
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 013-0001/2014-02 

Datum: 7. 12. 2015 

 

 

Z A P I S N I K 
 

9. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 7. 12. 2015 

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

 

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

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

Robert Krivograd, Peter Starc, Dušan Glaser, Sašo Grögl.  

 

Opravičeno odsotni: Leonida Matjaž, Anton Vodušek.  

 

Prisotni vabljeni:  

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

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

- Mirjana POPIJAL, direktorica CSD Radlje ob Dravi, 

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

- Judita GAČNIK, svetovalka II za gradbene zadeve, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodja, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, 

- Marjana ŠVAJGER, tajnik občine. 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 8. REDNE SEJE TER 2. IN 3. DOPISNE SEJE 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 8. redne seje ter 2. in 3. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

DNEVNI RED 9. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga v sprejem 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 9. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje ter 2. in 3. dopisne seje 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog cen programov vrtcev za leto 2016 

3. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2016 



4. Potrditev cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

v Občini Radlje ob Dravi 

5. Obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2015 za leto 2014 

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

2016 

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

Dravi 

8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi 

9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na 

domu v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava 

10. Imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi 

11. Izstop iz članstva Združenja občin Slovenije 

12. Obvestilo o sprejetem sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi 

13. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 s Predlogom letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2016 – splošna razprava 

14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

   

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2016 

 

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 predloga je podal mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob 

Dravi. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 3:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 428,29 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 315,62 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  385,46 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 284,06 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 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

3. TOČKA 

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

LETO 2016 

 

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 predloga je podala  direktorica CSD Radlje ob Dravi, go. Mirjana 

POPIJAL. 

  

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 4:  

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

domu za strokovno pripravo v višini 0,64 EUR/uro oziroma 406,47 EUR/mesec za 

vse občine skupaj. 

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

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,85 EUR/uro, 

katero 50 % plačajo občine, 50 % pa uporabniki. 

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

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,85 EUR. 

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

15,34 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 oz. dodatno sofinanciranje v višini 1,00 EUR/uro. 

6. Predlagane cene se uveljavijo od 1. 1. 2016 dalje. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

4. TOČKA 

POTRDITEV CENE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH 

VODA 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 podal  predsednik g. Roberta POTNIKA. 

 

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

FICKO. 
 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Direktorja JKP Radlje sprašuje, ali je podana cena brez DDV. 

 

 

Direktor mag. Gregor Ficko: Direktor pojasni, da se na podano ceno doda še 9,5 

odstotni DDV.  

 

Alenka HELBL: ugotavlja, da bi skupna izračunana cena za štiričlansko gospodinjstvo 

znašala slabih 33 EUR, kar predstavlja 3 kratno zvišanje dosedanje cene. Navaja, da 

so občani že prejeli odločbe za plačilo komunalnega prispevka, v katerem ni bilo 

navedene možnosti obročnega odplačila, ki naj bi bila zavezancem omogočena. 

Zanima jo tudi, če bo možno s komunalnimi prispevki pokriti stroške. Prosi za 

obrazložitev zavarovalnih premij. 

 

Direktor mag. Gregor Ficko: za izdane odločbe je zadolžena občina, JKP pa je bilo 

zadolženo za pripravo cen storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poudarja, 

da občani do potrditve cen s strani občinskega sveta prejemajo položnice kot do 

sedaj. Predlagana cena znaša slabih 33 EUR za 12m3. Pojasnjuje, da je sistem za 

čiščenje in odvajanje odpadnih voda eden od najsodobnejših in posledično tudi 

drag. Glede na to, da je projekt sofinanciran s strani EU je po praksi ostalih evropskih 

držav potrebno vkalkulirati polno investicijsko vrednost projekta, kar pomeni skupaj s 

sredstvi EU. Amortizacija se računa od polne vrednosti investicije, vendar se z leti 

znižuje. Pomembno je, da se v projekt vključijo vsi predvideni uporabniki, tudi 

novograditelji. Občani bodo pridobili čistejše in prijaznejše okolje. Razume, da ljudje 

postavljajo vprašanja glede podražitve, saj  se to ne dogaja le pri nas, ampak v 

celotni državi, veseli ga pa, da je po primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji, cena v 

zlati sredini.  

