
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 13. 11. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

22. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 13.11.2017 

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

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 13 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in 

lahko veljavno sklepa. 

 

Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Erika Luzar, Anton 

Vodušek, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik (od 18:30 ure naprej), Karl Kotnik, 

Metka Erjavec, Leonida Matjaž, Dušan Glaser, Robert Krivograd, Marjanca Meršnik, 

Peter Starc. 

 

Opravičeno odsotni: Alenka Helbl, Sašo Grögl. 

 

Prisotni vabljeni: 

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

- Dr. Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske agencije za Podravje, 

- Maja Košir, svetovalka za splošne in pravne zadeve, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,  

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: Maja Košir 

 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

 

 

 

 

 



DNEVNI RED 22. REDNE SEJE 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Rebalansa 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 in predlog Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob Dravi za leto 2017 sprejme po 

skrajšanem postopku. 

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 22. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 22. redne seje 

Občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Potrditev (DIIP-a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne 

ureditve na območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi 

3. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – prva 

obravnava 

4. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi – prva obravnava 

5. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 in predlog 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob 

Dravi za leto 2017 – skrajšani postopek 

6. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018  s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z  nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob Dravi za leto 

2018 – splošna razprava 

7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

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

 

 

2. TOČKA 

POTRDITEV (DIIP-A) DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

VZPOSTAVITVE SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA KOT EKSPERIMENTALNE PROMETNE 

UREDITVE NA OBMOČJU CERKVENEGA TRGA V NASELJU RADLJE OB DRAVI 

 

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

Seji se pridruži svetnik Ivan SUŠNIK. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podala dr. Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske 

agencije za Podravje. 

 

Razprave ni bilo. 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrjuje Dokument 

identifikacije investicijskega projekta vzpostavitve skupnega prometnega prostora 

kot eksperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega trga v naselju 

Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

Občinski svet pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. 

 

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

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI - prva 

obravnava 

 

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 odbora, g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi, primerna podlaga za drugo obravnavo, 

skupaj s pripombami statutarno-pravne komisije in sicer: 

 K 14., 15., 19., 22., 33. in 34. členu: drugi odstavek določa, da se ostali členi 

ustrezno preštevilčijo. Do druge obravnave se naj natančno navede, kateri 

členi se smiselno preštevilčijo. 

 

 K 18. členu: besedilo se popravi tako, da se glasi: 

»Dodata se nova tretji in četrti odstavek 43. člena… 

 

Prejšnji tretji odstavek postane peti odstavek 43. člena Statuta.« 

 

 K 27. členu: Da se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 

 

»Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v 

proračunu občine. 

 

Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih 

skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih 

prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako 

pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu 

z njihovim namenom. 

 

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje 

sveti krajevnih skupnosti zagotovi in z njimi upravlja občina. 



 

Drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.«  

 

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

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

RADLJE OB DRAVI – prva obravnava 

 

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 odbora, g. Karl KOTNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog sprememb in 

dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga 

za drugo obravnavo, skupaj s pripombami statutarno-pravne komisije in sicer: 

 K 3. členu: da v besedilu manjka beseda »organih«. 

»Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha članstvo v 

vseh občinskih organih, v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega 

sveta«. 

 

 K 4. členu: črta se besedilo: », katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 

občina«, tako da se 12. člen glasi: 

»Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. 

Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih 

organih in delovnih telesih ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje 

novih članov«. 

 

 K 6. členu: drugi odstavek določa, da se ostali členi ustrezno preštevilčijo. Do 

druge obravnave naj se natančno navede, kateri členi se smiselno 

preštevilčijo. 

 

 K 11. členu: da se, kot izhaja iz priporočila Ministrstva za javno upravo, v člen 

smiselno uvrsti določba, da se morajo občani, če želijo prisostvovati na seji, 

predhodno pisno najaviti, saj mora biti navzočnost javnosti na sejah vedno 

nadzorovana, da lahko občina zagotovi pogoje za nemoteno delo 

občinskega sveta. 

 

 K 12. členu: da se doda odstavek, ki določa: »Sedanji drugi odstavek postane 

tretji odstavek.« 

 

 K 71. členu: do druge obravnave naj se pregleda besedilo 71. člena 

Poslovnika, ki določa, da lahko delovno telo veljavno sprejema svoje 



odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi 

člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. 

 

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

 

 

5.  TOČKA 

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 IN 

PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Dodatno obrazložitev je podala računovodkinja ga. Natalija PLANINŠIČ. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 in predlog letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2018 – splošna razprava 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan BUKOVNIK. 

