
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

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

28.9.2020 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC, 

Alenka HELBL, Dejan KRESNIK, Ešli PUŠNIK, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca 

MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC, Robert KRIVOGRAD, Silvo PINTER.  

 

Opravičeno odsotni: Tjaša BREG, Dušan GLASER, Tjaša VUČIČ 

 

Prisotni vabljeni:  

- Marinka KONEČNIK KUNST, direktorica ZUM d.o.o., 

- Aleš RUPREHT, strokovni sodelavec na projektu, RRA Koroška d.o.o., 

- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodja, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI  

 

Svetnica Alenka Helbl poda pripombo na zapisnik 12.redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi.  

 

Alenka HELBL: Pri 5. točki zapisnika, kjer je bilo govora o članih sveta ŠKTM in odborih 

ŠKTM pove, da je v svoji besedi povedala še veliko več in želi, da se zapiše korektno.  

 

Direktorica občinske uprave Marjana Švajger: Pojasni, da se zapisnikov ne piše 

dobesedno, ampak povzetke, zato predlaga, da svetnica pove, kaj želi, da je 

dodatno zapisano.  

 

Alenka HELBL: Povzame, da je med drugim povedala tudi kakšno moč ima Svet 

zavoda ŠKTM in da posamezni strokovni odbori te moči nimajo ter da je korektno in 

politično higiensko, da je v svetu ŠKTM tudi predstavnik opozicije, saj vseeno ostaja 

večina v rokah koalicijskih strank.   

 

Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje glede evidence prisotnosti za svetnika Silva 

Pinterja, ki se je na seji pridružil kasneje. 

 

Direktorica občinske uprave Marjana Švajger: Pojasni, da je v uvodu zapisnika 

zabeleženo začetno stanje prisotnih oz. odsotnih. Posamezni prihodi in odhodi 

svetnikov so zabeleženi v nadaljevanju zapisnika.   



 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 12. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, skupaj s pripombo, da se pri 5. točki - 

Imenovanje članov v Svet zavoda JZ ŠKTM in članov strokovnih svetov, dopolni 

razprava svetnice Alenke Helbl.  
 

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

 

 

DNEVNI RED 13. REDNE SEJE:  

 

Drugih predlogov vezanih na dnevni red seje ni bilo.  

 

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

dnevni red 13. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi  

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 12. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – prva obravnava 

4. Potrditev investicijske dokumentacije: Investicijski program (IP) za projekt: 

»Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas« 

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

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi 

6. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča 

7. Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 

2020 

8. Informacija o izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta 

9. Predlog kandidatov za sodnike porotnike 

10. 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 12. REDNE SEJE, TER POROČILO 

ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA 

 

Župan poda poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje ter poročilo o aktivnostih 

med obema sejama. 

 

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 12. redne seje OS ter s 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 nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – 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. 

 

Obrazložitev je podala ga. Marinka KONEČNIK KUNST, direktorica ZUM d.o.o. 

 

RAZPRAVA: 

Robert KRIVOGRAD: Opozori, da občina do seje svetnikov ni obvestila o zahtevah 

MOP-a po odpravi neskladnosti odloka. Določila glede motenj bi bilo potrebno 

upoštevati v korist zavezancev. V gradivu se ni opredelilo glede enake obravnave 

zavezancev v različnih conah, na kar je opozoril MOP. Občina naj se do tega 

opredeli in predstavi analize za to. Meni, da predlagana sprememba odloka ne 

odpravlja pomanjkljivosti ter da se zavezancem povzroča škoda. Spremembe so 

nepopolne, nestrokovne oz. kot takšne neustrezne.  

Predlagajo, da se NUSZ vrne na raven, kot je bila določena pred letom 2019. Nadalje 

predlagajo, da se zavezancem za leto 2019 odpišejo obveznosti v višini polovice 

odmerjenega nadomestila za leto 2019, in sicer zaradi bolezni Covid oz. razglašene 

epidemije. Za leto 2021  naj se  višina NUSZ vrne na stanje, kot je bilo pred 2019.  

Opozori, da ni bilo opravljene javne razprave na podlagi 75a člena Poslovnika. 

Predlagajo, da se izvede javna razprava in ustanovitev delovne skupine v ta namen. 

NUSZ naj se vrne na raven iz leta 2019, v letu 2021 pa predlagajo, da se opravi tudi 

poračun za zvišan znesek v letu 2020.  

Ga. Marinka KONEČNIK KUNST: Poda vsebinske odgovore. V dopisu s strani MOP je 

jasno zapisano, kaj je potrebno v odloku odpraviti in navedeno je tudi upoštevano v 

predlogu odloka. Ostalo je MOP podal kot priporočila. Predlagani odpisi (npr. zaradi 

epidemije Covid 19) niso zakoniti. Odločbe so bile izdane in pravnomočne, kot tudi 

izvršljive. Glede oprostitev je imela občina bistveno večji nabor možnih oprostitev. 

MOP je ugotovil, da takšne oprostitve niso zakonite. Oprostitve so možne le v okviru 

zakonskih določil. Gospodarska situacija tako ni razlog za oprostitev. 

