
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

 

Z A P I S N I K 

 

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

20.5.2019 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Tjaša JAKOPIČ, Silvo PINTER, Anton 

VODUŠEK, Dominika KARLATEC, Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Robert KRIVOGRAD, 

Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan 

GLASER, Metka ERJAVEC. 

 

Opravičeno odsotni: Ešli PUŠNIK. 

 

Prisotni vabljeni:  

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

 Marinka KONEČNIK KUNST, direktorica ZUM d.o.o., 

 mag. Gregor FICKO, direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., 

 Andrej Erjavec, predstavnik MO Slovenj Gradec, 

 mag. Jelka KLEMENC, vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške, 

 mag. Tadej PUNGARTNIK, direktor KPM, 

 Tomaž GOLOB, komandir PP Radlje ob Dravi, 

 Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

 Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

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

 Jasna KUNČNIK, višja svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

 Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik 5. redne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 5. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga, da se 13. točka predlaganega dnevnega reda 6. redne seje uvrsti 

na 6. mesto. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

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

da se spremeni predlagani dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi tako, da se 13. točka – Predlog izstopne izjave iz organa Skupne 



občinske uprave Koroške in Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »Skupni organ Koroške« - prva obravnava, uvrsti kot 6. točka dnevnega reda.  

 

Preostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.  

 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Dodatnih predlogov k točkam dnevnega reda ni bilo. 

 

DNEVNI RED 6. REDNE SEJE:  

 

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

dnevni red 6. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 5. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za 

območje dela mesta Radlje ob Dravi – Hmelina – prva obravnava 

4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Radlje ob Dravi – prva obravnava 

5. Potrditev cene storitev javne službe »Oskrbe s pitno vodo« 

6. Predlog izstopne izjave iz organa Skupne občinske uprave Koroške in Predlog 

Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« - 

prva obravnava 

7. Obravnava poročil za leto 2018:  

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o; 
- Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo; 
- Medobčinski inšpektorat Koroške; 
- Koroški pokrajinski muzej; 
- Policijska postaja Radlje ob Dravi;  

8. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 

9. Potrditev premoženjske bilance za leto 2018 

10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov ter  o povračilih stroškov 

11. Uskladitev občinskih aktov z zakonodajo  

12. Seznanitev s prejeto vlogo za brezplačni prenos stavbe Kulturnega doma 

Radlje, v last občine Radlje ob Dravi 

13. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 

in varstva v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava 

14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

 



 

 

 

2. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 5. REDNE SEJE OS TER POROČILO 

ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA 

 

Župan poda poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi ter poročilo o aktivnostih med obema sejama.  

 

Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.  

 

 

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

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 5. redne seje OS ter poročilom 

župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE DELA MESTA RADLJE OB DRAVI – HMELINA – 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. 

 

Dodatno obrazložitev predloga je predstavil direktor podjetja URBIS, d.o.o., g. Rajko 

Sterguljc. 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, ali se je možno z investitorjem dogovoriti, da bi 

se izvedli zavijalni pasovi, glede na to da je predviden objekt za trgovino s 

skladiščnimi prostori, kjer se bo izvajala dostava s tovornimi vozili oz. kamioni.  

 

Rajko STERGULJC: Odgovori, da DRSI dopušča vse možnosti, vendar mora investitor 

izvedbo sam financirati.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da  je  Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta 

Radlje ob Dravi- Hmelina, primerna podlaga za drugo obravnavo. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 



 

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 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 pripravljenega odloka sta predstavili ga. Marinka KONEČNIK KUNST, 

direktorica ZUM d.o.o. ter vodja Urada za splošne zadeve in razvoj, mag. Katja BURJA 

KOTNIK.  

 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: V imenu svetniške skupine SDS pove, da predloga ne bodo 

podprli. Glede na vse pobude za podporo gospodarstvu meni, da je predlagani 

odlok temu pravo nasprotje. Opozori, na težave v drugih občinah, ki so že izvedla 

povišanja pri odmerah NUSZ.  Čeprav je predvideno znižanje NUSZ za stanovanjske 

površine, se mu zdi pretirano povišanje za ostale površine. Izpostavi, da iz dopisa 

ministrstva za okolje in prostor pri nadzoru ni razvidno, da bi občini nalagali povišanja 

NUSZ. Skrbi ga, kaj bo naveden dvig NUSZ pomenil za podjetnike.  

 

Ivan SUŠNIK: Glede na to, da vsi stremimo k občanom prijazni občini, se mu 

povišanje ne zdi primerno, saj meni, da ni vzpodbudno za morebitne nove obrtnike. 

Pove, da predloga ne bo podprl. Predlaga, da se dvig NUSZ izvede postopoma.  

