
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

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

28.6.2021 ob 18.00 uri, v veliki dvorani Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob 

Dravi). 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca 

MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC, Silvo PINTER, Tjaša VUČIČ, Ivana KUS. 

 

Opravičeno odsotni: Ešli PUŠNIK, Dejan KRESNIK, Anton VODUŠEK. 

Ostali odsotni: Alenka HELBL, Tjaša BREG, Robert KRIVOGRAD, Dušan GLASER 

 

Župan prebere dopis, ki je bil poslan s strani svetnice Alenke HELBL Občini Radlje ob 

Dravi, s katerim Svetniška skupina SDS župana kot predsedujočega sejam 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi obvešča, da bodo člani občinskega 

sveta iz vrst SDS obstruirali 17. redno sejo občinskega sveta.  

 

Župan poda odgovor na dopis Svetniške skupine Slovenske demokratske stranke.  

 

Prisotni vabljeni:  

- Martina JESENIČNIK, Skupni organ Koroške – občinski urbanist, 

- Mojca SVEČKO, ZUM Maribor, d.o.o., 

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

- Sašo BLATEŠIČ, vodja Skupnega organa Koroške, 

- mag. Tadej PUNGARTNIK, direktor KPM, 

- Meta ZAJC POGORELČNIK, direktorica JKP Radlje ob Dravi d.o.o., 

- Marjan ŠOL, predsednik NO Občine Radlje ob Dravi, 

- Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, 

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

zadeve, 

- mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja urada za splošne zadeve in razvoj, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 
 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 16. REDNE SEJE IN 9. DOPISNE 

SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI  

 

Pripomb na zapisnik 16. redne seje ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 16. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

 

 



 

Pripomb na zapisnik 9. dopisne seje ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

DNEVNI RED 17. REDNE SEJE:  

 

Dodatnih predlogov vezanih na dnevni red 17. redne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in 

imenovanju ulic in mest v naselju Radlje ob Dravi obravnava po skrajšanem 

postopku.  

 

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

da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in 

mest v naselju Radlje ob Dravi obravnava po skrajšanem postopku. 

 

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

 

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

dnevni red 16. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi in zapisnika in sklepov 9. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 16. redne seje in 9. dopisne seje ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 

zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP01 v OPN Občine Radlje 

ob Dravi – ID. št. 2321 

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP RA 50 

v Občini Radlje ob Dravi- prva obravnava 

5. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob 

Dravi za šolsko leto 2021/2022  

6. Obravnava poročil za leto 2020:  

a. Skupni organ Koroške in medobčinsko redarstvo 

b. Medobčinski inšpektorat Koroške 

c. Policijska postaja Radlje ob Dravi 

d. Koroški pokrajinski muzej 

e. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

7. Potrditev cene izvajanja storitve gospodarske javne službe »oskrbe s pitno 

vodo« 

8. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2021 

9. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje nadomestnega člana Odbora za lokalno samoupravo in 

sodelovanje med občinami 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic 

in cest v naselju Radlje ob Dravi – skrajšani postopek 



11. Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih 

nadzornih pregledih v letu 2020 za leto 2019 

12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

 

2. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 16. REDNE SEJE IN 9. DOPISNE SEJE TER 

POROČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA 

 

Župan predstavi poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje in 9. dopisne seje ter 

poročilo o aktivnostih med obema sejama. 

 

Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.  

 

Razprave ni bilo.  

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

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 16. redne seje in 9. dopisne seje OS 

ter s poročilom župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

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

 

3. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OP01 V OPN OBČINE RADLJE 

OB DRAVI – ID. ŠT. 2321 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala ga. Martina Jeseničnik, Skupni organ Koroške – 

občinski urbanist. 

 

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

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

 

V razpravi sta sodelovala g. Robert Potnik in župan, mag. Alan Bukovnik. 

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

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi na območju EUP OP01 v OPN Občine Radlje ob Dravi – ID. št. 2321, v 

predlagani vsebini. 

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

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA EUP RA 50 

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.  

 

Dodatno obrazložitev je podala ga. Mojca Svečko, predstavnica podjetja ZUM 

Maribor, d.o.o. 

 

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. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, 

da je predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP RA 50 v 

Občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za drugo obravnavo. 

 

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

 

 

5. TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU RADLJE 

OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev predloga sistemizacije je podal mag. Damjan Osrajnik, ravnatelj 

Osnovne šole Radlje ob Dravi. Stališče občinske uprave je podala mag. Katja Burja 

Kotnik, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj.  

Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.  

 

V razpravi je sodelovala ga. Marjanca Meršnik.  