 

Župan: vprašanje go. Helbl je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del se nanaša na stroške 

storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, drugi del pa na strošek izgradnje 



kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Odločbe o odmeri komunalnega 

prispevka so prejeli občani, ki so že priključeni na sistem odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda. Pojasnjuje, da je v Odloku o odmeri komunalnega prispevka v 

občini Radlje ob Dravi navedena možnost plačila na 12 obrokov. Veliko občanov se 

je odločilo za plačilo na obroke.  

 

Alenka HEBL: predvideva, da bi bili stroški v primeru upravljanja s čistilno napravo s 

strani JKP Radlje nižji od stroškov ustanovljenega Javnega podjetja KIČ Radlje.  

 

Direktor mag. Gregor Ficko: glede zavarovalne premije pojasni, da je sklenjeno za 

primer kritja kakršne koli škode na samem objektu čistilne naprave in kanalizacijskega 

sistema. Glede pomislekov zaradi višjih stroškov Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o., 

je skoraj prepričan, da v primerjavi s stroški JKP Radlje ob Dravi, ne bodo višji, saj je v 

JKP Radlje zaposlenih več ljudi, JP KIČ pa se bo ukvarjal tudi z drugimi dejavnostmi. S 

tem smatra, da bodo upravni stroški nižji. Natančne cene storitve je nemogoče 

določiti na osnovi poskusnega obratovanja, vendar odstopanja naj ne bi presegala 

10 odstotkov. Razlike v ceni se bodo poračunavale s poračuni.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, s predlogom Sklepa o 

določitvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 

Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

Z 11 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

5. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL NADZORNEGA ODBORA O IZVEDENIH NADZORNIH PREGLEDIH 

V LETU 2015 ZA LETO 2014 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Poročila oz. ugotovitve nadzornega odbora je predstavila predsednica nadzornega 

odbora ga. Vanja KOLAR. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: predlaga, da se zaradi razširitve dejavnosti Javnega podjetja KIČ 

Radlje d.o.o., izdela poslovni dolgoročni razvojni načrt podjetja.  
 

Karl KOTNIK: Pohvali delo članic nadzornega odbora, saj so svoje delo opravile 

vzorno in korektno.  Na podlagi ugotovitev NO je podrobneje proučil delovanje 

Športnega društva Radlje, saj se v javnosti širijo informacije, da je občina kriva za 

nastalo slabo finančno situacijo društva. Občina ima poravnane vse obveznosti do 

Športnega Društva Radlje. Dolg Športnega društva Radlje za najemnino športne hiše 

znaša preko 18.000 EUR. Dotacija občine je namensko opredeljena, zato meni, da je 

v finančnem poročilu izkazana huda nepravilnost. Pojasni, da je za nastalo situacijo 

krivo društvo.  

 

 



 

Po zaključeni razpravi župan poda še dodatna pojasnila v zvezi s Športnim društvom 

Radlje.  

 

Župan: na zborih krajanov, ki jih opravljata skupaj s podžupanom občine, se 

zastavljajo vprašanja kaj se dogaja z delovanja Športnega društva Radlje. Župan 

poudari, da bi morali na ta vprašanja odgovoriti odgovorni Športnega društva 

Radlje. Predvsem starše otrok, ki so včlanjeni v klube športnega društva, poskuša 

seznaniti z dejansko situacijo v športnem društvu. Navaja primer, da so zaradi 3 

letnega neplačila najemnine športne hiše Javnemu zavodu ŠKTM in s tem 

nenamenske porabe davkoplačevalskega denarja ostali nič krivi otroci pred zaprtimi 

vrati telovadnice. Odgovornost za nastalo situacijo se je želelo pripisati občini, 

vendar je jasno, da je za takšno stanje krivo vodstvo Športnega društva Radlje, zaradi 

neplačila najemnin. Občina je zaradi izgradnje obvoznice od Športnega društva 

Radlje neodplačno prejela stari stadion s pripadajočim Sokolskim domom, ki pa 

zaradi izgradnje obvoznice nista več mogla služiti svojemu namenu. Kot odškodnino 

je Občina Radlje prejela 600.000 EUR od DRSC ter 250.000 EUR od Fundacije za šport. 

