
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 6. 7. 2015 

 

 

Z A P I S N I K 
 

7. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 6. 7. 2015 

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

 

Prisotni: mag. Alan Bukovnik, Robert Potnik, Jan Sredenšek, Erika Luzar, Leonida 

Matjaž, Stanislav Lipuš, Ivana Kus, Ivan Sušnik, Marjanca Meršnik, Karl Kotnik, Metka 

Erjavec, Sašo Grögl.  

 

Opravičeno odsotni: Alenka Helbl, Anton Vodušek, Robert Krivograd, Peter Starc, 

Dušan Glaser  

 

Prisotni vabljeni:  

- Brigita RAJŠTER, direktorica KPM, 

- Mag. Lidija POŽGAN, upraviteljica LAS MDD z. b. o., 

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

- Marjan ŠOL, direktor JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne 

zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, tajnik občine. 

 

 

1. TOČKA 

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

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

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

 

Župan svetnike seznani, da je na predlaganem dnevnem redu 7. redne seje točka 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava. 

Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega sveta 

oz. 11 glasov svetnic in svetnikov.  

 

DNEVNI RED 7. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga v sprejem 

 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 7. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 



1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje  občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Obravnava poročil  za leto 2014:  

                a. Koroški pokrajinski muzej 

                b. LAS MDD – Zadruga za razvoj podeželja z. b. o. Radlje ob Dravi 

3. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radlje ob Dravi 

za šolsko leto 2015/2016 in predlog sklepa za povečan oz. fleksibilni normativ 

otrok na posamezen oddelek vrtca 

4. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2015 

5. Predlog Cenika najemnin za grobove na pokopališčih Radlje ob Dravi, Vuhred 

in Remšnik 

6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi -  prva 

obravnava 

7. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Radlje ob Dravi, za programsko obdobje 2015 – 2020 

8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

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

 

2. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2014 

 

a. ) Obravnava poročila Koroškega pokrajinskega muzeja 

 

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, ga. Metka Erjavec. 

 

Obrazložitev poročila je podala direktorica KPM, ga. Brigita RAJŠTER. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem: 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega 

pokrajinskega muzeja za leto 2014. 

 

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

 

 

b.) Obravnava poročila LAS MDD – Zadruge za razvoj podeželja z.b.o. Radlje ob 

Dravi 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev poročila je podala upraviteljica LAS MDD z.b.o., mag. Lidija 

POŽGAN.  



Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo LAS MDD-Zadruge 

za razvoj podeželja z.b.o. Radlje ob Dravi, za leto 2014.  

 

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

 

3. TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU RADLJE OB 

DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 IN PREDLOG SKLEPA ZA POVEČAN OZ. FLEKSIBILNI 

NORMATIV OTROK NA POSAMEZEN ODDELEK VRTCA 

 

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, ga. Metka Erjavec. 

 

Obrazložitev predlagane sistemizacije je podal ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, mag. 

Damjan Osrajnik.  

 

RAZPRAVA:  

 

Erika LUZAR: Kot članica odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne 

službe negospodarstva pojasni, da so člani na seji odbora razpravljali o zadevi in 

sicer menijo, da se računalničar potrebuje, vendar pa v pravilniku o normativih in 

kadrovskih pogojih tega mesta ni predpisanega, zato razumejo delovno mesto 

računalničarja kot nadstandard. Glede na splošne varčevalne ukrepe in glede na 

dejstvo, da so v letošnjem letu znižana sredstva tudi vsem društvom pojasnjuje, da je 

odbor sprejel stališče, da se financirajo le programi, ki jih predpisuje pravilnik.  

 

Sašo GRÖGL: Ravnatelju zastavi vprašanje, ali je predlaganih 10 odstotkov mišljeno 

kot primanjkljaj ali je mišljeno kot dodatek k delovnemu mestu računalničarja.  

 

Ravnatelj mag. Damjan OSRAJNIK: Obrazloži, da je teh 10 odstotkov predvideno do 

zapolnitve polnega delovnega mesta računalničarja. V kolikor se mu teh 10 

odstotkov ne doda, bi računalničar to delovno obveznost zapolnil s poukom kot 

učitelj, saj tudi v šoli ni zaposlen za polni delovni čas. Glede na že znižana sredstva za 

materialne stroške izpostavi problem še dodatne obremenitve teh sredstev za 

potrebe zadovoljitve zakonsko predpisanih potreb po servisiranju računalniške 

opreme.  

 

Župan predlaga v sprejem:  

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se iz Predloga 

sistemizacije delovnih mest v enotah vrtca Radlje ob Dravi za šolsko leto 2015/2016 

izvzame delovno mesto RAČUNALNIČAR, v višini 0,10 delovnega mesta. 

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

In  

 



SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog sistemizacije 

delovnih mest v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2015/2016, pod pogojem, da se iz 

predloga izvzame delovno mesto RAČUNALNIČAR, v višini 0,10 delovnega mesta, ker 

ni opredeljeno v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje. 

 

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

 

 

4. TOČKA 

DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2015 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  
 
Predsednik komisije za občinska priznanja, g. Stanislav Lipuš, je občinski svet seznanil s 

prispelimi pobudami in predlogi za podelitev priznanj za leto 2015.  

