

dodatnih ukrepov za blažitev posledic epidemije koronavirusa v ta namen ne bo 

zagotovila sredstev iz Proračuna Republike Slovenije.«  

 

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

 

AD 2 – PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU 

IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB 

DRAVI  

 

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

 

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

O sklepu št. 3 je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 3: 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.  

 

Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 12 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

AD 3 -LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020  

 

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

 

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

 

O sklepu št. 4 je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

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

Radlje ob Dravi za leto 2020 v predlagani vsebini.  

 

Z 12 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 12 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave              

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-10  

Datum: 28.4.2020 
 

Z A P I S N I K 

 

 

5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od petka, 

24.4.2020 od 14.00 ure, do torka, 28. 4. 2020 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v petek, 24. 4. 2020. 

 
Vabilo in gradivo je bilo posredovano naslednjim svetnikom:  
Robert POTNIK, Tjaša JAKOPIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC, Dejan 

KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan 

SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 
Osebno vročitev vabila je potrdilo 14 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 

Glasovalo je 13 svetnic in svetnikov. 

 

DNEVNI RED: 

1. PREDLOG ODLOKA O 1. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

2. PREDLOG OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN NAJEMNIKOM POSLOVNIH 

PROSTOROV, DANIH V UPRAVLJANJE JZ ŠKTM RADLJE OB DRAVI 
 

AD 1 – PREDLOG ODLOKA O 1. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

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

 
O sklepu št. 1 je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila (2 sta se 

glasovanja vzdržala).  

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.  
 

Z 10 glasovi ZA, 1 glasom PROTI, od 11 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

O sklepu št. 1 je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila (2 sta se 

glasovanja vzdržala).  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2020, v predlagani vsebini. 

Z 10 glasovi ZA, 1 glasom PROTI, od 11 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  
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AD 2 – PREDLOG OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN NAJEMNIKOM POSLOVNIH PROSTOROV, 

DANIH V UPRAVLJANJE JZ ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

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

O sklepu št. 3 je glasovalo 13 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da se oprosti plačilo najemnine 

tistim najemnikom nepremičnin v lasti Občine Radlje ob Dravi,  ki so bili predani v 

upravljanje JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in katerim je bilo na podlagi Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20) začasno prepovedano 

neposredno ponujanje blaga in storitev potrošnikom na območju RS.  

 

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

 

SKLEP ŠT. 4: Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da so najemniki oproščeni 

plačila najemnin od dneva, ko je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 

29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20), to je od 16.3.2020 dalje do preklica izrednih razmer, 

povezanih z razglašeno epidemijo SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

Oprostitev najemnin se izvrši v primeru, da Vlada RS v okviru dodatnih ukrepov za 

blažitev posledic epidemije koronavirusa v ta namen ne bo zagotovila sredstev iz 

Proračuna Republike Slovenije. 

 

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

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave              

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 

4.5.2020 ob 18.00 uri, v prostorih galerije Knjižnice Radlje ob Dravi, stavba Center 

Radlje, Mariborska cesta 6, Radlje ob Dravi. 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Tjaša VUČUČ, Anton VODUŠEK, 

Dominika KARLATEC, Silvo PINTER, Ešli PUŠNIK, Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Robert 

KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl 

KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 

Opravičeno odsotni: Dušan GLASER. 

 

Prisotni vabljeni:  

- dr. Andreja KUZMANIĆ, univ. dipl. inž. arh., podjetje ZUM d.o.o., 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

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

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.  

 

Župan pojasni razlog sklica izredne seje:  

S sprejetim Proračunom Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 je bilo na proračunski 

postavki »Poslovna cona Pušnik«, za izvedbo projekta zagotovljenih sredstev v višini, 

kot je izhajalo iz izdelane investicijske dokumentacije (DIIP). 

 

V postopku oddaje javnega naročila za  izvedbo GOI del, se je pri prejemu ponudb 

izkazalo, da je za izbor najugodnejšega ponudnika  potrebno zagotoviti  dodatna 

sredstva, v višini 80.445,73 EUR. Prav tako moramo zagotoviti dodatna sredstva za 

nakup zemljišč, po katerih poteka izvedba projekta, v višini 3.465,17 EUR. 

Naročnik mora, pred odločitvijo oddaje javnega naročila oz. podpisom pogodbe z 

izvajalcem, imeti na proračunski postavki, iz katere se bo izvedel projekt, 

zagotovljenih dovolj sredstev, zato jih predvidimo in zagotovimo s 1. rebalansom  

proračuna.  

 

Župan nadalje pove, da je bila točka – Predlog 1. rebalansa Proračuna Občine 

Radlje ob Dravi uvrščena že na dnevni red  5. dopisne seje. Čeprav poslovnik in 

statut določata, da se akti, kot so Proračun, Rebalans in Zaključni račun ne 

sprejemajo na dopisnih sejah, smo menili, da glede na razmere v državi, predvsem 

pa tudi na to, da sprejetje 1. rebalansa ne povzroča finančnih posledic za občino, 

saj se sredstva oz. postavka, ki se z rebalansom povečuje, krije iz drugih virov oz. 

zasebnih virov. Čeprav je bil sprejet - izglasovan sklep dopisne seje, da se potrdi 

predlog 1. rebalansa, v predlagani vsebini, je kot župan sprejeti sklep zadržal in  se 

glede na prejeti dopis SVETNIŠKE SKUPINE SDS, odločil, da skliče izredno sejo 

občinskega sveta. 

