
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 8.8.2016 

 

 

Z A P I S N I K 
 

14. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 8.8.2016 

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,  Alenka Helbl, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik, 

Peter Starc,  Karl Kotnik, Robert Krivograd, Metka Erjavec, Dušan Glaser, Sašo Grögl.  

 

Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Peter Starc. 

 

Prisotni vabljeni:  

- Predstavnik podjetja URBIS d.o.o., g. Rajko Sterguljc, direktor, 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: 

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

- Predstavnik Skupne občinske uprave Koroške, Mitja OVČJAK. 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI IN 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 13. 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 sklepi 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

DNEVNI RED 14. REDNE SEJE:  



 

Župan predlaga, da se na dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi doda nova 6. točka dnevnega reda – Informacija o izvrševanju 

proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta ter da se ostale 

točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo. 

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se na dnevni red 14. 

redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi doda nova 6. točka – 

Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta ter da se ostale točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo. 

 

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

 

Ker gre za manj zahtevne spremembe župan predlaga, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d. o. o.  sprejme po skrajšanjem postopku. 

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d. o. o.  sprejme po skrajšanjem postopku. 

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 14. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 14. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 5. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi; 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi  - druga obravnava; 

3. Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za 

leto 2016; 

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

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.  – skrajšani postopek; 

5. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem  načrtu Občine Radlje ob Dravi -  

druga obravnava; 

6. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta; 

7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

   

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

 

 

 

 

 



2. 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 predstavil predsednik odbora, g. Robert Potnik. 

 

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

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

ZA LETO 2016 

 

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. 

 

RAZPRAVA:  

 

Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, če je že znana cena po m2 za odkup dela 

nepremičnine – kletnih prostorov bivše Blagovnice Tima.  V primeru, da cena ni 

znana, predlaganega sklepa o nakupu ne more potrditi.  

 

Župan: Občina je pred cca 3 leti po izklicni ceni 254.000 EUR kupila objekt bivša 

Blagovnica Tima, od KBM Leasing d.o.o. Polovico objekta je Občina Radlje ob Dravi 

prodala Delavski hranilnici d.d. za vrednost 304.000 EUR. Občina je pridobila 

funkcionalno zemljišče s parkirnimi prostori ter dve nadstropji objekta. Na razpisu 

Ministrstva RS za infrastrukturo za energetsko sanacijo objekta se bo financirala 

investicija samo za javni del objekta. Pogoj za prijavo na razpis je, da se s projektom 

strinjajo vsi solastniki oz. etažni lastniki objekta. Kletni prostori bodo služili za ureditev 

kotlovnice. Z Delavsko hranilnico d.d. je dogovorjeno, da bo cena primerljiva s ceno, 

po kateri je prostore prodajala občina.  

 



Alenka HELBL: s podanim odgovorom ni zadovoljna. Zdi se ji pravilno, da občina 

pridobi sredstva na razpisu za energetsko sanacijo, vendar meni, da bi za potrditev 

sklepa o nakupu morala biti znana cena po m2 površine.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Letni načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 dopolni z nepremičnino z 

delom stavbe z ID znakom: 804-610-4 (nakup nepremičnine – kletnih prostorov 

poslovnega kompleksa – bivša blagovnica Tima). 

 

Z 11 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  

JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D. O. O.  – 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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 g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d. o. o., v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

5.  TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM  NAČRTU 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 Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter 

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

 

Podrobnejšo obrazložitev je podal direktor podjetja Urbis d.o.o., g. Rajko STERGULJC. 

 

RAZPRAVA:  

 



Robert KRIVOGRAD: zanima ga, ali ima občina kakršno koli možnost pomagati 

občanom, ki bodo s sprejemom OPN-ja izgubili stavbna zemljišča oz. kmetijska 

zemljišča (zaradi spremembe namembnosti) in posledično utrpeli izgube. 

 

Rajko STERGULJC: meni, da ne gre za izgube, ampak predvsem za to, da v 

posameznih primerih vloge in pobude s strani občanov za spremembo namembnosti 

zemljišča niso bile upoštevane. Do izgub stavbnih zemljišč je prišlo le pri lastnikih, ki so 

imeli stavbna zemljišča razpršene gradnje po Kozjaku in Pohorju, na katerih ni bilo 

objektov, prav tako pa ni bilo podanih vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz 

stavbnih zemljišč so bila izločena tudi zemljišča bivše industrijske cone – Geberit, 

zaradi potreb strateško razvojnih površin kolesarske steze in razvoja Vodnega parka 

Reš.  

