
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 23. 1. 2017 

 

 

Z A P I S N I K 
 

17. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 23. 1. 2017 

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

 

Župan ugotavlja, da je na seji navzočih 12 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, Metka Erjavec, Sašo Grögl.  

 

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

 

Prisotni vabljeni:  

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

- Cvetka MIKLAVC, koordinator JSKD Radlje ob Dravi in članica Komisije za 

vrednotenje kulturnih programov, 

- Mag. Maša PETERŽINEK, višja svetovalka za pripravo projektov, 

- 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: 

- Vanja KOLAR, predsednika NO Občine Radlje ob Dravi, 

- Dr. Andreja KUZMANIČ, predstavnica ZUM d.o.o., Maribor, 

- Predstavnik RRA Koroška d.o.o., 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve. 

 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 16. 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 16. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 



 

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

 

DNEVNI RED 17. REDNE SEJE:  

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – hitri postopek 

3. Predlog izračuna cen programov v vrtcu za leto 2017 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje 

ob Dravi – skrajšani postopek 

5. Imenovanje članov sveta javnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi 

6. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 

7. Podaja mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – hitri postopek 

9. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Radlje ob Dravi – druga obravnava 

10. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  

– »Poslovna cona »Pušnik«« 

11. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  

– »Sadjarski center Radlje ob Dravi« 

12. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  - 

»Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost« 

13. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt – 

»Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi« 

14. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt – 

»Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi« 

15. Predlog Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi 

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

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2017– druga obravnava 

17. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

Župan predlaga, da se Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na Hmelini in Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi, sprejmeta po hitrem postopku.  

 

Župan predlaga v sprejem 

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, 

kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, sprejme po hitrem postopku.  

 

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

 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o zazidalnem 

načrtu stanovanjske gradnje na Hmelini sprejme po hitrem postopku.  

 

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

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega 

in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi,  sprejme po 

skrajšanem postopku.  

 

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

 

Drugih predlogov, vezanih na dnevni red 17. seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem  

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 16. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – hitri postopek 

3. Predlog izračuna cen programov v vrtcu za leto 2017 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje 

ob Dravi – skrajšani postopek 

5. Imenovanje članov sveta javnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi 

6. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 

7. Podaja mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – hitri postopek 

9. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Radlje ob Dravi – druga obravnava 

10. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  – 

»Poslovna cona »Pušnik«« 

11. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  – 

»Sadjarski center Radlje ob Dravi« 

12. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  - 

»Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost« 

13. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt – 

»Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi« 

14. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt – 

»Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi« 

15. Predlog Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi 



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

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2017– druga obravnava 

17. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

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

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI  -HITRI POSTOPEK 

 

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. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ZAZIDALNEM NAČRTU stanovanjske gradnje 

na Hmelini (MUV št. 18/89, 6/13,in 24/13) , v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

3. TOČKA 

PREDLOG IZRAČUNA CEN PROGRAMOV V VRTCU 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 je podal ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag. Damjan 

OSRAJNIK. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 427,50 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 345,30 EUR. 



- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  384.75 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 310,77 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 365,08 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 328,57 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.  

 

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

 

 

4. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA IN VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI – skrajšani postopek 

 

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. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in 

vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

 

5.  TOČKA 

IMENOVANJE ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI 

 

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

 



Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Prejete predloge je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja zato predsednica komisije ga. Ivana Kus občinski svet seznani s predlogi 

komisije.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Osnovna 

šola Radlje ob Dravi, kot predstavnike ustanovitelja, imenuje  

- Dominiko KARLATEC, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Antona VODUŠKA, Pohorska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Jožeta KRIČEJA, Zg. Vižinga 2, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

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

 

 

6. TOČKA 

IMENOVANJE ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli pred sejo.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Prejete predloge je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja zato predsednica komisije ga. Ivana Kus občinski svet seznani s predlogi 

komisije.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Koroški 

pokrajinski muzej, kot predstavnico ustanovitelja, imenuje 

- Sabino TERNIK, Ulica Pod gradom 2, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

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

 

7. TOČKA 

PODAJA MNENJA K IZBRANI KANDIDATKI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA 

SOCIALNO DELO RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predlog je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato 

predsednica komisije ga. Ivano Kus občinski svet seznani s stališčem komisije.  

 

Razprave ni bilo. 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k 

imenovanju Mirjane Popijal za direktorico Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. 

 

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

 

8. TOČKA 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI – hitri 

postopek 

 

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. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

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

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k spremembam in 

dopolnitvam statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, na 

podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. 

  

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

 

9. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA 

IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE 

RADLJE OB RAVI – 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 Odlok o načinu izvajanja 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

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

 

 

10. TOČKA 



POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-a) ZA 

PROJEKT » POSLOVNA CONA » PUŠNIK« 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. Pred sejo je bil svetnikom in 

svetnicam posredovan Popravke pri Povzetku navedenega dokumenta. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev predloga potrdite dokumenta je podala mag. Maša 

Peteržinek, višja svetovalka za pripravo projektov. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Poslovna cona »Pušnik«« 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 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

11. TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-a) ZA 

PROJEKT » SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev predloga potrdite dokumenta je podala mag. Maša 

Peteržinek, višja svetovalka za pripravo projektov. 