 

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

da je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi 

primerna podlaga za drugo obravnavo.  

 

S 7 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

5. TOČKA 

POTRDITEV CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE »OSKRBE S PITNO VODO« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predlog sta na skupni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in 

gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.  Skupno stališče 

odborov je  podal predsednik odbora g. Robert Krivograd.  
 



Obrazložitev predloga je podal direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., mag. Gregor 

FICKO.  
 

RAZPRAVA 

 

Ivan SUŠNIK: Direktorju zastavi vprašanje kako potekajo aktivnosti za ureditev 

vodooskrbe na Sv. Treh Kraljih.  

 

Mag. Gregor FICKO: Pove, da so odvzeli vzorce vode, čaka se analiza. JKP bo 

pripravilo investicijski razvojni program, s časovnico. Predpogoj je primernost vode, ki 

jo bo pokazala analiza.  

 

Alenka HELBL: Omenja se podatek 12 m3 porabe za 4- člansko družino, kar je po 

njenem mnenju prenizko ocenjena poraba. Prosi za pojasnilo, kolikšna bo podražitev 

za 4- člansko družino.  

 

Mag. Gregor FICKO: Pove podatek, da je za 12 m3 porabo sedaj veljavna cena 9,66 

EUR, od sedaj naprej bo10,27  EUR. 

 

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

sklep o potrditvi cene storitve javne službe »Oskrbe s pitno vodo«, v predlagani 

vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

6.TOČKA 

PREDLOG IZSTOPNE IZJAVE IZ ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE KOROŠKE IN 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »SKUPNI 

ORGAN KOROŠKE« - PRVA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predlog sta na skupni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in 

gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.  Skupno stališče 

odborov je  podal predsednik odbora g. Robert Krivograd.  
 

Obrazložitev predloga je podal predstavnik organa SOU MO Slovenj Gradec, g. 

Andrej Erjavec.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8:  

Občina Radlje ob Dravi izstopa iz Organa skupne občinske uprave Koroške, ki je bil 

ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Organ skupne občinske uprave Koroške« (Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014). 

 



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana Občine Radlje ob Dravi, da 

na občine ustanoviteljice in vodjo skupne uprave poda izstopno izjavo o izstopu 

Občine Radlje ob Dravi iz Organa skupne občinske uprave Koroške.  

 

Občina Radlje ob Dravi poda izstopno izjavo pod pogojem, da bo ustanovljen nov 

skupni organ občinske uprave.  

 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« primerna podlaga za drugo 

obravnavo, skupaj s predlogom odbora in pojasnili MO Slovenj Gradec, da se 

podrobneje prouči 27. člen odloka. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2018 
 

a.) Javno komunalo 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.  

 

Predlog sta na skupni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in 

gospodarske javne službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.  Skupno stališče 

odborov je  podal predsednik odbora g. Robert Krivograd.  
 

Poročilo je predstavil direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o., mag. Gregor FICKO.  
 

RAZPRAVA 

 

Robert POTNIK: Zahvali se javnemu podjetju za dober poslovni rezultat. Poda čestitke 

ob 60-letnici delovanja ter pove, da bo podal predlog za podelitev občinske 

plakete.  

 

Alenka HELBL: Prejela je odgovor na pobudo glede postavitve kontejnerja na 

Dobravi. Predlaga, da se kontejnerji za kosovni odpad v času akcij namestijo na 

večjem številu lokacij.  

 

Mag. Gregor FICO: Pojasni, da je pri postavitvi kontejnerjev za kosovni odpad težava, 

saj občani odvažajo in odlagajo v kontejnerje vse odpadke in ne le kosovnih. Zaradi 

navedenega je potrebno ob postavitvi kontejnerjev zagotoviti nadzor pri odlaganju 

v kontejnerje s strani zaposlenih. Akcija odvoza kosovnih odpadkov se bo na 

območju Dobrave izvajala v jesenskem času.  

 

Dejan KRESNIK: Zahvali se za hitro akcijo za namestitev novega kontejnerja za 

zbiranje papirja na Dobravi. 

 



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

poročilo Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2018. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

b.) Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Poročilo je predstavil predstavnik MO Slovenj Gradec, g. Andrej Erjavec.  

 

Razprave ni bilo.  

 

 

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

poročilo Urada za pripravo projektov in Medobčinskega redarstva za leto 2018. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

c.) Medobčinski inšpektorat Koroške 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Poročilo je predstavila vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške, mag. Jelka 

KLEMENC.  

 

Razprave ni bilo.  

 

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

poročilo Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2018. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 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.  

 

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva, je podala predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik. 

 



Poročilo je predstavil direktor Koroškega pokrajinskega muzeja, mag. Tadej 

Pungartnik.  