600.000 EUR je občino stal odkup zemljišč za izgradnjo novega stadiona, za 

dokončno izgradnjo stadiona pa je občina iz lastnih sredstev prispevala še dodatnih 

1.200.000 EUR. Hkrati z izgradnjo stadiona je potekala tudi izgradnja športne hiše, s 

tem pa se je vsem športnim društvom omogočila primerna infrastruktura za izvedbo 

aktivnosti. V letošnjem letu je bila najdena ustrezna lokacija za pripravo površine za 

potrebe nadomestnega nogometnega vadbišča. V planu je tudi izvedba 

nogometnega igrišča z umetno travo, za katero je bil projekt prijavljen na Fundacijo 

za šport. Občina pripravi vsako leto razpis za dodelitev sredstev za delovanje društva. 

V razpisu so navedene dejavnosti, ki se financirajo. V letu 2014 je Športno društvo 

Radlje prejelo 18.000 EUR iz naslova dejavnosti, sofinanciranje vadbe v zaprtih 

prostorih in trenerskega kadra (9.000 EUR telovadnica), 80 odstotkov denarja je 

namenjenega športu otrok in mladine. Občina Radlje poleg teh sredstev opravlja 

tudi razna vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih. Občina in starši na letnem 

nivoju prispevajo cca 90.000 EUR zato, da lahko otroci izvajajo športne aktivnosti. 

Ugotovitve nadzornega odbora o nenamenski rabi sredstev v športnem društvu so 

dejstvo in upa, da bo novo vodstvo športnega društva kljub slabi popotnici v 

prihodnje uspešnejše.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

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

2015 za leto 2014. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2016 

 

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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

7. 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 podal  predsednik g. Roberta POTNIKA. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2016,  v predlagani vsebini. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

8. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 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 podal  predsednik g. Roberta POTNIKA. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi za 

leto 2016, v predlagani vsebini. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 



9. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU V OBČINI RADLJE OB DRAVI – DRUGA 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 podala predsednica, ga. Metka Erjavec. 

 

RAZPRAVA:  

 

Alenka HELBL: Zastavi vprašanje, če razpis še ni bil objavljen in ali bo tudi po oddaji 

koncesije veljala cena, ki se sprejema na tej seji.  

 

Direktorica občinske uprave Marjana Švajger: pojasni, da bo po objavi odloka 

izveden postopek izbire izvajalca. Cene se bodo po izbiri izvajalca ponovno 

sprejemale na seji občinskega sveta. 

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. : Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o podelitvi koncesije 

za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

10. TOČKA 

IMENOVANJE ČLANA SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, go. Ivana KUS, 

je občinski svet seznanila s predlogi komisije. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga, da se v Svet območne 

izpostave JSKD imenujejo naslednji člani: 

1. Monika Ravnjak, 

2. Peter Starc, 

3. Martina Resnik 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 



11. TOČKA 

IZSTOP IZ ČLANSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 

 

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 soglaša, da Občina Radlje ob 

Dravi s 1. 1. 2016 izstopa iz združenja – Združenja občin Slovenije. 

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep štev. 031-0005/2007-02, z dne 26. 2. 

2007. 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12. 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.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s sprejetim Sklepom o 

začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi v letu 2016. 

 

S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

13. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2016 – SPLOŠNA RAZPRAVA 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev proračuna je podala računovodkinja ga. Natalija PLANINČIČ. 

 

Stališče Odbora odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo 

okolja ter naravne in kulturne dediščine, v zvezi z letnim načrtom ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi, je predstavil predsednik odbora 

g. Robert Potnik.  

 

 

 



RAZPRAVA: 

 

Alenka HELBL: v okviru splošne razprave postavlja vprašanje, v kakšnem roku je 

možno podati predloge k proračunu.  

 

Župan: v okviru splošne razprave, lahko svetnice in svetniki podate svoje predloge in 

pripombe k proračunu, ki bodo obravnavani pri drugem branju proračuna. Pri 

drugem branju proračuna je mogoče ob nestrinjanju s predlogom vložiti 

amandmaje.  