Alenka HELBL: Pove, da so svetniki prejeli dopis Območne obrtne zbornice Radlje ob 

Dravi, kjer jih pozivajo o razmisleku o višini NUSZ. Meni, da je bil odlok sprejet na 

sporen način in da javnost ni bila vključena. Pričakuje, da bi se morali postaviti v 

vlogo tistih, ki se borijo na trgu. Najbolj se problematika tiče gospodarstva, še 

posebej zaradi razmer, ki jih je povzročila epidemija Covid. Pove, da je odgovornost 

na svetnikih. V prvi vrsti, naj se ustanovi delovna skupina in se opravi pogovor oz. 

sklene dogovor z gospodarstveniki.  

Dominika KARLATEC: Pove, da podpira pismo, ki so ga prejeli s strani Obrtno 

podjetniške zbornice. Želi, da se ohrani vrednost točk, ki veljajo za leto 2020. Verjame, 



da to ne bo rešilna bilka za vsakega, ampak dobra gesta za gospodarstvenike. 

Glasovanja se bo vzdržala.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je  predlog Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Radlje ob Dravi, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 

Z 8 glasovi ZA in 3  glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Alenka HELBL: Poda procesni predlog in sicer, da se v roku 30-60 dni sestavi delovna 

skupina vseh deležnikov, ki so vključeni v NUSZ. Prosi, če se o navedenem predlogu 

glasuje.  

 

Robert POTNIK: Zaprosi za 10 minutni odmor.  

 

Seja se nadaljuje ob 19.05 uri.  
 

Župan daje na glasovanje procesni predlog, ki ga je predlagala stranka SDS.  

 

S 5 glasovi  ZA in 7 glasovi PROTI, predlog ni bil sprejet.  

 

Alenka HELBL: Želi pojasnilo, zakaj ni opravljena strokovna javna razprava po 75. a 

členu.  

 

4. TOČKA 

Potrditev investicijske dokumentacije: Investicijski program (IP) za projekt: 

»Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dokument je svetnicam in svetnikom predstavil pripravljavec Investicijskega 

programa g. Aleš Rupreht, predstavnik RRA Koroška. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Zanima jo, ali so že sklenjeni dogovori z lastniki zemljišč za potrebe 

izgradnje kolesarske steze. Vpraša tudi, zakaj je projekt izgradnje kolesarske steze na 

Zg. Vižingi, že nekaj časa v mirovanju.  

 

ŽUPAN: Pojasni, da so vse pogodbe z lastniki zemljišč že sklenjene. Rok je bil sicer 

naknadno podaljšan in bi se pogodbe lahko sklepale do 31.1.2021. Projekt v Zg. 

Vižingi je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo. Kot mu je znano se je najprej pojavil 

problem pri pridobivanju zemljišč, zato se bo kolesarska steza končala pri kapelici v 

Zg. Vižingi, naprej pa nadaljevala v makadamski izvedbi. Nadalje se je pojavila 

težava, ker kolesarka prečka dva vodotoka, za kar niso pridobili ustreznih soglasij in 

so se morala dela začasno ustaviti.  
 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5:   



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt: 

»Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas« v predloženem besedilu. 

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

v zvezi z investicijo.  

 

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

 

5.TOČKA 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednik Komisije za vrednotenje programom športa je občinski svet seznanil s 

stališčem komisije. 

 

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva je predstavila članica ga. Metka Erjavec.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa 

športa v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

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

 

 

6.TOČKA 

Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Direktorica občinske uprave Marjana Švajger je svetnice in svetnike seznanila z 

vsebino revizijskega poročila Računskega sodišča.  

 

RAZPRAVA 

 

Svetnici Alenka HELBL in Ešli PUŠNIK ter svetnika Dejan KRESNIK in Robert KRIVOGRAD 

v razpravi izrazijo negativno presenečenje nad mnenjem računskega sodišča. 

Opozorijo, da so bile na mnogih področjih ugotovljene nepravilnosti ter povzamejo 

ugotovitve, zapisane v poročilu računskega sodišča. Izpostavijo tudi visoko 

zadolženost občine. 

 

Vprašanja občinski upravi bodo posredovali tudi v pisni obliki.  

 



Direktorica občinske uprave Marjana Švajger na vsebino razprave pove, da so bila 

pojasnila in ukrepi v zvezi z ugotovitvami računskega sodišča že podani in so tudi že 

zapisani v samem poročilu. Prav tako so bili predstavljeni v okviru uvodne seznanitve 

s poročilom.  

 

V razpravi so nadalje sodelovali še svetniki Karel KOTNIK in Robert POTNIK ter svetnica 

Dominika KARLATEC.  

 

Župan pojasni, da so se likvidnostne težave občine pojavile, kot posledica izvajanja 

številnih projektov, za katere je občina uspešno črpala evropska sredstva.   

 

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

seznanil z revizijskim poročilom RS. 

 

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

 

 

7. TOČKA 

PREDLOG KONČNE ODLOČITVE O DELITVI SREDSTEV ZA KULTURNE PROGRAME ZA LETO 

2020 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Članica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva ga. Metka Erjavec, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2020, v 

predlagani vsebini. 

