
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2022-10 

 

Z A P I S N I K 
 

4. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 6.2.2023 ob 

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

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Brigita TRŠAR, Robert POTNIK, Adrijana VAJS, Ivan 

SUŠNIK, Ivana KUS, Alenka HELBL, Dejan KRESNIK, Dominika KARLATEC, Vojko 

GMAJNER, Silvo PINTER, Marjanca MERŠNIK, Vera NOVAK, Denis PAVLIČ, Metka 

ERJAVEC, David VAUKMAN, Sašo GRÖGL 

 

Prisotni vabljeni:  

- dr. Brigita ALTENBAHER, predstavnica SOK, 

- 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 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI  

 

Razpravljala je svetnica ga. Alenka Helbl. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 3. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet. 

 

DNEVNI RED 4. REDNE SEJE:  

 

Dodatnih predlogov vezanih na dnevni red 4. redne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

dnevni red 4. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 3. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Potrditev investicijskega programa za projekt »Sanacija degradiranega 

območja« 

4. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2023 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2023- splošna razprava  

5. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2024 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2024- splošna razprava 



6. Kadrovske zadeve 

A. Imenovanje ostalih delovnih teles OS ORD 

B. Imenovanje predstavnika občine Radlje ob Dravi v »Svet lokalnih skupnosti 

CSD Koroška« 

C. Imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje, d.o.o. 

7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet. 

 

2. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 3. REDNE SEJE TER POROČILO ŽUPANA IN 

PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA 

 

Župan predstavi poročilo o realizaciji sklepov 3. 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. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 3. redne seje OS ter s poročilom 

župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnic in svetnikov je sklep sprejet. 

 

3. TOČKA 

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »SANACIJA DEGRADIRANEGA 

OBMOČJA« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala dr. Brigita Altenbaher, predstavnica Skupnega 

organa Koroške.  

 

V razpravi sta sodelovali svetnica ga. Alenka Helbl in dr. Brigita Altenbaher.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt  

»SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA« v predloženem besedilu.  

 

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

zvezi z investicijo. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

 

 



4. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2023 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2023- SPLOŠNA RAZPRAVA 

 

Na podlagi določil Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 

25/06 in 35/17) predlog proračuna župan predloži občinskemu svetu praviloma 

najkasneje do konca meseca novembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev 

predloži župan občinskemu svetu proračun praviloma v treh mesecih po začetku 

mandata. S predlogom proračuna predloži tudi izhodišča za sestavo proračuna.  

 

Predlog je bil članom občinskega sveta posredovan 20.1.2023.  

 

Na seji je občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2023. 

 

V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi (to je do vključno 16. 2. 2023)   lahko 

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo pisne pripombe in predloge. 

Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med 

proračunskimi prejemki in izdatki.  

 

Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do vloženih pripomb in predlogov ter 

pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo občinskega sveta, na 

kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.  

 

Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v 

pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.  

 

Obrazložitve predloga proračuna za leto 2023 je podal župan mag. Alan Bukovnik. 

 

V razpravi so sodelovali g. Ivan Sušnik, ga. Alenka Helbl, g. Denis Pavlič, ga. 

Dominika Karlatec in župan mag. Alan Bukovnik.  

 

Seja se je nadaljevala z obravnavo predloga letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2023. 

 

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

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

 

Razprave, vezane na letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ni bilo.   

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2023, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami, primerna 

podlaga za nadaljnjo obravnavo.  

 
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2023, skupaj z 



upoštevanjem pripomb Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, 

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

obravnavo. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

5.TOČKA 
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2024 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2024 – SPLOŠNA RAZPRAVA 

 
Prav tako je bil dne 20.1.2023 svetnicam in svetnikom poslan Predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2024, skupaj s prilogami.  

 

Na seji je občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2024. 

 

V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi (to je do vključno 16. 2. 2023) lahko 

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo pisne pripombe in predloge. 

Vsak predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med 

proračunskimi prejemki in izdatki.  

 

Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do vloženih pripomb in predlogov ter 

pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo občinskega sveta, na 

kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.  

 

Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v 

pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.  

 

Obrazložitve predloga proračuna za leto 2024 je podal župan mag. Alan Bukovnik. 

 

Razprave vezane na predlog proračuna za leto 2024, ni bilo.  
 

Seja se je nadaljevala z obravnavo predloga letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2024. 

 

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

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

 

Razprave, vezane na letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ni bilo.   

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2024, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami, primerna 

podlaga za nadaljnjo obravnavo.  