 

Razprave ni bilo.  

 

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

poročilo Koroškega pokrajinskega muzeja za leto 2018. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

e.) Policijska postaja Radlje ob Dravi 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Poročilo je predstavil komandir PP Radlje ob Dravi, g. Tomaž Golob. 

 

Razprave ni bilo.  

 

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

seznanil s poročilom  Policijske postaje Radlje ob Dravi – Kako varno smo živeli v letu 

2018. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

8.TOČKA 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 

2018 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev zaključnega računa proračuna je podala računovodkinja 

ga. Natalija Planinšič. Dodatno obrazložitev je podal župan.  

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Zaključni račun kaže na dobrih 10 mio proračuna, zanima jo, v čem se 

vsebinsko kaže cca 20 odstotkov manj izvedenega. Opaža, da se po primerjavi 

povečujejo neplačani odhodki, obveznosti do dobaviteljev so večje, povečane so 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (prosi za 

pojasnilo, kaj zajemajo). Krediti so za dobre 3 mio. Zaključena investicija v športno 

dvorano, zato jo zanima, kje v bilanci je zajeta zaključena investicija.  

 

Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: Pri obveznostih do enotnega kontnega načrta 

je med drugim zajeta oskrba s pitno vodo (10 odstotkov zadržanih sredstev do 

Občine Dravograd). Športna dvorana je bila za celotni znesek odkupa dana v 



osnovna sredstva oz. upravljanje javnemu zavodu, preostali del se bo poravnaval po 

amortizacijskem načrtu do DUTB-ja.  

 

Alenka HELBL: Prosi še za pojasnilo, kje se vsebinsko kaže zmanjšanje realizacije od 

predvidene.   

 

Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: Pojasni, da se največja razlika kaže na projektu 

oskrbe s pitno vodo, ki je bil deloma prestavljen iz leta 2018 v leto 2019. 

 

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

Zaključni račun proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, v predlagani vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

9.TOČKA 

POTRDITEV PREMOŽENJSKE BILANCE 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič.  

 

Razprave ni bilo.  

 

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

premoženjsko bilanco za leto 2018. 

 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

10. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH 

OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER  O 

POVRAČILIH STROŠKOV 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavila predsednica komisije, ga. Tjaša 

BREG. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 



delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 

stroškov  v  predlagani vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 

 

 

      11.TOČKA 

USKLADITEV OBČINSKIH AKTOV Z ZAKONODAJO 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavila predsednica komisije, ga. Tjaša 

BREG. 

 

Razprave ni bilo. 

 

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

Spremembo Statuta Občine Radlje ob Dravi. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 
 

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 
 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 
 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v občini Radlje 

ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

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

Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih 

programov v Občini Radlje ob Dravi, v  predlagani vsebini. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 
 

 

12.TOČKA 

SEZNANITEV S PREJETO VLOGO ZA BREZPLAČNI PRENOS STAVBE KULTURNEGA 

DOMA RADLJE, V LAST OBČINE 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 je seznanjen s predlogom neodplačnega  

prenosa stavbe Kulturnega doma Radlje, v last Občine Radlje ob Dravi. 
 

Občinski svet pooblašča Občinsko upravo, da prične s postopki prenosa skladno s 

področno zakonodajo. 

 

O prenosu nepremičnine v last občine bo OS odločil na eni izmed prihodnjih sej.  

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

13.TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE PROGRAMA 

PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA 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 negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva, je predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik. 

 

Obrazložitev predloga je podala mag. Katja Burja Kotnik, vodja Urada za splošne 

zadeve in razvoj. 

 

RAZPRAVA 

 

Tjaša BREG: V imenu svetniške skupine pove, da podpirajo predlog za podelitev 

koncesije. Glede na to, da se bi koncesija podelila za dobo največ do 5 let in visoke 

zahteve ministrstva za podelitev koncesije, pa se bojijo, da  je riziko za morebitne 

koncesionarje velik in da ne bo interesa pri koncesionarjih. Meni, da je tudi za starše 

dobro, da imajo možnost izbire.  

 

Mag. Katja BURJA KOTNIK: Pričakuje se predvsem odziv tistih samostojnih podjetnikov 

in pravnih oseb, ki že imajo podeljene koncesije v drugih občinah. Do druge 

obravnave se bo izkazalo, kakšno bo stanje glede števila vpisanih otrok.  

 

Alenka HELBL: Meni, da bi bila smiselno razmišljati o širitvi vrtca, da bi se zadeve 

reševale dolgoročno. Meni, da je potrebno upoštevati potrebe mladih družin.  

 

Silvo PINTER: Tudi sam je mnenja, da bo težko pridobiti koncesionarja, zato meni, da 

bi bila boljša rešitev širitev obstoječega vrtca.  

