OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-10

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek,
21.12.2020 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III in se je
nadaljevala v ponedeljek, 4.1.2021 ob 18.00 uri
Prisotni dne 21.12.2020: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Anton VODUŠEK,
Dominika KARLATEC, Alenka HELBL, Dejan KRESNIK, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK,
Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC, Robert KRIVOGRAD, Silvo PINTER.
Opravičeno odsotni dne 21.12.2020: Tjaša VUČIČ, Ešli PUŠNIK, Dušan GLASER, Tjaša
BREG
Prisotni dne 4.1.2021: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Anton VODUŠEK, Stanislav
LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC, Silvo PINTER,
Tjaša VUČIČ
Opravičeno odsotni dne 4.1.2021: Ešli PUŠNIK, Dušan GLASER, Dejan KRESNIK
Prisotni vabljeni:
- Mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi,
- Gregor LIKAR, strokovni vodja na JZ ŠKTM,
- Aljoša KRIVEC, Skupni občinski organ Koroške, MO Slovenj Gradec,
- Meta ZAJC POGORELČNIK, direktorica JKP Radlje ob Dravi d.o.o.,
- mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj,
- Marinka KONEČNIK KUNST – direktorica ZUM d.o.o.,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja
- Nives ČAVNIK, višja svetovalka,
- Jasna KUNČNIK, višja svetovalka,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 13. REDNE SEJE TER 6. DOPISNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI
Župan je pozval svetnike k razpravi.
Razpravljala je ga. Alenka Helbl.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1 Potrdi se zapisnik in sklepi 13. redne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2 Potrdi se zapisnik in sklepi 6. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Z 11 glasovi ZA in 1 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
DNEVNI RED 14. REDNE SEJE:
Župan predlaga, da se predlog 3. rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za
leto 2020, v skladu z 98. členom Poslovnika občinskega sveta obravnava po
skrajšanem postopku.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Občinski svet soglaša, da se 3. rebalans
Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 obravnava po skrajšanem postopku.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Drugih predlogov vezanih na dnevni red seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: 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 6. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 13. redne seje in 6. dopisne seje ter poročilo
župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama
3. Predlog cen programov vrtcev za leto 2021
4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021
5. Potrditev cene izvajanja storitve javne gospodarske službe »Oskrbe s pitno vodo«
6. Poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 za projekt »Slovenia Green«
7. Predlog Odloka o 3. rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 –
skrajšani postopek
8. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2021
9. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob
Dravi za leto 2021
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava
11. Kadrovske zadeve:
A. Imenovanje člana strokovnega sveta za kulturo v JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
B. Imenovanje člana v Nadzorni svet Javnega podjetja KIČ Radlje d. o. o.
C. Imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Radlje ob Dravi
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – druga obravnava
13. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 s Predlogom Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2021- splošna razprava
14. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 s Predlogom Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2022- splošna razprava
15. Seznanitev z odgovorom na prejeto Iniciativo za čistejši zrak
16. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

2. TOČKA
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 13. REDNE SEJE IN 6. DOPISNE SEJE,
TER POROČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA
Mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj poda odgovore
na vprašanja svetniške skupine SDS, ki so bila pisno podana na Občino Radlje ob
Dravi.
Župan predstavi poročilo o realizaciji sklepov 13. 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. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 13. redne seje OS in 6. dopisne seje
OS ter s poročilom župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.
Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2021
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Obrazložitev je podal mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj Osnovne šole Radlje ob
Dravi.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6:
-

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021
ceno 1. starostnega obdobja v višini 531,36 EUR.

-

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
ceno 2. starostnega obdobja v višini 378,35 EUR.

-

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 478,23 EUR,
ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 340,52 EUR.

-

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 441,88 EUR
in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 397,69 EUR.

-

Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 39,30 EUR.

-

Starši s stalnim prebivališčem v Občini Radlje ob Dravi plačujejo od 1.1.2021
do 31.12.2021 za 1.starostno obdobje in za kombinirani oddelek ceno, ki velja
v letu 2020. Razliko do ekonomsko izračunane cene krije Občina Radlje ob
Dravi.

-

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.

Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA
LETO 2021
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
Dodatno obrazložitev predloga cen je predstavil g. Gregor LIKAR, strokovni vodja JZ
ŠKTM Radlje ob Dravi.
V razpravi je sodelovala svetnica Alenka HELBL.
Župan predlaga, da se do prihodnje seje pripravijo pisni odgovori na vprašanja
svetnice ge. Alenke Helbl.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7:
- Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
strokovno pripravo v višini 633,39 evrov na mesec.
- Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
vodenje in koordiniranje v višini 1,45 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50
% pa uporabniki.

- Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
izvajanje neposredne oskrbe v višini 15,55 evrov/uro, katero plača 50 %
občina, 50 % pa uporabniki.
- Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na
domu v višini 17,64 evrov/uro.
- Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih
storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za
uporabnika v višini 2,5 evrov.
Z 9 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Svetnica Alenka Helbl poda proceduralni predlog, da poročevalec poda odgovore
neposredno na seji.
Župan daje na glasovanje proceduralni predlog svetnice ge. Alenke Helbl.
Predlog SKLEPA: Poročevalca se pokliče nazaj, da poda odgovore na vprašanja
svetnice Alenke Helbl neposredno na seji.
S 3 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov sklep ni sprejet.
5.TOČKA
POTRDITEV CENE IZVAJANJA STORITVE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE »OSKRBE S PITNO
VODO«
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 podala direktorica JKP Radlje ob Dravi d.o.o., ga.
Meta ZAJC POGORELČNIK.
V razpravi so sodelovali g. Robert Krivograd, ga. Alenka Helbl, župan in direktorica
JKP Radlje ob Dravi d.o.o., ga. Meta Zajc Pogorelčnik.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
sklep o potrditvi cene storitve javne službe »Oskrbe s pitno vodo« v predlagani
vsebini. In sicer:
Občinski svet občine Radlje ob Dravi na osnovi predlagane predračunske cene
skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS 87/2012) in obrazložene
v elaboratu o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo :

potrjuje naslednje cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za
obdobje od 01.01.2021 naprej
-

Oskrba s pitno vodo in z vodnim povračilom - vodarina
0,8010 €/m3
Omrežnina za DN 20 ….
2,3454 €/mesec

Potrjene cene izvajanja gospodarske javne službe se objavijo in pričnejo veljati s
1. 1. 2021.
Z 8 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
6.TOČKA
POROČILO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020 ZA PROJEKT »SLOVENIA GREEN«
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Poročilo je predstavila ga. Nives ČAVNIK, višja svetovalka.
V razpravi je sodelovala svetnica ga. Alenka HELBL.
Župan predlaga, da se do prihodnje seje pripravijo pisni odgovori na vprašanja
svetnice ge. Alenke Helbl.
Župan predlaga v sprejem SKLEP 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in
potrdi poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 za projekt »Slovenia Green.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O 3. REBALANSU PRORAČUNA 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.
Obrazložitev predloga 3. rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020
je podala računovodkinja ga. Natalija PLANINŠIČ.
V razpravi je sodelovala svetnica ga. Alenka HELBL.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
3. Rebalans Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.
Z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

8. TOČKA
PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA
LETO 2021
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.
V razpravi sta sodelovala svetnik g. Dejan KRESNIK in svetnica ga. Dominika
KARLATEC.
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 2021, v predlagani
vsebini.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9.TOČKA
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKIH TAKS V OBČINI RADLJE
OB DRAVI ZA LETO 2021
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.
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
2021, v predlagani vsebini.
Z 12 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
10.TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST 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 predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi je podal predstavnik SOOU MO Slovenj
Gradec g. Aljoša KRIVEC.
V razpravi so sodelovali svetnik g. Robert KRIVOGRAD, g. Aljoša KRIVEC in župan,
mag. Alan BUKOVNIK.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
soglaša, da je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Svetnica ga. Alenka HELBL predlaga odmor oz. prekinitev seje in da se seja nadaljuje
naslednjič.
Sledi odmor.
Svetnica ga. Alenka HELBL poda proceduralni predlog, da se točka Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Radlje ob Dravi na tej seji ne obravnava in se preloži na kasnejši čas. V
nasprotnem primeru bodo svetniki SDS sejo obstruirali.
Župan predlaga, da se zaradi prisotnosti poročevalke ge. MARINKE KONEČNIK KUNST,
zamenja vrstni red točk dnevnega reda, tako da se obravnava še 12. točka – Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, preostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo. Po obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi –
druga obravnava, se seja, zaradi poteka časa predvidenega za sejo, prekine in
nadaljuje drugič.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14:
Spremeni se predlagani dnevni red 14. redne seje tako, da se 12. točka- Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – druga obravnava, obravnava kot
11. točka dnevnega reda. Preostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Po obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – druga
obravnava, se seja, zaradi poteka časa predvidenega za sejo, prekine in
nadaljuje drugič.
Z 8 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

