
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 12.12.2016 

 

 

Z A P I S N I K 
 

16. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 12.12.2016 

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, Peter Starc,  Marjanca Meršnik,  Karl 

Kotnik, Robert Krivograd, Metka Erjavec, Sašo Grögl.  

 

Opravičeno odsotni: Alenka Helbl, Leonida Matjaž, Dušan Glaser. 

 

Prisotni vabljeni:  

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

- Marinka KONEČNIK KUNST, predstavnica  ZUM d.o.o. Maribor,   

- Predstavnik MO Slovenj Gradec, skupnega občinskega organa, Tine 

HARNIK, 

- Mirjana POPIJAL, direktorica CSD Radlje ob Dravi, 

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

- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: 

- Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve. 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 15. 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 15. 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 16. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga, da se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Radlje ob Dravi sprejme po hitrem postopku.  

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o nadomestilu 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi sprejme po hitrem 

postopku.  

 

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

 

Svetnik Robert KRIVOGRAD predlaga, da se iz dnevnega reda 16. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi umakne 6. točka dnevnega reda –

Obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v letu 2016 

za leto 2015, saj meni, da so svetniki gradivo za navedeno točko dnevnega reda 

prejeli prepozno.  

 

Na podlagi pobude svetnika g. Roberta Krivograda, župan na glasovanje daje  

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 6. točka - Obravnava 

poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v letu 2016 za leto 2015, 

umakne iz dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

Z 1 glasom ZA in 12 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov sklep ni sprejet.  

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 16. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 16. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

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

Radlje ob Dravi  -hitri postopek 

3. Potrditev in sprejem akta o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega 

partnerstva za podelitev koncesije storitev energetska prenova in storitev 

energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, sklepa o 

ugotovitvi javnega interesa za JZP  in podelitev koncesije storitev za projekt 

»Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v 

Dravski in Mislinjski dolini« in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP-a) 

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

2017 

5. Predlog  cen programov vrtcev za leto 2017 

6. Obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v 

letu 2016 za leto 2015 

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

2017 

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

Dravi 



9. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi – 

druga obravnava 

10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Radlje 

ob Dravi 

11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi 

12. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvenem načrtu za športno rekreacijsko območje v Radljah ob Dravi  

13. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2017– splošna razprava 

14. Obvestilo o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi 

15. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

Z 12 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 

RADLJE OB DRAVI  -HITRI POSTOPEK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 
Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica podjetja ZUM d.o.o., ga. Marinka 

KONEČNIK KUNST.  

 

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. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini.  
 

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

 

 

3. TOČKA 

POTRDITEV IN SPREJEM AKTA O JZP ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA ZA PODELITEV KONCESIJE STORITEV ENERGETSKA PRENOVA IN STORITEV 

ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA JAVNIH OBJEKTOV V DRAVSKI IN MISLINJSKI DOLINI, 

SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA ZA JZP  IN PODELITEV KONCESIJE STORITEV 

ZA PROJEKT »ENERGETSKA PRENOVA IN STORITEV ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA 

JAVNIH OBJEKTOV V DRAVSKI IN MISLINJSKI DOLINI« IN DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-A) 

 



 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal predstavnik MO Slovenj Gradec, skupnega 

občinskega organa, g. Tine Harnik. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Skupen akt o javno-

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 

podelitev koncesije storitev energetska prenova in storitev energetskega upravljanja 

javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

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

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Sklep o ugotovitvi javnega 

interesa za javno-zasebno partnerstvo in podelitev koncesije storitev za projekt 

»Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in 

Mislinjski dolini« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

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

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta DIIP za projekt »Energetska prenova in storitev energetskega 

upravljanja javnih objektov v dravski in mislinjski dolini« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

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

 

 

4. TOČKA 

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

LETO 2017 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Dodatno obrazložitev predloga je podala direktorica CSD Radlje ob Dravi, ga. 

Mirjana Popijal.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: 

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje ceno storitve pomoč družini na 

domu za strokovno pripravo v višini 0,55 EUR/uro oziroma 82,21 EUR/mesec za 

Občino Radlje ob Dravi. 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve 

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,87 EUR/uro, 

katero 50 % plača občina, 50 % pa uporabniki. 

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

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,83 EUR, katero 50 % plača občina, 50 % 

pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 

15,25 EUR/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« tako, da se določi cena storitve za uporabnika v 

višini 6,35 EUR/uro. 

 

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

 

 

5.  TOČKA 

PREDLOG  CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2017 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Podrobnejšo obrazložitev je podal ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, mag. Damjan 

Osrajnik. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 440,80 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 347,68 EUR. 



- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  396,72 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 312,91 EUR. 

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

v času poletnih počitnic 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 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL NADZORNEGA ODBORA O IZVEDENIH NADZORNIH 

PREGLEDIH V LETU 2016 ZA LETO 2015 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli pred sejo.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Poročila in ugotovitve je predstavila predsednica nadzornega odbora ga. Vanja 

KOLAR.  