 

ŽUPAN: Pove, da je en podatek vpis otrok, drugi podatek pa je število otrok, ki 

dejansko pridejo v vrtec. Sprejem odloka o koncesiji se predlaga, ker le-to nalaga 



zakon. Želja je, da bi se zadeve reševale dolgoročno. V pripravi so prostorske 

preverke glede šolskega prostora.  

 

Tjaša BREG: Opozori, da nekateri starši po izteku porodniškega dopusta zaradi služb 

nujno potrebujejo varstvo otrok, saj nimajo možnosti zagotoviti varstva znotraj 

družine. Potrebno bi bilo upoštevati prioritete oz. stopnjo nujnosti varstva v vrtcih.  

 

Dominika KARLATEC: Pove, da bo predlog podprla. Javni vrtec izvaja program po 

kurikulumu. Zasebni vrtec bo imel svoj program. Meni, da bi koncesionarji morali imeti 

tudi plan B. Lahko ponujajo tudi varstva v popoldanskem času, med počitnicami, 

med vikendi, itd. Izpostavi primere občin, kjer se ta način že uspešno izvaja.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 22:  

1.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o podelitvi koncesije za 

izvajanje programa predšolske vzgoje in  varstva v občini Radlje ob Dravi primerna 

podlaga za drugo obravnavo. 

2. Sredstva, ki jih mora zagotoviti Občina za podelitev koncesije, se predvidijo v 

Rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019.  

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

14.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Župan svetnice in svetnike seznani z odgovori, ki so bili podani na 5. redni seji 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 1.4.2019. 

 

Župan je svetnike in svetnice pozval k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Alenka HELBL: V imenu lastnikov gozdov, ki so utrpeli škodo zaradi vetroloma, zastavi 

vprašanje, ali občine sodelujejo z državo, da bi podali vlogo na Evropsko komisijo za 

uveljavitev morebitnih subvencij v ta namen (podobno kot pri žledolomu). 

Nadalje želi, da se ceste izven naselja uredijo po planu vzdrževanj. 

 

Župan: Predlaga, da JP KIČ Radlje pripravi pregled stroškov za koliko se je povečalo 

vzdrževanje občinskih in gozdnih cest zaradi odprave sanacij po vetrolomu.  

 

Tjaša JAKOPIČ: Zanima jo, kdaj bo dokončan pločnik proti Vuhredu. 

 

Župan: Trenutno so bila dela prekinjena, projekt vodooskrbe še ni dokončan. Po 

zagotovilih, bodo dela končana v čim krajšem času. 

 

Robert POTNIK: Krajani Remšnika se zanimajo za dodatni oddelek vrtca na Remšniku. 

Seznanjen je, da aktivnosti v tej smeri že potekajo.  

 

Župan: Odgovori, da je za navedeno tematiko že sklican sestanek. Občinski svet bo 

seznanjen z aktivnostmi.  

 

Anton VODUŠEK: V imenu sostanovalcev v ulici (Pohorska, Maistrova) zastavi 

vprašanje, ali se bodo nadaljevala dela na vodovodu. 

 



Župan: Pove, da je prišlo do neusklajenosti med izvajalcem in podizvajalcem zaradi 

situacij in plačil. Podizvajalec se je umaknil iz gradbišča. Potekajo sestanki na 

ministrstvu za okolje. Po zaključku vodovodnih del se bo izvedlo tudi asfaltiranje 

Maistrove ulice.  

 

Robert KRIVOGRAD: Ponovno opozori na vzdrževanje gradbišč, na Pohorski cesti so 

velike luknje, predlaga, da se izvajajo sanacije, da ne bi prišlo do nesreč, škode. 

 

Župan: Za vzdrževanje gradbišč je odgovoren izvajalec. Izvajalec je s tem, ko je 

zapustil gradbišče povzročil probleme uporabnikom cest. Občina izvajalcem preko 

nadzornika pošilja fotografije in opozarja na potrebne sanacije. V kolikor se izvajalec 

ne bo odzval, bo po potrditvi nadzornega inženirja nujne sanacije izvedlo JP KIČ 

Radlje, na stroški izvajalca.  

 

Robert POTNIK: Pojasni, da je JP KIČ določene sanacije po predhodnem dogovoru z 

izvajalcem že izvedlo, težave pa so nastale, saj je izvajalec nato račune zavrnil.  

 

Alenka HELBL: Zastavi vprašanje, kdaj je rok za dokončanje del za izgradnjo krožišča 

pri Hoferju.  

 

Župan: Predlaga, da se pregleda roke izvedbe del po pogodbi in se seznani 

svetnico.  
 

 

Seja je zaključena ob 22.40 uri.  
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