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PRAVNOMOČNA SODBA O OČITKU 
STORITVE KAZNIVEGA DEJANJA »JEMANJA 
PODKUPNINE«
V medijih ste lahko že vseskozi spremljali faze postopka v zadevi 
župana Alana BUKOVNIKA zaradi očitka storitve kaznivega dejanja 
jemanja podkupnine po 2. odstavku 261. člena Kazenskega 
zakonika (KZ-1), da sem torej kot uradna oseba za drugega (za 
občino) zahteval korist. Okrožno sodišče v Mariboru je v zadevi 
dne 16. 12. 2019 razsodilo, da je A. B. kriv (izvleček izreka sodbe) 

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
Komisija za občinska priznanja objavlja razpis za podelitev 
občinskih priznanj v letu 2020.
Za leto 2020 se razpišejo naslednja občinska priznanja:
• 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
• največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.

V pobudi naj bo jasno izražena vrsta priznanja, ki naj ne vsebuje 
alternativ. Predlagatelji naj se osredotočijo tudi na zaslužne ljudi 
iz preteklosti, ki v letu 2020 praznujejo visok življenjski jubilej. 

Pobude se vlagajo do vključno 17. 6. 2020, ki je zadnji dan za 
vložitev pobude osebno ali oddana priporočeno po pošti. Pobude 
se vlagajo na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Komisija za občinska 
priznanja, Mariborska 7. 

Razpis je objavljen na spletni strani http://www.radlje.si/doc2/
razpisi/razpis-obcinska-priznanja-2020.pdf
Komisija za občinska priznanja

Zoper navedeno sodbo sem se skupaj z zagovornico pritožil zaradi 
bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitve kazenskega 
zakona, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter 
odločbe o kazenskih sankcijah. Pritožil se je tudi državni tožilec. Višje 
sodišče je razsodilo, da se obe pritožbi zavrneta kot neutemeljeni in 
se potrdi sodba sodišča prve stopnje.
Zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje, s katero je bil 
končan kazenski postopek, bom vložil zahtevo za varstvo zakonitosti 
na Vrhovno sodišče RS.

Župan Občine Radlje ob Dravi

KRVODAJALSKA AKCIJA V RADLJAH
Spoštovani vabimo vas na krvodajalsko akcijo v sredo, 17. 6. 
2020, v Hostlu Radlje oz. MKC Radlje, od 7.30 do 12. ure.
Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni vas prosimo, 
DA SVOJ PRIHOD POTRDITE IN SE DOGOVORITE O URI 
PRIHODA na tel. št. 051 389 270, 030 716 796 ali 051 671 147 
(ZTM Ljubljana), nujni telefon 24/7 051 389 325.
Prosimo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne 
prihajajte na odvzem krvi. Hvala.

Vljudno vabljeni!
RKS OZ Radlje ob Dravi

OBVESTILO POSTOPNA AKTIVACIJA VSEH 
ODPRTIH ŠPORTNIH POVRŠIN 
- igrišča, trimska steza, zunanje fitnes naprave, otroška igrala -

Spoštovani, obveščamo vas, da smo s četrtkom, 28. 5. 2020, 
odprli vse odprte športne površine (igrišča za nogomet, košarko, 
odbojko …), trimske steze in zunanjih fitnes naprav. S 1. 6. 2020 
pa še vse otoke z otroškimi igrali. Uporabnike prosimo, da 
upoštevajo ključna navodila, ki so vidno izpostavljena na igralih.
Hvala za razumevanje in lep športni pozdrav.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi



SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI 
OBČANI!
V ponedeljek, 1. 6. 2020, je prenehala veljati večina ukrepov, ki so 
veljali od razglasitve epidemije koronavirusa. Veliko dela in volje je 
bilo vloženega tudi v naši občini, da nam epidemija COVID-19 ni 
povzročila večje škode, in da smo iz tega izšli brez večjega števila 
obolelih in brez žrtev. 

Največja zasluga za to gre predvsem Vam, drage občanke in občani, 
saj ste v največji možni večini, razen redkih izjem, upoštevali vse, 
resnično vse predpisane ukrepe.

Verjamemo, da boste tudi v nadalje, kot doslej, spoštovali in se 
držali ukrepov, ki še veljajo. Naša neprecenljiva ZAHVALA velja 
tudi našemu zdravstvenemu osebju, humanitarnim organizacijam 
in prostovoljcem, Javnemu zavodu ŠKTM, Civilni zaščiti, Policiji, 
Osnovni šoli in Vrtcu, osebju Doma za starejše občanov, trgovcem, 
komunalnim delavcem ter posameznikom, ki so po svojih močeh 
pomagali bolnim ostarelim, skratka pomoči potrebnim. Prav tako se 
zahvaljujemo občinski upravi za kooperativno sodelovanje.

V upanju, da se virus ne ponovi, si želimo, bodimo in ostanimo 
zdravi ter hvala, ker ste vzdržali. 

In še enkrat vsem in vsakemu posebej, iskrena hvala za skupen in 
posamičen prispevek proti zahrbtnemu virusu. 

Župan mag. Alan Bukovnik in štab Civilne zaščite 

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ORGANIZACIJ 
IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Občina Radlje ob Dravi je objavila Javni razpis za zbiranje ponudb 
za sofinanciranje delovanja organizacij in društev na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Radlje ob Dravi za 
leto 2020

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine: 
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2600/javni-razpis-za-
zbiranje-ponudb-za-sofinanciranje-delovanja-organizacij-in-
drustev-na-podrocju-socialnega-in-zdravstvenega-varstva-za-
leto-2020

Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6. 2020. 
Občina Radlje ob Dravi

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH 
DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ
Občina Radlje ob Dravi je objavila javni razpis za zbiranje vlog 
za sofinanciranje programov drugih društev in organizacij v letu 
2020.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2599/javni-razpis-za-
zbiranje-vlog-za-sofinanciranje-programov-drugih-drustev-in-
organizacij-v-letu-2020

Rok za oddajo vlog je do najpozneje do 30. 6. 2020.
Občina Radlje ob Dravi

VIŠJI PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE
V letu 2005 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi prvič sprejel 
sklep o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi. 
Prispevek za novorojenca je v letu 2020 znašal 123,00 EUR.

Na 2. izredni seji  dne 4. 5. 2020 se je znesku sejnine odpovedalo 
14 svetnikov in svetnic Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi,  v 
namen povišanja sredstev za prispevek za novorojence. 
Prav tako se je odpovedal  delu svojega plačila v višini sejnine tudi 
župan Občine Radlje ob Dravi. Ena svetnica pa se je znesek  sejnine 
odpovedala v druge namene.

Tako so bila sredstva v višini 906,50 EUR od zneskov sejnin 
prerazporejena na postavko proračuna Prispevek za novorojence. 
In sprejet sklep, da prispevek za novorojence za leto 2020  po 
novem znaša 160,00 eur.

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV  NA PODROČJU TURIZMA V 
OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 6/2012), 
občina objavlja naslednji Javni razpis za sofinanciranje programov  
na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020.
Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis 
– področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave 
(2. 6. 2020) na spletni strani občine http://www.radlje.si/razpisi-
in-natecaji/2601/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-na-
podrocju-turizma-v-obcini-radlje-ob-dravi-za-leto-2020

Občina Radlje ob Dravi 
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