 

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

 

 

8. TOČKA 

INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI V PRVEM 

POLLETJU TEKOČEGA LETA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Začasno odsoten svetnik Robert Krivograd. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil z Informacijo o izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem 

polletju tekočega leta. 

 



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

 

Na seji se ponovno pridruži svetnik Robert Krivograd.  

 

9.TOČKA 

Predlog kandidatov za sodnike porotnike 

 

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 imenovanje, je občinski svet 

seznanil z zavzetim stališčem komisije.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

predlaga naslednje kandidate za sodnike porotnike: 

 

1. Lidija ODER, 

2. Marina TRŠAR, 

3. Suzana PRAPER LIPUŠ 

4. Alenka HELBL, 

5. Erika PLANINŠEC in 

6. Ešli PUŠNIK. 

 

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

 

10.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan prebere odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bila 

podana na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

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

 

Robert KRIVOGRAD:   

Izpostavi problematiko meteornih voda pri ulicah in hišah, saj meteorne vode zalivajo 

hiše in podjetja. Občani želijo, da se primerno uredijo predvsem Prisoja 1-7, Maistrova 

ulica in Partizanska ulica. Meni, da bi občina morala ukrepati, v okviru nalog:  javna 

kanalizacija, odvajanje in čiščenje padavinskih voda. Predstavi dopis, ki je bil poslan 

na JP KIČ. Odgovor, ki so ga prejeli se mu ne zdi utemeljen. Meni, da bi se dalo storiti 

kaj več. Podobno se je pojavljalo tudi na Obrtniški ulici. Po priključitvi na novi vod 

javne kanalizacije opažajo, da se težave pojavljajo pogosteje. Ob vsakem malo 

večjem nalivu zaliva kleti na Obrtniški ulici. Ponovno prosijo, da občina JP KIČ pozove 

k sanaciji oz. rešitvi teh problemov pri večjih nalivih.   
  
Alenka HELBL: 24.8.2020 so pisno podali podobna vprašanja, kot so bila slišana pri 

revizijskem poročilu. Pove, da se bo za dodatna pojasnila oglasila na občini.  
  
V letu 2021 bo Slovenija praznovala 30 letnico samostojne Slovenije. Predlaga, da bi 

se v muzeju pripravila javna razstava na to tematiko. Predlaga, da občina postane 



pobudnik, da bi 30 let samostojnosti počastili malo drugače – v muzeju, kamor bi 

lahko tudi šola vodila učence.   
  
Nadalje zastavi vprašanje, ki ga je prejela s strani občanke  glede storitve pomoči 

družini na domu. Prosi, da se vprašanje naslovi na ŠKTM – kdo je tisti, ki odloča o 

številu ur, do katerih je nekdo upravičen. Moral bi biti dogovor med uporabniki in 

izvajalci. Prosi, da se to dogovori in reši, da se storitev ponudi kvalitetno, torej v 

dogovoru z uporabniki. Starostniki lahko zaradi storitve pomoči na domu, kolikor se 

da, ostanejo pri svoji družini, zato je ta storitev izjemno dobrodošla.   
  
Robert POTNIK: Glede na to, da je mesec september, v okviru občinskega praznika, 

čestita vsem nagrajencem in občankam in občanom.   
  
 

Seja je zaključena ob 21.52 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: 13.11.2020 

 

Z A P I S N I K 

 

6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od četrtka, 

12.11.2020 od 11.00 ure, do petka, 13.11.2020 do 12.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v četrtek, 12.11. 

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 12 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 

Glasovalo je 11 svetnic in svetnikov. 

 

DNEVNI RED: 

1. POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

»Večgeneracijski urbani športni park Radlje ob Dravi« 

2. POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA - 1,0972 % 

DELEŽA OBČINE RADLJE OB DRAVI V DRUŽBI  DOM HMELINA, DOM ZA STAREJŠE 

OBČANE, D.O.O. 

3. PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SPREMEMBE SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE 

V VRTCU RADLJE OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

AD 1 – POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

»Večgeneracijski urbani športni park 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. 1 je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila.  

 

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

investicijskega projekta (DIIP) »Večgeneracijski urbani športni park Radlje ob Dravi« 

v predloženem besedilu.  

 

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

v zvezi z investicijo.  

 

S 7 glasovi ZA, 4 glasom PROTI, od 11 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep 

sprejet.  
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AD 2 – POSAMEZNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA - 1,0972 % 

DELEŽA OBČINE RADLJE OB DRAVI V DRUŽBI  DOM HMELINA, DOM ZA STAREJŠE 

OBČANE, D.O.O. 

 

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. 2 je glasovalo 11 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme Posamezni program 

prodaje finančnega premoženja - 1,0972 % deleža Občine Radlje ob Dravi v družbi  

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o. 

 

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

sprejet.  

 

AD 3 – PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SPREMEMBE SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE 

V VRTCU RADLJE OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

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 11 svetnikov, ki so potrdili prejem vabila. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu 

spremembe sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 

2020/2021. 

 

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

sprejet.  

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave              

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 