 

Dodatno obrazložitev je podala računovodkinja ga. Natalija PLANINŠIČ. 

 

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

naravne in kulturne dediščine k predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem za leto 2017, je predstavil predsednik odbora, g. Robert POTNIK. 

 

RAZPRAVA 

 

KRIVOGRAD Robert: Zdaj so se namenjala sredstva za odkup toplarja, v prejšnjih 

proračunih pa smo namenjali sredstva za prestavitev kozolca. V čem je tukaj razlika? 

Teh sredstev za prestavitev ne bomo rabili, bo šlo samo za odkup ali je to mišljeno vse 

skupaj v kompletu? 

 

ŽUPAN: Ker s strani spomeniškega varstva oz. ministrstva nismo bili natančno 

seznanjeni ali je nakup toplarja upravičen strošek ali ne in zaradi izjemno strogih pravil 

na prijavo LEADER, smo se raje odločili tako, da nakup kozolca izvzamemo iz 

projekta, ga kupimo s sredstvi  iz občinskega proračuna, ampak v vrednosti projekta 

se samo zmanjša sofinanciranje iz 50 na 40%, tako da za kompletno prestavitev in 



programsko opremo Sadjarskega centra namenjamo130.000 evrov, od tega dobimo 

65.000 evrov sofinanciranega, kar pomeni 50% in če 130.000 evrov prištejemo še 

27.000 evrov, ki jih bomo porabili za nakup, pridemo na koncu na cirka 40% 

sofinanciranja. Na Agenciji za kmetijske trge nam niso znali odgovoriti ali je stara 

oprema, tudi če je kulturni spomenik sestavni del opravičenega stroška ali ne, zato je 

prišlo do odločitve, da se sam nakup izvede preko občinskega proračuna in ga ne 

mešamo v projekt. Sofinanciranje se res da zniža iz 50 na 40%, ampak je bolje tako, 

kot bi se na koncu zgodilo, da nam ne vrnejo teh 65.000 evrov. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in 

predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2018, skupaj s pripombami Odbora za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, primerna podlaga za 

nadaljnjo obravnavo. 

 

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

 

 

7.  TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan prebere odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, podanih na 

21. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 16. 10. 2017 ter svetnice 

in svetnike povabi k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Ivan SUŠNIK: Z dodatno obrazložitvijo JKP d.o.o. Radlje ob Dravi ponovno ni 

zadovoljen in je tudi razočaran. Poda prošnjo, da si gospod Igor Faletič vzame čas in 

si, gospod Ivan SUŠNIK, kot predstavnik krajanov Sv. Treh Kraljev, direktor JP KIČ Anton 

POTNIK, gredo skupaj pogledati to cesto, saj je bila ta cesta leta 2016 rekonstruirana 

po nadstandardnem vzdrževanju občinskih cest. 

ŽUPAN: Predlaga, da se na sestanku, ki se bo sklical v zvezi z revitalizacijo vodnega 

zajetja na Sv. Treh Kraljih, obravnava še odvoz komunalnih odpadkov. Na sestanek 

bodo vabljeni direktor JKP- mag. Gregor FICKO, direktor JKP KIČ- Anton POTNIK, Igor 

FALETIČ, odgovorna oseba za ravnanje z odpadki na JKP d.o.o. Radlje ob Dravi in 

svetnik Ivan SUŠNIK. Nato si bodo skupaj ogledali predmetno mesto. 

 

Metka ERJAVEC: Prosi za rešitev glede nečistosti vode v Vuhredu, kjer delajo bazen 

za vodo. Vode pogosto zmanjkuje, ko pa vodo ponovno vzpostavijo, je zelo nečista. 

ŽUPAN: Pove, da se bo problematika posredovala izvajalcu gospodarske javne 

službe. 

 

Seja zaključena ob 20.15 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 22. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 13. 11. 2017, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Rebalansa 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 in predlog Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob Dravi za leto 2017 sprejme po 

skrajšanem postopku. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 22. redne seje 

občinskega sveta in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Potrditev (DIIP-a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne 

ureditve na območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi 

3. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – prva 

obravnava 

4. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi – prva obravnava 

5. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 in predlog 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob 

Dravi za leto 2017 – skrajšani postopek 

6. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018  s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z  nepremičnim premoženjem Občina Radlje ob Dravi za leto 

2018 – splošna razprava 

7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 3 so bili realizirani na sami seji. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrjuje Dokument 

identifikacije investicijskega projekta vzpostavitve skupnega prometnega prostora 

kot eksperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega trga v naselju 

Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

Občinski svet pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo. 

