
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

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

13.12.2021 ob 18.00 uri, v veliki dvorani Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob 

Dravi). 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Stanislav LIPUŠ, Alenka HELBL, Dejan 

KRESNIK, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Robert KRIVOGRAD, Metka ERJAVEC, Silvo 

PINTER, Tjaša VUČIČ, Ivana KUS, Anton VODUŠEK, Ešli PUŠNIK.  

 

Opravičeno odsotni: Karl KOTNIK, Dušan GLASER. 

 

Kasneje se pridruži: Erika PLANINŠEC.  

 

Prisotni vabljeni:  

- Andreja POLANC, predsednika OVK, 

- Rajko STERGULJC, URBIS d.o.o., 

- Martina Jeseničnik, občinska urbanistka, Skupni organ Koroške, 

- Ana VIHER, AVIZIJA Anuška Viher s.p.,  

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

- Damjan CVETKO, direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Klara GLAZER, občinska uprava, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Jasna KUNČNIK, 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 18. REDNE SEJE IN 10. DOPISNE 

SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI  

 

Pripomb na zapisnik 18. redne seje ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 18. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 10. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

 



DNEVNI RED 19. REDNE SEJE:  

 

Svetnicam in svetnikom je bilo dne 9.12.2021 v skladu s 30. členom Poslovnika 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  poslano gradivo za razširitev dnevnega 

reda 19. redne seje občinskega sveta, zato župan predlaga, da se na dnevni red 

doda nova 17. točka - POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »CENTER 

SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI«, ostale točke pa 

se ustrezno preštevilčijo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi se razširi tako, da se doda nova 17. točka- POTRDITEV 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 

GOSPODARJENJA Z GOZDOVI«. 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

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

 

Nadalje župan predlaga, da se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RA 46 v Občini Radlje 

ob Dravi obravnava po skrajšanem postopku.  

 

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

da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi obravnava po 

skrajšanem postopku. 

 

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

 

Drugih predlogov vezanih na dnevni red 19. redne seje ni bilo.  

 

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

dnevni red 19. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje in 10. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi. 

3. Potrditev mandata članici občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

4. Poročilo župana o realizaciji sklepov 18. redne seje in 10. dopisne seje ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi – 

skrajšani postopek 

6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnih zemljišč  

pri posamični poselitvi na delu EUP OP - 01 v naselju Spodnja Vižinga v  OPN 

Občine Radlje ob Dravi – ID. št. 2557 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko zazidavo Dobrava- EUP DO 05 SK – prva obravnava  

8. Predlog cen programov vrtcev za leto 2022 

9. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 

2022 



10. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 

2022 

11. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje 

ob Dravi za leto 2022 

12. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi za leto 2022 

13. Poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 za projekt »Slovenia Green« 

14. Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 

2021 – skrajšani postopek 

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Proračuna Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2022 – skrajšani postopek 

16. Podaja mnenja k imenovanju izbrane kandidatke za pomočnico direktorja 

Centra za socialno delo Koroška na Enoti Radlje ob Dravi 

17. Potrditev investicijskega programa »Center sonaravnega in trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi« 

18. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

 

 

2. TOČKA 

UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednica OVK, ga. Andreja POLANC, je občinski svet seznanila z ugotovitvami 

občinske volilne komisije. 

 

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik g. Robert Potnik.  

 

Razprave ni bilo.  

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

ugotavlja, da članici občinskega sveta, Tjaši STROPNIK, roj. 25.12.1987, stanujoči Vas 

71, 2360 Radlje ob Dravi, zaradi podane odstopne izjave preneha mandat članice 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi,  z dnem 19.10.2021. 

 

S prenehanjem mandata članice Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

preneha tudi mandat članice v Statutarno-pravni komisiji ter Komisiji za štipendije. 

 

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

 

3. TOČKA 

POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

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



 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Z ugotovitvami občinske volilne komisije je občinski svet seznanila predsednica OVK, 

ga. Andreja POLANC. 

 

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik 

g. Robert Potnik.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na 

podlagi ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi, 

Eriki PLANINŠEC, roj. 15.12.1966, stanujoči Zgornja Vižinga 36B, Radlje ob Dravi, 

naslednji kandidatki z iste liste kandidatov predlagatelja stranke SDS Slovenska 

demokratska stranka, kot naslednji na listi kandidatov stranke Slovenska demokratska 

stranka, v 1. volilni enoti, potrjuje mandat članice Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, do izteka mandatne dobe občinskega sveta. 

 

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

 

Župan povabi k navzočnosti pri nadaljevanju seje novoizvoljeno članico občinskega 

sveta go. Eriko Planinšec in ji čestita.  

Na seji se pridruži svetnica Erika Planinšec.  