 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: Apelira na društva in zavode, da se držijo nasvetov in priporočil 

Nadzornega odbora, saj so bile ugotovljene nepravilnosti. Ponovno izpostavi, da je 

bil del gradiva za predmetno točko dnevnega reda posredovan prepozno. Meni, da 

se z občinskim denarjem ravna »po domače«. Izpostavi, da je predsednica NO 

predlagala, da se sredstva za potne stroške za službena potovanja znižajo, iz 

predloga proračuna pa je razvidno, da priporočilo ni upoštevano.  

 

Župan: Z navedbami, da se z davkoplačevalskim denarjem dela »po domače«, se 

ne strinja, saj bi v takšnem primeru Nadzorni odbor v skladu s svojim poslovnikom 

podal kazenske ovadbe oz. ustrezno ukrepal.  

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2016 za leto 2015. 

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

7. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

ZA LETO 2017 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Sejo zapusti svetnik Peter STARC.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

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

 

8. TOČKA 

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

OB DRAVI 

 

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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2017,  v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

 

 

 



9. TOČKA 

PREDLOG URADNO PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA OBČINE RADLJE OB 

DRAVI – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme predlog uradnega 

prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini, z 

odpravo slovničnih napak:  

 

- v 1. členu se črta 6. odstavek  

- v 5. členu se v 5. odstavku besedo "povezuje" dopolni, tako da glasi 

"povezujejo"; 

- v 30. členu, v 2. odstavku se v 6. alineji v zadnjem stavku zapiše: »ter 

pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge«; 

- v podnaslovu "3. Posvetovalni referendum" – se doda črka "n"; 

- v 87. členu, v 2. odstavku se beseda "volivcem" zamenja z besedo 

"volivcev". 

 

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

 

 

10. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU ENKRATNIH SOCIALNIH POMOČI V OBČINI 

RADLJE OB DRAVI 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi v predlagani 

vsebini. 

 

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

 

 

 

 

 



11. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POSTOPKU IN 

MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB 

DRAVI 

 

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 ga. Metka ERJAVEC. 

 

Stališče Komisije za vrednotenje programov športa v Občini Radlje ob Dravi in 

obrazložitev predloga je podal predsednik komisije g. Gregor LIKAR.  

 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: zanima ga, kako se določijo prioritete športa in ali se prioritete v 

letnem programu športa določijo vsako leto na novo.  

 

Gregor LIKAR: prioritete se določijo glede na aktivnosti društva oz. klubov, običajno 

pa je kot prioriteta določen nogomet.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

12. TOČKA 

OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

UREDITVENEM NAČRTU ZA ŠPORTNO REKREACIJSKO OBMOČJE V RADLJAH OB DRAVI 

 

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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Obvezno razlago Odloka 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za športno rekreacijsko 

območje v Radljah ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

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

 

 



13. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2017– SPLOŠNA RAZPRAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev predloga proračuna je podala računovodkinja ga. Natalija 

PLANINŠIČ. 

 

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

naravne in kulturne dediščine, glede predloga Letnega načrta ravnanja z 

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

Potnik. 

 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: pri nedavčnih prihodnih so predvidena sredstva 488.000 EUR za 

projekta Poslovna cona Pušnik in razvoj turizma in ekonomske infrastrukture, enaki 

prihodki so predvideni pri transfernih prihodkih. Prav tako ga zanima, čemu so 

namenjeni prihodki za Sokolski dom, v višini 33.000 EUR in za Bivalno enoto, v višini 

92.000 EUR. Na odhodkovni stani se ponovno pojavi Poslovna cona Pušnik, v višini 

488.000 EUR. Postavka Promocija in razvoj turizma in gostinstva se je povišala iz 46.000 

EUR na 1.315.000 EUR. Prosi za obrazložitev. 

 

Župan: glede predvidenih sredstev za Poslovno cona Pušnik poda pojasnilo, da je 

podjetje na občino naslovilo dopis o nameri, da bi se Maistrova ulica v poslovni coni 

ogradila in bi del zemljišča med zgornji in spodnjim delom podjetja CNC P&K Pušnik 

d.o.o. prešel v njihovo last. V zameno je podjetje pripravljeno v okviru novega OPPN 

nadomestiti cesto z novim vhodom v poslovno con. Podjetje CNC P&K Pušnik d.o.o. s 

še dvema gospodarskima subjektoma sodeluje pri prijavi na razpis Ministrstva za 

gospodarstvo za sofinanciranje ekonomske infrastrukture. Prijavitelj mora biti lokalna 

skupnost. Cca. 90 odstotkov investicije sofinancira EU, 10 odstotkov pa LS oz. 

investitor (gospodarski subjekti). Gospodarski subjekti morajo zagotavljati tudi druge 

pogoje, kot so nova delovna mesta. Sredstva bodo zagotovili zasebniki, zato so 

sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna enaka. Nadalje je občina v 