 

Župan predlaga, da se o predlogih za podelitev nagrade in plaket Občine Radlje ob 

Dravi glasuje v paketu.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7:  

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 se podeli: 

- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Radlje ob Dravi. 

 

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 se podeli: 

- Društvu kmetic Dravska dolina, KO Radlje ob Dravi, 

- Vokalnemu kvartetu Rusalke, 

- Miru OSOJNIK-u,  

- Župniji Vuhred,  

- Mirku PETRIČ-u. 

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

 

5. TOČKA 

PREDLOG CENIKA NAJEMNIN ZA GROBOVE NA POKOPALIŠČIH RADLJE OB DRAVI, 

VUHRED IN REMŠNIK 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe je 

podal predsednik odbora g. Ivan Sušnik. 

 

Obrazložitev pripravljenega predloga je predstavil direktor Javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., g. Marjan Šol.  



 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o potrditvi višine 

najemnin grobov, v predlagani vsebini. 

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

  

 

6. TOČKA 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Župan pojasni, da je predlog potrjen, če zanj glasuje dvotretjinska večina občinskih 

svetnikov.  

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik g. Karl Kotnik.  

 

Dodatno pojasnilo k predlogu je podala Marjana Švajger, tajnik občine.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo 

obravnavo. 

 

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

 

 

7. TOČKA 

PREDLOG PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI RADLJE OB DRAVI, ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Kratko obrazložitev postopka priprave predloga pravilnika je podala strokovna 

delavka odbora za kmetijstvo, Jasna Kunčnik. 

 

Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo je predstavil član odbora g. Robert 

Potnik.  

 

Razprave ni bilo. 

 



Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko 

obdobje 2015-2020, v predlagani vsebini.  

 

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

 

 

8. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 6. 

redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

Župan se zahvali vsem sodelujočim pri projektu Entente Florale 2015, v okviru 

katerega je strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov 12 držav članic EU 

ocenjevala urejenost kraja Radlje ob Dravi.  

 

Župan pozove svetnice in svetnike k podaji novih pobud in vprašanj. 

 

Ivan SUŠNIK: Poda pobudo, da bi se pospešila košnja brežin ob makadamskih cestah 

in na ta način izboljšala preglednost.  

 

Župan: pojasni, da se košnja brežin že izvaja, o podani pobudi bo obveščeno Javno 

podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.  

 

 

Seja zaključena ob  19.20 uri. 

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, tajnik občine  

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 7. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 6. 7. 2015, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 7. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje  občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Obravnava poročil  za leto 2014:  

                a. Koroški pokrajinski muzej 

                b. LAS MDD – Zadruga za razvoj podeželja z. b. o. Radlje ob Dravi 

3. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radlje ob Dravi 

za šolsko leto 2015/2016 in predlog sklepa za povečan oz. fleksibilni normativ 

otrok na posamezen oddelek vrtca 

4. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2015 

5. Predlog Cenika najemnin za grobove na pokopališčih Radlje ob Dravi, Vuhred 

in Remšnik 

6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi -  prva 

obravnava 

7. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Radlje ob Dravi, za programsko obdobje 2015 – 2020 

8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

REALIZACIJA: Sklepa pod zaporedno št. 1 in 2 sta bila realizirana na sami seji. 

 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega 

pokrajinskega muzeja za leto 2014. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Koroškemu pokrajinskemu muzeju.  

 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo LAS MDD-Zadruge 

za razvoj podeželja z.b.o. Radlje ob Dravi, za leto 2014.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan LAS MDD-Zadrugi za razvoj podeželja z.b.o. 

Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se iz Predloga 

sistemizacije delovnih mest v enotah vrtca Radlje ob Dravi za šolsko leto 2015/2016 

izvzame delovno mesto RAČUNALNIČAR, v višini 0,10 delovnega mesta. 

 

REALIZACIJA: Sklep je realiziran na sami seji.  

 



SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog sistemizacije 

delovnih mest v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2015/2016, pod pogojem, da se iz 

predloga izvzame delovno mesto RAČUNALNIČAR, v višini 0,10 delovnega mesta, ker 

ni opredeljeno v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje. 

 

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

 

SKLEP št. 7:  

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 se podeli: 

- Prostovoljnemu gasilskemu društvu Radlje ob Dravi. 

 

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 se podeli: 

- Društvu kmetic Dravska dolina, KO Radlje ob Dravi, 

- Vokalnemu kvartetu Rusalke, 

- Miru OSOJNIK-u,  

- Župniji Vuhred,  

- Mirku PETRIČ-u. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan prejemnikom nagrade in plaket. Nagrada in 

plakete se podelijo na slavnostni seji.  

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o potrditvi višine 

najemnin grobov, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV ter Javnemu podjetju 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, d.o.o. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog sprememb in 

dopolnitev Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo 

obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko 

obdobje 2015-2020, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa je bil Pravilnik o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko 

obdobje 2015-2020, posredovan v pregled in mnenje Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za finance. Po pregledu pravilnika s strani 

ministrstev se je pripravila priglasitvena shema. Po pridobitvi mnenja strani Ministrstva 

za finance je bil pravilnik poslan v objavo v MUV.  Po začetku veljavnosti pravilnika se 

bo pripravil javni razpis.  

 