 

 

4. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 18. REDNE SEJE  in 10. DOPISNE SEJE TER 

POROČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA 

 

Župan predstavi poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje in 10. 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. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 18. redne seje in 10. dopisne seje OS 

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

 

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

 

5. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA RA 46 V OBČINI RADLJE OB DRAVI – 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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



 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev predloga je podal g. Rajko Sterguljc, direktor podjetja Urbis 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. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi – v predlagani vsebini in po 

skrajšanem postopku. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ  PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELU EUP OP - 01 V NASELJU SPODNJA 

VIŽINGA V  OPN OBČINE RADLJE OB DRAVI – ID. ŠT. 2557 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal ga. Martina Jeseničnik, občinska urbanistka, Skupni 

organ Koroške. 

 

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. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi na območju EUP OP01 v naselju Spodnja Vižinga v OPN Občine Radlje ob 

Dravi – ID. št. 2557, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

7. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

STANOVANJSKO ZAZIDAVO DOBRAVA- EUP DO 05 SK – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 



Obrazložitev predloga je podala ga. Marisa Grnjak, AVIZIJA, studio za arhitekturo, 

inženiring, projektiranje.  

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. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, 

da je predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 

zazidavo Dobrava - EUP DO 05 SK primerna podlaga za drugo obravnavo. 

 

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

 

 

8. TOČKA 

PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2022 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitve predloga cen je podala pomočnica ravnatelja OŠ Radlje ob Dravi, ga. 

Špela Rus.  

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva je predstavila predsednica odbora ga. Marjanca MERŠNIK.  

V razpravi so sodelovali ga. Marjanca Meršnik, ga. Ešli Pušnik, ga. Ivana Kus,  ga. 

Alenka Helbl, ga. Erika Planinšec, župan mag. Alan Bukovnik in ga. Špela Rus.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31.12. 2022 

ceno 1. starostnega obdobja v višini  539,45 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 386,53 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 485,51 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  347,88 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 446,97 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  402,27 EUR.  

- Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 43,23 €.  

- Za starše s stalnim prebivališčem v Občini Radlje ob Dravi se od 1.1.2022 

do 31.12.2022 cena ne poviša. Razliko do ekonomsko izračunane cene 

krije Občina Radlje ob Dravi.  

- Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti 

(začasni izpis otroka) 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.  

 

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

 

9. TOČKA 

PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA 

LETO 2022 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitve predloga je podal direktor Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi g. 

Damjan Cvetko.  

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva je predstavila predsednica odbora ga. Marjanca MERŠNIK.  

V razpravi so sodelovali ga. Alenka Helbl, g. Stanislav Lipuš in g. Damijan Cvetko. 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13:  

1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

strokovno pripravo v višini 0,50 EUR/na uro oziroma 576,64 evrov na mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 0,95 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 % 

pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 18,61 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na 

domu v višini 20,06 evrov/uro. 



5. 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. 

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

 

10. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2022 

 

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.  

V razpravi sta sodelovala g. Dejan Kresnik in mag. Katja Burja Kotnik. 

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

Sklep o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2022, v predlagani 

vsebini.  

 

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

 

11. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKIH TAKS V OBČINI RADLJE 

OB DRAVI ZA LETO 2022 

 

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. 

 

V razpravi so sodelovali ga. Alenka Helbl, g. Robert Krivograd in mag. Katja Burja 

Kotnik.  

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

Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 

2022,  v predlagani vsebini. 

 

Z 10 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI od 14 navzočih svetnic in svetnikov je sklep 

sprejet. 

 

Župan odredi 10 minutni odmor. 

 

Sejo zapusti svetnica Ešli Pušnik. 

 



12. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2022 

 

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. 

 

V razpravi je sodelovala ga. Alenka Helbl.  

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

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Radlje ob Dravi  za leto 2022,  v predlagani vsebini. 

 

Z 9 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet. 

 

13. TOČKA 

POROČILO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2021 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. Klara Glazer, občinska uprava Občine Radlje ob Dravi.  

V razpravi je sodelovala ga. Alenka Helbl. 

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

in potrdi poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 za  projekt »Slovenia Green. 

 

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

 

14. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 

2021 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev rebalansa je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič.  

 

V razpravi je sodelovala ga. Alenka Helbl. 

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

2. rebalans Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021, skupaj s prilogami, v 

predlagani vsebini.  



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

 

15. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRORAČUNA OBČINE RADLJE 

OB DRAVI ZA LETO 2022 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev proračuna je podala računovodkinja 

ga. Natalija Planinšič.  

 

V razpravi o predlogu sprememb in dopolnitev proračuna je sodelovala ga. Alenka 

Helbl. 

 

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. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Spremembe in dopolnitve proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, v 

predlagani vsebini. 

 

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

 

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

spremembe in dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, v predlagani vsebini, skupaj s pripombami 

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

in kulturne dediščine.  