 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Sadjarski center Radlje ob Dravi« 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 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12. TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-a) ZA 

PROJEKT » SOKOLSKI DOM – PREPLET VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN SEDANJOST«  

 



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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev predloga potrdite dokumenta je podala mag. Maša 

Peteržinek, višja svetovalka za pripravo projektov. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in 

sedanjost« 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 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

13. TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-a) ZA 

PROJEKT » CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z 

GOZDOVI« 

 

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

svetniki prejeli Popravek pri Povzetku dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za projekt »Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi«. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev predloga potrdite dokumenta je podala mag. Maša 

Peteržinek, višja svetovalka za pripravo projektov. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi« 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 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

14. TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-a) ZA 

PROJEKT » BIVALNA ENOTA NA LOKACIJI OBČINE RADLJE OB DRAVI« 

 



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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev predloga potrdite dokumenta je podala mag. Maša 

Peteržinek, višja svetovalka za pripravo projektov. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi« 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 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

15. TOČKA  

PREDLOG PRAVILNIKA O VREDNOTENJU KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU 

LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI 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. 

 

Ga. Cvetka Miklavc, koordinatorka JSKD Radlje ob Dravi in članica Komisije za 

vrednotenje kulturnih programov poda dodatne obrazložitve.  

 

RAZPRAVA: 

Svetnik Peter STARC meni, da so merila dobro zastavljena, morda celo visoka. 

Pokazalo se bo v praksi. Pogreša pa točko – strokovno vodenje – raven umetniškega 

vodje. Komisija bo imela težjo nalogo, vendar meni, da je pravilnik dobro zastavljen.  

Ga. Cvetka MIKLAVC pojasni glede točke strokovnega vodenja in obrazloži na 

primeru. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

 

16. 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 – DRUGA OBRAVNAVA 



 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik in pove, da na predlog 

pripravljenega proračuna, nismo prejeli nobenega amandmaja. 

 

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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun 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, z 

upoštevanimi predlogi in stališči odbora. 

 

17. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Novih pobud in vprašanj svetnic in svetnikov ni bilo podanih.  

 

Seja zaključena ob  19.30 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 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 23. 1. 2017, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, 

kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, sprejme po hitrem postopku.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o zazidalnem 

načrtu stanovanjske gradnje na Hmelini, sprejme po hitrem postopku.  

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega 

in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi,  sprejme po 

skrajšanem postopku.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 16. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – hitri postopek 

3. Predlog izračuna cen programov v vrtcu za leto 2017 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje 

ob Dravi – skrajšani postopek 

5. Imenovanje članov sveta javnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi 

6. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 

7. Podaja mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Centra za socialno delo 

Radlje ob Dravi 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi – hitri postopek 

9. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Radlje ob Dravi – druga obravnava 

10. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  – 

»Poslovna cona »Pušnik«« 

11. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  – 

»Sadjarski center Radlje ob Dravi« 

12. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt  - 

»Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost« 

13. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt – 

»Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi« 



14. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za projekt – 

»Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi« 

15. Predlog Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi 

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

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2017– druga obravnava 

17. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 1 do 5 so bili realizirani na sami seji.  

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ZAZIDALNEM NAČRTU stanovanjske gradnje 

na Hmelini (MUV št. 18/89, 6/13,in 24/13) , v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 7:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 427,50 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 345,30 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  384.75 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 310,77 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 365,08 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 328,57 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 OŠ Radlje ob Dravi in računovodstvu Občine 

Radlje ob Dravi. 

 



SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in 

vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok posredovan v uradno objavo MUV. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Osnovna 

šola Radlje ob Dravi, kot predstavnike ustanovitelja, imenuje  

- Dominiko KARLATEC, Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Antona VODUŠKA, Pohorska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi; 

- Jožeta KRIČEJA, Zg. Vižinga 2, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep posredovan imenovanim in OŠ Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Koroški 

pokrajinski muzej, kot predstavnico ustanovitelja, imenuje 

- Sabino TERNIK, Ulica Pod gradom 2, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovani in JZ KPM Slovenj Gradec. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k 

imenovanju Mirjane Popijal za direktorico Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. 

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

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok posredovan v uradno objavo MUV. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k spremembam in 

dopolnitvam statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, na 

podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep poslan JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o načinu izvajanja 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda na območju Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Sklep posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Poslovna cona »Pušnik«« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 



SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Sadjarski center Radlje ob Dravi« v predloženem 

besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in 

sedanjost« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi« v predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi« v 

predloženem besedilu. 

 

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

zvezi z investicijo.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko 15 do 19 so bili posredovani Mestni 

občini Slovenj Gradec, skupnemu občinskemu organu.  

 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o 

vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok  posredovan v uradno objavo MUV. 

 

SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun 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, z 

upoštevanimi predlogi in stališči odbora. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v uradno objavo MUV. 

 

 