 
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2024, skupaj z 



upoštevanjem pripomb Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, 

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

obravnavo. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6.TOČKA 
KADROVSKE ZADEVE 

 

6.A točka- Imenovanje ostalih delovnih teles 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 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, go. Marjanca 

Meršnik, je občinski svet seznanila s predlogi in stališčem komisije.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Občinsko volilna komisija v sestavi: 

1. Tina ISAK – predsednica 

2. Lidija ODER – namestnica predsednice 

3. Karina MARKAČ - članica 

4. Eva MERŠNIK- namestnica članice 

5. Nadja VOLMAJER BEZJAK - članica 

6. Ksenija MARTINI – namestnica članice 

7. Božidara BOBOVNIK - članica 

8. Teo KOTNIK – namestnik članice 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Komisijo za občinska priznanja v sestavi: 
1. Igor SREDENŠEK 

2. Jožica VAJKSLER 

3. Primož TERNIK 

4. Stanislav LIPUŠ 

5. Suzana PRAZNIK 

6. Rudolf BOBOVNIK 

7. Metka ERJAVEC 

8. Boštjan MARTINI 

9. Antonija Alojzija RAČNIK 

 
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

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

Komisijo za občinske štipendije v sestavi: 



1. Katja BRICMAN 

2. Vera NOVAK 

3. Rok ŠARMAN 

 
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:  
1. Silvo PINTER 

2. Adi HABERMAN 

3. Aleš PUŠNIK 

4. Boris GAŠPER 

5. Darko RIČNIK 

6. Valerija BRICMAN 

7. Tomaž HARTMAN 

8. Silva GOLOB 

9. Simona PEČOVNIK 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Odbor za stanovanjske zadeve v sestavi: 
1. Karl KOTNIK 

2. Alenka HELBL 

3. Sabina GRATEJ 

4. Denis PAVLIČ 

5. Silvo PINTER 

 
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

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

imenuje 

Odbor za varstvo uporabnikov javnih dobrin v sestavi: 

1. Dejan KRESNIK 

2. Ivan SUŠNIK 

3. Marcel GLAZER 

4. Tadej KRAKER 

5. Branko KANOP 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

6.B točka - Imenovanje predstavnika občine Radlje ob Dravi v »Svet lokalnih 

skupnosti CSD Koroška« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, go. Marjanca 

Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem komisije.  

 



Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15: V Svet lokalnih skupnosti v Centru za socialno 

delo Koroške, s sedežem na naslovu Ozka ulica 1, 2370 Slovenj Gradec, se imenuje 

Ešli PUŠNIK. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

6.C točka- Imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje, d.o.o. 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, go. Marjanca 

Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem komisije.  

 

Razprave ni bilo.  

 

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

Nadzorni svet javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. imenuje: 

1. Borisa GAŠPERJA, Radelca 12, 2363 Podvelka  

2. Bogdana LADINIKA, Razgledna 24, 2360 Radlje ob Dravi  

3. Roberta KRIVOGRADA, Obrtniška ulica 10, 2360 Radlje ob Dravi 

4. Stanislava LIPUŠA, Ulica pod Perkolico 49, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

7.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan poda odgovore na pobude in vprašanja iz prejšnje seje občinskega sveta ter 

pozove svetnice in svetnike k podaji novih pobud in vprašanj.  

 

Ga. Alenka HELBL: Glede odgovorov na vprašanja iz 24. redne seje pri točki 5- 

Potrditev Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v destinaciji Radlje ob 

Dravi 2022-2025 pove, da ni dobila vseh odgovorov, zato bo podala dodatna pisna 

vprašanja. 

Nadalje zastavi dodatna vprašanja na odgovore pri rebalansu (pregled 

dokumentacije v zvezi s prodajo stanovanja). Cena prodanega stanovanja se ji zdi 

nizka, zato želi vpogled v cenitveno poročilo. Prav tako prosi za odgovor, ali je bila 

plačana varščina in kupnina ter ali je najemnik pred odkupom poravnal vse 

najemnine.  

Predlaga, da se v zapisnike sej OS v razpravi zapišejo tudi vprašanja svetnikov. Prav 

tako predlaga, da se Novičkar pred izdajo jezikovno pregleda. 

 

Direktorica občinske uprave ga. Marjana ŠVAJGER: Na vprašanja v zvezi s prodajo 

stanovanja odgovori, da je možen vpogled v spis. 

 

  



G. Denis PAVLIČ: Zastavi vprašanje, kako daleč je z izgradnjo optičnega omrežja in 

če je  

že pripravljena projektna dokumentacija. 

 

Odgovor poda župan mag. Alan BUKOVNIK.  

  

G. Dejan KRESNIK: Izpostavi problematiko vse gostejšega prometa v naselju Sp. 

Vižinga. Vozniki vozijo hitro, zato prosi za proučitev možnosti umiritve prometa (ležeči 

policaji, ipd.). 

  

Ga. Dominika KARLATEC: Pove, da javna razsvetljava na pokopališču v Radljah ne 

deluje. Predlaga, da se zadeva uredi, zaradi varnosti obiskovalcev. 

Zastavi vprašanje, kdaj bo na Dobravi potekala akcija zbiranja kosovnih odpadkov 

ter vprašanje, kakšni so bili stroški zasneževanja za tekaško stezo, in kje je bila 

shranjena naprava (zakaj se ni zasneževanje izvajalo že prej). 

Predlaga, da se pred poletjem dogovori za drugačen sistem prevzema kart za Vodni 

park (možnost uveljavitve elektronskih kart). 

  

 

Seja je zaključena ob 20.10 uri. 

 

 

Zapisala: 

Jasna KUNČNIK, 

višja svetovalka II 

 

Pregledala:  

Marjana ŠVAJGER,  

direktorica občinske uprave 

 

 

 

mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 