 

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

 

16. TOČKA 

PODAJA MNENJA K IMENOVANJU IZBRANE KANDIDATKE ZA POMOČNICO DIREKTORJA 

CENTRA ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA NA ENOTI 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. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi daje 

pozitivno mnenje k imenovanju izbrane kandidatke, Mirjane Popijal, za pomočnico 

direktorja Centra za socialno delo Koroška, na enoti Radlje ob Dravi. 

 



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

 

17. TOČKA 

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 

GOSPODARJENJA Z GOZDOVI« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala ga. Nives Čavnik, višja svetovalka za pripravo in 

vodenje projektov.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) za projekt »CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 

GOSPODARJENJA Z GOZDOVI« 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 svetnic in svetnikov je sklep sprejet. 

 

18. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

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

 

Alenka HELBL: Zastavi vprašanje zakaj še ni bilo sklicane redne seje Krajevne skupnosti 

Radlje in so seje potekale zgolj dopisno. V drugih krajevnih skupnostih so bile sklicane. 

Meni, da je določene zadeve primerno obravnavati tudi v obliki razprav.  

Nadalje opozori na problematiko glede pitne vode in njenega močnega kloriranja. 

Pove, da nekateri občani že razmišljajo o nakupovanju vode v plastenkah, pojavile 

naj bi se tudi kar resne trebušne težave. Želi, da se občane vnaprej opozori o 

kloriranju.  

Pohvali delo MMLS, želi jih podpreti pri delu in upa, da jih bo podprla tudi občina. 

Pove, da sejnino te seje namenja Nogometnemu klubu Radlje, vse preostale sejnine 

do konca mandata pa namenja MMLS.  

Poda voščilo ob prihajajočih praznikih.  

 

Župan: Pojasni, da Krajevna skupnost Radlje deluje dobro. Projekt ocvetličenje je 

pripomogel k temu, da je občina Radlje ob Dravi prejela naziv za najlepši manjši kraj 

v Sloveniji. Prav tako je bila izvedena novoletna okrasitev.  

Glede kloriranja pitne vode pove, da je izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo Javno 

komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

Ivan SUŠNIK: Želi, da se od izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo pridobijo informacije o 

delovanju klorinatorjev. Vsem vošči ob prihajajočih praznikih.  

 



Anton VODUŠEK: Pove, da se vsi, ki želijo informacije o deli Krajevne skupnosti Radlje 

ob Dravi, lahko obrnejo na strokovno sodelavko KS, na občinski upravi. Vsem 

krajankam in krajanom zaželi vesele praznike. 

 

Župan: Poda zahvalo svetnicam in svetnikom ter voščilo vsem občankam in 

občanom ob prihajajočih praznikih.  

 

Seja je zaključena ob 22.05 uri.  

 

Zapisala: 

Jasna KUNČNIK, višji svetovalec  

 

Pregledala: 

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: 4.2.2022 

 

Z A P I S N I K 

 

11. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala od torka, 

01.02.2022 od 15.00 ure, do petka, 04.02.2022 do 10.00 ure. 

  

Vabila so bila svetnicam in svetnikom poslana po elektronski pošti v torek  1.2.2022. 

 

Vabilo in gradivo je bilo posredovano naslednjim svetnicam in svetnikom:  

Robert POTNIK, Tjaša VUČIČ, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, Dejan KRESNIK, Alenka 

HELBL, Ešli PUŠNIK, Robert KRIVOGRAD, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca 

MERŠNIK, Karl KOTNIK, Erika PLANINŠEC, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC, Ivana KUS. 

 

Osebno vročitev vabila je potrdilo 11 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.  

 

Pravočasno je glasovalo 9 svetnic in svetnikov.  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

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

            »OBNOVA KULTURNO PRIREDITVENEGA CENTRA REMŠNIK« 

 

2. Potrditev investicijskega programa (IP) »AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA 

VIŽINGA- RADLJE OB DRAVI« 

 

 

AD 1 – Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

            »OBNOVA KULTURNO PRIREDITVENEGA CENTRA REMŠNIK« 

 

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

investicijskega projekta (DIIP) »OBNOVA KULTURNO PRIREDITVENEGA CENTRA 

REMŠNIK« v predloženem besedilu. 

 

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

v zvezi z investicijo. 

 

Z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 9 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep 

sprejet.  
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AD 2 - Potrditev investicijskega programa (IP) »AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA 

VIŽINGA- 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 je glasovalo 9 svetnic in svetnikov, ki so potrdili prejem vabila.  

 

SKLEP ŠT. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM 

(IP) za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga - Radlje ob Dravi« v 

predloženem besedilu.  

 

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

v zvezi z investicijo. 

 

Z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 9 svetnic in svetnikov, ki so glasovali, je sklep 

sprejet.  

 

 

Zapisala:  

Jasna KUNČNIK, višja svetovalka II 

 

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave            

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 

 

 

Priloge: 

- Potrdila o osebni vročitvi vabil članom občinskega sveta 
