OPN opredelila cca 5 ha zemljišč pri Vodnem parku Radlje za razvoj turizma. Izgraditi 

je potrebno komunalno opremo. Občina se namerava podobno kot v prejšnjem 

primeru prijaviti na razpis za sofinanciranje sredstev.  Glede Sokolskega doma 

pojasni, da se predvideva celovita prenova objekta in prostorov. Projekt se bo prijavil 

na sredstva LEADER. Objekt bo namenjen za delovanje varstveno delovnega centra 

(Muta), del objekta pa bo namenjen zgodovinskemu pregledu sokolskih aktivnosti v 

Radljah. Prav tako se na Koroškem načrtuje izgradnja 3 bivalnih enot CUDV-ja, med 

katerimi je tudi enota v Radljah ob Dravi. Bivalne enote bodo namenjene za 

namestitev 15 do 20 oseb s posebnimi potrebami. Projekt se bo prijavil za 

sofinanciranje na področju socialnih razpisov.   

 

Župan predlaga v sprejem 



SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017, v predlagani vsebini, skupaj s 

prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2017, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora, 

primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 
Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

14. TOČKA 

OBVESTILO O SPREJETEM SKLEPU O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE RADLJE OB 

DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Na seji je začasno odsoten svetnik Anton Vodušek.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s sprejetim Sklepom o 

začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi v letu 2017. 

 

Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 11 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

15. TOČKA  

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan poda odgovore na pobudo in vprašanje svetnic in svetnikov, podanih na 15. 

redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ter svetnice in svetnike povabi k 

podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Novih pobud in vprašanj svetnic in svetnikov ni bilo podanih.  

 

Seja zaključena ob  20.50 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 16. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 12.12.2016, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o nadomestilu 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi sprejme po hitrem 

postopku.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 16. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

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

Radlje ob Dravi  -hitri postopek 

3. Potrditev in sprejem akta o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega 

partnerstva za podelitev koncesije storitev energetska prenova in storitev 

energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, sklepa o 

ugotovitvi javnega interesa za JZP  in podelitev koncesije storitev za projekt 

»Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v 

Dravski in Mislinjski dolini« in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP-a) 

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

2017 

5. Predlog  cen programov vrtcev za leto 2017 

6. Obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v 

letu 2016 za leto 2015 

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

2017 

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

Dravi 

9. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi – 

druga obravnava 

10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Radlje 

ob Dravi 

11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi 

12. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvenem načrtu za športno rekreacijsko območje v Radljah ob Dravi  

13. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2017– splošna razprava 

14. Obvestilo o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi 

15. 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 Predlog Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini.  
 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Skupen akt o javno-

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 

podelitev koncesije storitev energetska prenova in storitev energetskega upravljanja 

javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Sklep o ugotovitvi javnega 

interesa za javno-zasebno partnerstvo in podelitev koncesije storitev za projekt 

»Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in 

Mislinjski dolini« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta DIIP za projekt »Energetska prenova in storitev energetskega 

upravljanja javnih objektov v dravski in mislinjski dolini« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 5 do 7 so bili posredovani Mestni občini 

Slovenj Gradec, skupnemu občinskemu organu.  

 

SKLEP št. 8: 

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje ceno storitve pomoč družini na 

domu za strokovno pripravo v višini 0,55 EUR/uro oziroma 82,21 EUR/mesec za 

Občino Radlje ob Dravi. 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve 

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,87 EUR/uro, 

katero 50 % plača občina, 50 % pa uporabniki. 

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

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,83 EUR, katero 50 % plača občina, 50 % 

pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 

15,25 EUR/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« tako, da se določi cena storitve za uporabnika v 

višini 6,35 EUR/uro. 



 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 9:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 440,80 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 347,68 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  396,72 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 312,91 EUR. 

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

v času poletnih počitnic 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.  

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Osnovni šoli Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2016 za leto 2015. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2017,  v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 



 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme predlog uradnega 

prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi v predlagani vsebini, z 

odpravo slovničnih napak:  

 

- v 1. členu se črta 6. odstavek  

- v 5. členu se v 5. odstavku besedo "povezuje" dopolni, tako da glasi 

"povezujejo"; 

- v 30. členu, v 2. odstavku se v 6. alineji v zadnjem stavku zapiše: »ter 

pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge«; 

- v podnaslovu "3. Posvetovalni referendum" – se doda črka "n"; 

- v 87. členu, v 2. odstavku se beseda "volivcem" zamenja z besedo 

"volivcev". 

 

REALIZACIJA: Prečiščeno besedilo Statuta Občine Radlje ob Dravi je bilo 

posredovano v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi v predlagani 

vsebini. 

 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Obvezno razlago Odloka 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za športno rekreacijsko 

območje v Radljah ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Obvezna razlaga Odloka je bila posredovana v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017, v predlagani vsebini, skupaj s 

prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2017, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora, 

primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s sprejetim Sklepom o 

začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi v letu 2017. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 