 

Župan predlaga v sprejem 

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

občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

6. 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.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izvrševanjem 

proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta.  

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

 

7. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan poda odgovor na pobudo in vprašanje svetnika podano na 13. redni seji 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k podaji 

novih pobud in vprašanj. 

 

Metka ERJAVEC:  skupaj s krajani Vuhreda se veselijo, da je Direkcija RS za 

infrastrukturo pristopila z izvajanjem obnovitvenih del na mostu v Vuhredu, saj se je na 

obnovo čakalo 9 let. Kljub temu pa krajane zanima dinamika in potek načrtovanih 

del, zato se na Občino Radlje ob Dravi obrača s prošnjo, da na DRSI posreduje dopis 

glede dinamike oz. poteka obnovitvenih del.  

 



ŽUPAN: vprašanje bo naslovljeno na Direkcijo RS za infrastrukturo. Pove, da se je že 

pogovarjal z go. Pirmanovo na DRSI, ki je zadolžena za projekte na objektih. 

Dogovorjeno je bilo, da bodo  podali odgovor na kakšen način bo potekala 

dinamika obnovitvenih del. Upa, da bodo zapore mostu čimbolj kratkotrajne.  

 

Robert POTNIK: kot vodja projekta Študentske delovne brigate se zahvali ŠDB, da so 

aktivnosti izvedli v Občini Radlje ob Dravi. Zahvalo poda tudi vsem vodjem gradbišč 

ter prebivalcem Sp. Vižinge oz. naselja Havaji, saj so rezultati projekta še posebej 

vidni v okolici doma Havaji. 

 

Metka ERJAVEC: pridružuje se pohvalam Študentske delovne brigade in se zahvali za 

aktivnosti v kraju Vuhred.  

 

 

Seja zaključena ob  19.00 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 14. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 8.8.2016, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se na dnevni red 14. 

redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi doda nova 6. točka – 

Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta ter da se ostale točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d. o. o.  sprejme po skrajšanjem postopku. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 14. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 5. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi; 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi  - druga obravnava; 

3. Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za 

leto 2016; 

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

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.  – skrajšani postopek; 

5. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem  načrtu Občine Radlje ob Dravi -  

druga obravnava; 

6. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta; 

7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 5 so bili realizirani na sami seji.  

 

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.  

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Letni načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 dopolni z nepremičnino z 

delom stavbe z ID znakom: 804-610-4 (nakup nepremičnine – kletnih prostorov 

poslovnega kompleksa – bivša blagovnica Tima). 



REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa so se pričele izvajati nadaljnje aktivnosti v 

zvezi s sklenitvijo pogodbe za nakup kletnih prostorov bivše Blagovnice Tima.  

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d. o. o., v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

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

občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen z izvrševanjem 

proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta.  

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum:  2.9.2016 

 

Z A P I S N I K 

 

6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala v petek, dne 

2.9.2016 med 09.00 in 10.00 uro. 

  

DNEVNI RED:  

 

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

vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob 

Dravi – skrajšani postopek 

 

Vabila so bila svetnikom osebno vročena v torek, dne 30.8.2016.  

 

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

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

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

Dušan Glaser, Sašo Grögl. 

 

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

veljavno sklepajo.  

 

AD 1 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi – 

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. 

 

Glasovalo je 14 svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila. 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in 

vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

S 14 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 14 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: 013-0001/2014-02 

Datum:  11.10.2016 

 

Z A P I S N I K 

 

7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala v torek, dne 

11.10.2016 med 11.00 in 12.00 uro. 

  

DNEVNI RED:  

 

1. POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT: »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA RADLJE« 

 

Vabila so bila svetnikom osebno vročena v petek, dne 7.10.2016.  

 

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

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

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

Dušan Glaser, Sašo Grögl. 

 

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

veljavno sklepajo.  

 

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

PROJEKT: »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA RADLJE« 

 

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

 

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

 

Glasovalo je 13 svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) Energetska sanacija objekta Tima Radlje v predloženem 

besedilu s čimer se odobri priprava investicijskega programa. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

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

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave     

          

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 