11.TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 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.
Sejo zapustijo svetniki Alenka HELBL, Robert KRIVOGRAD in Dejan KRESNIK.
Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert POTNIK.
Obrazložitev predloga odloka je podala direktorica ZUM d.o.o. ga. Marinka
KONEČNIK KUNST.
Dodatna pojasnila k predlogu je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
V razpravi je sodelovala svetnica ga. Dominika KARLATEC.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
Sejo zapusti svetnica Dominika KARLATEC.
Seja se zaradi poteka predvidenega časa, ob 23.35 uri prekine in se nadaljuje
prihodnjič.
NADALJEVANJE 14. REDNE SEJE, DNE 4.1.2021 OB 18.00 URI.
Župan pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost. Župan ugotavlja, da je na seji prisotnih
9 svetnic in svetnikov, občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa.
Na sejo so se opravičili g. Dejan KRESNIK, ga. Ešli PUŠNIK in g. Dušan GLASER.
Pred sejo je bil na občino naslovljen dopis svetniške skupine SDS, s katerim obvešča
župana, da niso izpolnjeni poslovniški pogoji za nadaljevanje seje. V dopisu navajajo,
da v kolikor se bo seja kljub temu nadaljevala, se je svetniki svetniške skupine SDS ne
bodo udeležili.
Mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj poda odgovore
občinske uprave. Pojasni, da 14. redna seja OS ni bila prekinjena zaradi
nesklepčnosti, ampak zaradi tega, ker občinski svet časovno ni uspel obravnavati
vseh točk dnevnega reda.
12.TOČKA– KADROVSKE ZADEVE:
12 A. Imenovanje člana strokovnega sveta za kulturo v JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

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

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil
predsednik komisije g. Robert POTNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16: Občinski svet se je seznanil s stališčem
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede imenovanja člana
strokovnega sveta za kulturo JZ ŠKTM Radlje ob Dravi.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
12 B Imenovanje člana 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.
Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil
predsednik komisije g. Robert POTNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17: Za člana Nadzornega sveta Javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. se imenuje Boris Gašper,
Radelca 4, 2360 Radlje ob Dravi.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11 C. Imenovanje članov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Radlje ob Dravi
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil
predsednik komisije g. Robert POTNIK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi kot
predstavnike ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi,
imenuje:
Roberta POTNIKA
Antona VODUŠKA
Metko ERJAVEC.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

13.TOČKA
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2021 S PREDLOGOM
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2021- SPLOŠNA RAZPRAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj, poda odgovore
na pripombe svetnice ge. Alenke HELBL, vezane na določila poslovnika pri
sprejemanju proračuna.
Dodatno obrazložitev glede priprave proračuna je predstavila računovodkinja ga.
Natalija PLANINŠIČ.
Predlog proračuna za leto 2021 je podrobno predstavil župan mag. Alan BUKOVNIK.
Na pobudo predsednika odbora za stanovanjske zadeve se je sestal Odbor za
stanovanjske zadeve. Stališče odbora je svetnicam in svetnikom predstavil
predsednik g. Stanislav Lipuš.
V razpravi so sodelovali svetniki g. Ivan SUŠNIK, ga. Marjanca MERŠNIK, g. Silvo PINTER,
g. Robert POTNIK, g. Anton VODUŠEK in g. Karl KOTNIK.
Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob
Dravi za leto 2021 je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno
infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Stališče odbora je
predstavil predsednik odbora g. Robert POTNIK.
Razprave glede letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Radlje ob Dravi za leto 2021 ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
soglaša, da je predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021, v predlagani
vsebini, skupaj s prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2021, primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo ob upoštevanju pripomb Odbora za prostorsko planiranje, komunalno
infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
14.TOČKA
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2022 S PREDLOGOM
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2022- SPLOŠNA RAZPRAVA
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Dodatno obrazložitev glede priprave proračuna je predstavila računovodkinja ga.
Natalija PLANINŠIČ.
Predlog proračuna za leto 2022 je predstavil župan mag. Alan BUKOVNIK.
V razpravi je sodelovala svetnica ga. Marjanca MERŠNIK.
Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob
Dravi za leto 2022 je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno
infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Stališče odbora je
predstavil predsednik odbora g. Robert POTNIK.
Razprave glede letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Radlje ob Dravi za leto 2022 ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
soglaša, da je predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, v predlagani
vsebini, skupaj s prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo ob upoštevanju pripomb Odbora za prostorsko planiranje, komunalno
infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
15.TOČKA
SEZNANITEV Z ODGOVOROM NA PREJETO INICIATIVO ZA ČISTEJŠI ZRAK
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Vsebino odgovora na prejeto iniciativo za čistejši zrak je predstavila Jasna Kunčnik,
višja svetovalka.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil z odgovorom na prejeto Iniciativo za čistejši zrak.
Z 9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 9 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
16.TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan prebere odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bila
podana na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
G. Stanislav Lipuš pove, da se svetnice in svetniki, ki so prisotni na seji, odpovedujejo
sejnini in sredstva namenijo družini na Remšniku, ki je utrpela škodo po požaru.
Seja je zaključena ob 21.20 uri.