 

Alenka HELBL: postavlja vprašanja glede načina delitve sredstev za sofinanciranje 

šole v naravi ter vprašanje glede prometne ureditve krožišču pri Lidlu. Zanima jo za 

kakšen namen so predvidena sredstva v višini 200.000 eur za Javno podjetje KIČ 

Radlje d.o.o. Nadalje postavlja vprašanje računovodkinji glede višine zadolžitve 

Občine Radlje ob Dravi.  

 

Župan: Na vprašanje glede krožišča na obvoznici odgovarja, da v proračunu RS ni 

sredstev predvidenih za Občino Radlje, zato je bila podana pobuda DRSC na osnovi 

študije, za izgradnjo dveh krožišč s sredstvi občine. DRSC je postavila pogoj, da se 

projekt pripravi za celotno območje obvoznice, saj sta se pojavili dve gospodarski 

družbi, ki želita dostop iz obvoznice. Prvotno so pristali na sofinanciranje izdelave 

študije, kjer bi občina prevzela 50 odstotni delež, obe družbi pa vsaka po 25 

odstotkov, nakar sta po pridobitvi predračuna študije, obe družbi odstopili.  

Po dogovoru z osnovno šolo bo občina pridobila sezname otrok, ki bodo obiskali šolo 

v naravi, nakar bo občina pridobila podpisane izjave staršev otrok o možnosti 

pridobitve podatkov o materialnem stanju družine. Na osnovi pridobljenih podatkov 

bo občina razdelila predvidena sredstva v 3 nivojih, pri čemer bo velika večina 

dobila enako sredstev kot do sedaj. Občina se zavzema predvsem za to, da otroci 

manj premožni družin prejmejo več pomoči, otroci premožnejših pa nekoliko manj.  

Pri sredstvih predvidenih za Javno podjetje KIČ Radlje d.o.o., gre predvsem za plače 

zaposlenih. 

Glede zadolženosti občine pojasni, da so zadolžitve Občine Radlje na osnovi 

pridobljenega soglasja Ministrstva za finance. 606 EUR zadolžitve po občanu izhaja iz 

izvajanja projektov, kjer je bilo možno maksimalno počrpati evropska sredstva, 

zajemajo pa za Občino Radlje pomembne investicijske projekte. V naslednji finančni 

perspektivi bo tovrstnih sredstev s strani EU nedvomno manj. 

 

Robert KRIVOGRAD: kot predsednik odbora za kmetijstvo, opaža 20 odstotno 

znižanje sredstev za namen kmetijstva. Obenem predlaga, da se sredstva 

namenjena za izvedbo avtokampa in festivala praženega krompirja prenese na 

postavko gospodarstva – turizem. Zanimajo ga tudi sredstva namenjena za 

postavitev čebelnjaka in sicer če gre za prenos iz lanskega leta.  

 

Župan: sredstva za kmetijstvo bodo razdeljena nekoliko drugače kot v preteklih letih. 

Sredstva bodo dodeljena društvom s področja kmetijstva, ki bodo izvedle aktivnosti 

in programe ter poiskale pomoč pri pristojnih institucijah.  

S Čebelarskih društvom Radlje občina dobro sodeluje, vendar je pri projektu 

postavitve čebelnjaka prišlo do težav z lokacijo. Trenutno se dogovarjajo za lokacijo 

pod Starim gradom in po pridobitvi potrebnih soglasij bo prišlo tudi do realizacije 

projekta. Sredstva pa bodo prenesena v prihodnje leto.  



Tudi zaradi pobude občanov je potrebno preiti iz projektov z malo vsebine na 

projekte z večjo vsebino. Občina Radlje je dobila v letu 2016 možnost prireditve 

svetovnega festivala praženega krompirja, kar po izkušnjah občine Mokronog 

predstavlja izjemno promocijo za občino.  

Sredstva Leader so edina sredstva, ki jih EU namenja lokalnim skupnostim. Za 

uresničitev razvojnih programov iz področja razvoja podeželja bo na voljo 50.000.000 

EUR evropskih sredstev. Projekti morajo zajemati 3 osnovne cilje: varstvo okolja, 

zaposlovanje ranljivih skupin ljudi, varovanje kulturne dediščine.  