 



K tej točki dnevnega reda izredne seje pa predlaga  v obravnavo še točko Predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske 

gradnje na Hmelini – druga  obravnava,  saj je od 1. obravnave poteklo že dalj časa, 

investitorji pa si želijo pričeti z gradnjo.  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

dnevni red 2. izredne seje občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – druga  obravnava 

2. Predlog 1. Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 s 

Predlogom dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 – skrajšani postopek 

 

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

 

Svetnik Robert Potnik pove, da se mu z vidika epidemije ne zdi smiselno, da je bil 

potreben sklic izredne seje, ki so jo zahtevali svetniki SDS. Ne zdi se mu primerno, da 

se v ta namen troši davkoplačevalski denar, zato pove da se svetniki Ekipe Alana 

Bukovnika, svetnik in svetnica stranke Desus in svetnik SLS, odpovedujejo znesku 

sejnine in jih namenijo na postavko za prispevek za novorojenčke.  

 

Svetnica Alenka Helbl pove, da se tudi svetniki SDS odpovedujejo znesku sejnine in jo 

namenijo na postavko za prispevek za novorojence. Vseeno se ji zdi smiseln sklic seje. 

Meni, da je o predlaganih točkah dnevnega reda potrebno razpravljati. Pove, da bi 

seja lahko bila izvedena tudi kot redna seja občinskega sveta, na kateri bi se 

potrjevali tudi zapisniki preteklih sej.  

 

Tudi župan pove, da se odpoveduje delu svojega plačila, ki je vezan na sejnino in jo 

namenja na postavko – prispevek za novorojence.  

 

1.TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI – DRUGA  OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

S strani stanovalcev novega naselja Hmelina je bil, dne 4.5.2020 prejet dopis, ki je bil 

svetnicam in svetnikom poslan po elektronski pošti ter predan na sami seji.  

 

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

naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Dodatno obrazložitev predloga je predstavila dr. Andreja Kuzmanić, predstavnica 

ZUM d.o.o. Maribor. 

RAZPRAVA 



Ešli PUŠNIK: Zanima jo, ali je glede na spremembo odloka možna gradnja 

dvostanovanjske hiše le na dotični parceli, ali je gradnja takšne stavbe možna kjer 

koli na območju veljavnosti odloka. 

 

Dr. Andreja KUZMANIĆ: Izrecno je zapisano, da je vezano le za eno parcelo.  

 

Alenka HELBL: Prav se ji zdi, da se v neki skupnosti, kjer bo šlo za sobivanje različnih 

deležnikov, sklene nek dogovor, ki bo pomenil korektno sobivanje. Prav se ji bi zdelo, 

da bi se vodstvo občine sestalo s stanovalci in go. Kuzmanić ter se med njimi doseže 

kompromis. Ne želijo zavirati gradnje, saj se zavedajo, da v Občini Radlje ob Dravi 

primanjkuje stavbnih zemljišč za gradnjo in je to velik problem, vendar pa  vseeno 

meni, da bi se od meseca januarja do sedaj lahko našel čas za dogovor s 

predstavniki stanovalcev. Pri glasovanju se bodo vzdržali. 

 

Dr. Andreja KUZMANIĆ: Pove, da ne razume vsebine problema.  V okviru enakih 

pogojev gre za spremembo iz enostanovanjske v dvostanovanjsko gradnjo. Gabariti 

so enaki, kot so že v sedanjem odloku. Pripravljene so bile strokovne podlage, voden 

je bil ustrezen postopek. Pove, da so do sedaj že sprejete spremembe predmetnega 

odloka imele po njenem mnenju bistveno večji vpliv na okolico.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi  sprejme 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske 

gradnje na Hmelini v predlagani vsebini.  

 

Z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

2.TOČKA 

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020 S 

PREDLOGOM DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Župan predstavi projekt »Poslovne cone Pušnik«, za izvedbo katerega je bila pobuda 

podana s strani gospodarstvenika.  

 

Obrazložitev predloga rebalansa je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič.  

 

RAZPRAVA (predlog Rebalanasa proračuna) 

 

Alenka HELBL: Pomislek, ki so ga imeli svetniki SDS na dopisni seji, je bil glede 

obrazložitve, zakaj je prišlo do takšne razlike med projektantsko oceno in prejeto 

najnižjo ponudbo pri javnem naročilu.  

 

Župan: Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Javno 

naročilo je izvedeno v skladu s predpisanimi postopki, ponudniki so predložili svoje 

ponudbe. Občina je naročilo izvedla v začetku leta, ko še gradbinci niso polno 



zasedeni in smo računali na ugodno ponudbo. Organiziran je bil tudi sestanek z 

vodjo RRA in s predstavnikom podjetja CNC Pušnik.  

 

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

naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik. 

 

Razprave o predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

1. rebalans Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, skupaj s prilogami, v 

predlagani vsebini.  

 

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

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini. 

 

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

 

Seja je zaključena ob  19.10 uri.  

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 