Zapisali:
Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave
Jasna KUNČNIK, višja svetovalka II
Mag. Alan BUKOVNIK,
župan Občine Radlje ob Dravi

OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-10
Datum: 24.12.2020
ZAPISNIK
7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od srede,
23.12.2020 od 11.15 ure, do četrtka, 24.12.2020 do 10.00 ure.
Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v sredo, 23.12.2020.
Vabilo in gradivo je bilo posredovano naslednjim svetnikom:
Robert POTNIK, Tjaša VUČIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dominika KARLATEC,
Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠNIK, 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 9 svetnic in svetnikov.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – druga obravnava
AD 1 – 1.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi – druga obravnava
Gradivo k točki so svetnice in svetniki prejeli ob sklicu 14. redne seje občinskega
sveta.
Točka je že bila obravnavana na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi, ki je potekala dne 21.12.2020.
Občinski svet je bil nedvoumno sklepčen ob predstavitvi točke, ob podanih
obrazložitvah predlagatelja, ob podaji stališča pristojnega odbora in do zaključka
razprave. Dvom s strani OO SDS je bil podan, da na 14. redni seji niso bili izpolnjeni
pogoji za odločanje (2.odstavek dopisa z dne 23.12.2020). Prvi odstavek 38. člena
Poslovnika določa, da če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če
ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava
oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej.
Zaradi nedvoumne odprave dvoma v postopek glasovanja in ker gre za nujno
zadevo, je bilo odločanje o zadevi preloženo na dopisno sejo občinskega sveta.
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.
Dne 23.12.2020 ob 21.28 uri so bili s strani 5 svetnikov občinskega sveta podani
amandmaji k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča.
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Skladno z 80. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV št.
25/2006 in 35/2017) se lahko amandmaji vlagajo do konca obravnave.
Kot je bilo razvidno iz obrazložitve sklica 7. dopisne seje, je bilo na sejo predloženo
zgolj odločanje o zadevi, na podlagi prvega odstavka 38. člena Poslovnika.
Amandmaji vloženi s strani svetnikov Alenke Helbl, Roberta Krivograda, Ešli Pušnik,
Tjaše Breg in Dejana Kresnika z dne 23.12.2020 ob 21.28 uri so bili vloženi prepozno,
zato se jih ni obravnavalo in o njih ni glasovalo.
O navedenem so bili svetniki in svetnice pisno seznanjeni.
O sklepu 7. dopisne seje je glasovalo 9 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem
vabila.
SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje
ob Dravi, v predlagani vsebini.
Z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 9 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep
sprejet.
Zapisala: Marjana ŠVAJGER,
direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

Priloge:
- Potrdila o osebni vročitvi vabil članom občinskega sveta
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OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-10
Datum: 14.1.2021
ZAPISNIK
8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od srede,
13.1.2021 od 12.00 ure, do četrtka, 14.1.2021 do 8.00 ure.
Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v sredo, 13.1.2021.
Vabilo in gradivo je bilo posredovano naslednjim svetnikom:
Robert POTNIK, Tjaša VUČIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dejan KRESNIK, Alenka
HELBL, Ešli PUŠNIK, 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 9 svetnic in svetnikov.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Predlog kandidata za predstavnika občin v Razvojnem svetu Koroške regije
AD 1 – Predlog kandidata za predstavnika občin v Razvojnem svetu Koroške regije
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 je glasovalo 9 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila.
SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi kot kandidata za predstavnika občine v
Razvojnem svetu Koroške regije predlaga mag. Alana BUKOVNIKA, župana Občine
Radlje ob Dravi.
Z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 9 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep
sprejet.
Zapisala: Marjana ŠVAJGER,
direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

Priloge:
- Potrdila o osebni vročitvi vabil članom občinskega sveta
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