Občina želi sredstva nameniti za izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav, v dvorcu Radlje 

ustanoviti sekcijo Prosilva za varovanje gozdov, prestavitev kozolca na lokacijo ob 

občinskem sadovnjaku, ureditev Sokolskega doma, ureditev avtokampa. Za občino 

Radlje je predvidenih 300.000 EUR evropskih sredstev. Občina želi postopno urediti 

mestno jedro.  

 

Robert KRIVOGRAD: Meni, da zaradi sredstev iz naslova Leader ne bilo potrebno 

zniževati postavke za namen kmetijstva.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, skupaj s 

prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora, 

primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

14. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan poda odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov podanih na 8. 

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

podaji novih pobud in vprašanj.  

 

Alenka HELBL: ponovno zastavi vprašanje glede ureditve parkirišča pred občinsko 

stavbo ter sanacije robov na parkirišču.  

 

Župan: pojasni, da se išče primerna rešitev. 

 

Robert KRIVOGRAD: Glede na to, da se je v preteklem letu sprejemala prometna 

študija ga zanima, kako je z ureditvijo prometne signalizacije na Obrtniški ulici. Še 

vedno ni bil nameščen prometni znak – Prepovedano parkiranje in ustavljanje. 

Predstavniku pripravljavca prometne študije je na takratni seji zastavil tudi vprašanje, 

kako se je izvajalo štetje prometa na Obrtniški ulici, saj meni, da meritev prometa ni 

bila pravilna. Tudi s strani pripravljavcev študije je bila dopuščena možnost, da je 

prišlo do napake ter da se bo štetje ponovilo. 

 

Župan:  Vprašanje v zvezi s prometno signalizacijo bo posredovano Javnemu 

podjetju KIČ Radlje d.o.o. Vprašanje v zvezi s prometno študijo pa bo naslovljeno g. 

Tollazziju.  

 

 



Seja zaključena ob 10.15 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 9. REDNII SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 7. 12. 2015, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 8. redne seje ter 2. in 3. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 9. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje ter 2. in 3. dopisne seje 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog cen programov vrtcev za leto 2016 

3. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2016 

4. Potrditev cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

v Občini Radlje ob Dravi 

5. Obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2015 za leto 2014 

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

2016 

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

Dravi 

8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi 

9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na 

domu v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava 

10. Imenovanje člana sveta Območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi 

11. Izstop iz članstva Združenja občin Slovenije 

12. Obvestilo o sprejetem sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi 

13. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016 s Predlogom letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2016 – splošna razprava 

14. 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 določa od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

ceno 1. starostnega obdobja v višini 428,29 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 315,62 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini  385,46 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 284,06 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, Koroška cesta 17, 

2360 Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 4:  

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

domu za strokovno pripravo v višini 0,64 EUR/uro oziroma 406,47 EUR/mesec za 

vse občine skupaj. 

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

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,85 EUR/uro, 

katero 50 % plačajo občine, 50 % pa uporabniki. 

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

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,85 EUR. 

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

15,34 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 oz. dodatno sofinanciranje v višini 1,00 EUR/uro. 

6. Predlagane cene se uveljavijo od 1. 1. 2016 dalje. 

 

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

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, s predlogom Sklepa o 

določitvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 

Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

podjetju Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi.    

 



SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

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

2015 za leto 2014. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2016,  v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi za 

leto 2016, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o podelitvi 

koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Radlje ob Dravi, 

v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil poslan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga, da se v Svet območne 

izpostave JSKD imenujejo naslednji člani: 

1. Monika Ravnjak, 

2. Peter Starc, 

3. Martina Resnik 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da Občina Radlje ob 

Dravi s 1. 1. 2016 izstopa iz združenja – Združenja občin Slovenije. 

S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep štev. 031-0005/2007-02, z dne 26. 2. 

2007. 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Združenju občin Slovenije, Zrinjskega 9, p. p. 

2011, 1000 Ljubljana. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s sprejetim Sklepom o 

začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi v letu 2016. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

 

 



SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, v predlagani vsebini, skupaj s 

prilogami in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2016, ki se dopolni s predlogi in stališči odbora, 

primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 
 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 