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

soglasje k predlogu sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 

2021/2022, ki ga je predlagal Javni zavod Osnovne šole Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9: Za šolsko leto 2021/2022 se uveljavi povečan 

oziroma fleksibilni normativ za oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek. 

 

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

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občina Radlje ob Dravi kot ustanoviteljica 

zavoda Osnovne šole Radlje ob Dravi, katerega sestavni del je vrtec Radlje ob Dravi, 

sprejme sklep, s katerim dovoljuje uporabo manjše notranje igralne površine za 

otroka v vrtcu Radlje ob Dravi, in sicer za obdobje dveh šolskih let. 

 



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

 

 

6. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2020: 

 

a. Skupni organ Koroške in medobčinsko redarstvo 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik. 

 

Obrazložitev poročila je podal g. Sašo Blatešič, vodja Skupnega organa Koroške. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

poročilo Skupnega organa Koroške in medobčinskega redarstva za leto 2020. 

 

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

 

b. Medobčinski inšpektorat Koroške 

 

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. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

poročilo Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2020. 

 

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

 

c. Policijska postaja Radlje ob Dravi 

 

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. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

poročilo Policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2020 - Kako varno smo živeli v letu 

2020. 

 

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

 

d. Koroški pokrajinski muzej 

 

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



 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik. 

 

Obrazložitev poročila je podal direktor Koroškega pokrajinskega muzeja mag. Tadej 

PUNGARTNIK. 

 

Razprave ni bilo.  

 

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

poročilo Koroškega pokrajinskega muzeja za leto 2020. 

 

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

 

e. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik. 

 

Dodatno obrazložitev je podala direktorica Javnega komunalnega podjetja Radlje 

ob Dravi d.o.o., ga. Meta Zajc Pogorelčnik.  

 

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

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

 

V razpravi sta sodelovali ga. Metka Erjavec in ga. Meta Zajc Pogorelčnik.  

 

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

poročilo Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2020. 

 

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

 

 

7. TOČKA 

POTRDITEV CENE IZVAJANJA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE »OSKRBE S 

PITNO VODO« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica Javnega komunalnega podjetja 

Radlje ob Dravi d.o.o., ga. Meta Zajc Pogorelčnik.  

 

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

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

 

V razpravi sta sodelovala g. Stanislav Lipuš in direktorica ga. Meta Zajc Pogorelčnik. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16: 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 Elaborata o oblikovanju cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  

 

potrjuje naslednje cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za 

leto 2021: 

  

-  predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo - vodarina za prihodnje 

obračunsko obdobje znaša 0,9049 EUR/m3  

- predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - omrežnina znaša 

2,3819 EUR/enoto vodomera DN 20/mesec.  

 

Potrjene cene izvajanja gospodarske javne službe se objavijo in pričnejo veljati s 1. 7. 

2021. 

 

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

 

8. TOČKA 

DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2021 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Ga. Metka Erjavec je občinski svet seznanila s predlogom Komisije za občinska 

priznanja.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP 17:  

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za  leto 2021 se podeli: 

- Antoniji Alojziji Račnik. 

 

PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 se podelijo: 

- Viktorju Tjukajev; 

- Veri in Ivanu Peruš; 

- Žanu Karničniku. 

 

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

 

 

9. TOČKA 

KADROVSKE ZADEVE - Imenovanje nadomestnega člana Odbora za lokalno 

samoupravo in sodelovanje med občinami 
 

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. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Odbor 

za lokalno samoupravo in sodelovanje med občinami imenuje: 

 

Alenko Helbl, Dobrava 1, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

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

 

10. TOČKA 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI IN IMENOVANJU 

ULIC IN CEST V NASELJU RADLJE OB DRAVI – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  
 

Dodatno obrazložitev je podala ga. Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in 

pravne zadeve. 

 

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. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest v 

naselju Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

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

 

11. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL NADZORNEGA ODBORA OBČINE RADLJE OB DRAVI O 

IZVEDENIH NADZORNIH PREGLEDIH V LETU 2020 ZA LETO 2019 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednik nadzornega odbora g. Marjan ŠOL je občinski svet seznanil s poročilom 

oz. ugotovitvami nadzornega odbora.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 

seznanjen s poročilom Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih 

nadzornih pregledih v letu 2020 za leto 2019. 

 

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

 

 

 

 

 



12.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

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

podana na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

Mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj, prebere 

odgovore na svetniška vprašanja prejeta med obema sejama.  

 

Novih pobud in vprašanj svetnic in svetnikov ni bilo.  

 

Seja je zaključena ob 21.20 uri.  

 

Zapisala: 

Jasna KUNČNIK, višji svetovalec  

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

župan Občine Radlje ob Dravi 
 