 

REALIZACIJA: Sklep sprejetja DIIP-a in dokumenta DIIIP sta priložena, kot priloga prijavi 

na javni razpis -  Ukrepi trajnostne mobilnosti. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi, primerna podlaga za drugo obravnavo, 

skupaj s pripombami statutarno-pravne komisije in sicer: 



 K 14., 15., 19., 22., 33. in 34. členu: drugi odstavek določa, da se ostali členi 

ustrezno preštevilčijo. Do druge obravnave se naj natančno navede, kateri 

členi se smiselno preštevilčijo. 

 

 K 18. členu: besedilo se popravi tako, da se glasi: 

»Dodata se nova tretji in četrti odstavek 43. člena… 

 

Prejšnji tretji odstavek postane peti odstavek 43. člena Statuta.« 

 

 K 27. členu: Da se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim besedilom: 

 

»Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v 

proračunu občine. 

 

Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih 

skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih 

prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako 

pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z 

njihovim namenom.  

 

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti 

krajevnih skupnosti zagotovi in z njimi upravlja občina. 

 

Drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.«  

 

REALIZACIJA: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi je 

pripravljen za drugo obravnavo. Upoštevane so bile pripombe Statutarno-pravne 

komisije. 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog sprememb in 

dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga 

za drugo obravnavo, skupaj s pripombami statutarno-pravne komisije in sicer: 

 K 3. členu: da v besedilu manjka beseda »organih«. 

»Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha članstvo v 

vseh občinskih organih, v katera so bili imenovani kot predstavniki občinskega 

sveta«. 

 

 K 4. členu: črta se besedilo: », katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 

občina«, tako da se 12. člen glasi:  

»Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. 

Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih 

organih in delovnih telesih ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje 

novih članov«. 

 

 K 6. členu: drugi odstavek določa, da se ostali členi ustrezno preštevilčijo. Do 

druge obravnave naj se natančno navede, kateri členi se smiselno 

preštevilčijo. 



 

 K 11. členu: da se, kot izhaja iz priporočila Ministrstva za javno upravo, v člen 

smiselno uvrsti določba, da se morajo občani, če želijo prisostvovati na seji, 

predhodno pisno najaviti, saj mora biti navzočnost javnosti na sejah vedno 

nadzorovana, da lahko občina zagotovi pogoje za nemoteno delo 

občinskega sveta. 

 

 K 12. členu: da se doda odstavek, ki določa: »Sedanji drugi odstavek postane 

tretji odstavek.« 

 

 K 71. členu: do druge obravnave naj se pregleda besedilo 71. člena 

Poslovnika, ki določa, da lahko delovno telo veljavno sprejema svoje 

odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi 

člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. 

 

REALIZACIJA: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi je pripravljen za drugo obravnavo. Upoštevane so bile pripombe 

Statutarno-pravne komisije. 

 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 in predlog letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2017, v predlagani vsebini. 
 

REALIZACIJA: Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 je 

bil poslan v uradno objavo MUV. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2018,v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in 

predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2018, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

REALIZACIJA: Pripravljen je Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, 

skupaj s prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, za drugo obravnavo. 
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OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

  

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum:  27. 11. 2017 

 

Z A P I S N I K 

 

8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je potekala v ponedeljek, 

dne 27. 11. 2017 med 10.00 in 12.00 uro. 

  

DNEVNI RED:  

 

1. POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT: »ADAPTACIJA PISARN V ZD RADLJE OB DRAVI« 

 

Vabila so bila svetnikom osebno vročena v ponedeljek, dne 27. 11. 2017.  

 

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: »ADAPTACIJA PISARN V ZD 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. 

 

Glasovalo je 16 svetnikov, ki so potrdili osebno vročitev vabila. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Adaptacija pisarn v ZD Radlje ob Dravi« v predloženem 

besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

S 16 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, od 16 svetnikov, ki so glasovali, je sklep sprejet.  

 

 

Zapisala: Marjana ŠVAJGER, 

direktorica občinske uprave               

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

8. DOPISNE SEJE, KI JE BILA DNE 27. 11. 2017 med 10.00 in 12.00 uro., NA KATERI JE 

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP 

 

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

investicijskega projekta (DIIP) »Adaptacija pisarn v ZD Radlje ob Dravi« v 

predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

 

REALIZACIJA: Sklep priložen k prijavi na javni razpis. 

 


