OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Številka: 032-0001/2018-02

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek,
25.11. 2019 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Tjaša JAKOPIČ, Silvo PINTER, Anton
VODUŠEK, Dominika KARLATEC, Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Ešli PUŠIK, Robert
KRIVOGRAD, Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl
KOTNIK, Dušan GLASER, Metka ERJAVEC.
Prisotni vabljeni:
- Alja BABIČ, predstavnica podjetja URBIS d.o.o.,
- Mojmir SLAČEK, predstavnik URBI d.o.o., Ljubljana,
- Mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi,
- Vojko GMAJNER, predstavnik JZ ŠKTM Radlje ob Dravi,
- Dominika KARLATEC, predstavnica JZ ŠKTM Radlje ob Dravi,
- Mitja OVČJAK, predstavnik SOOU MO Slovenj Gradec,
- Marjan ŠOL, predsednik NO Občine Radlje ob Dravi,
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve,
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja,
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne
zadeve,
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave.
1. TOČKA
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Pripomb na zapisnik 8. redne seje ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 8. redne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Župan predlaga, da se predlog uradno prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., obravnava po
skrajšanem postopku.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet soglaša, da se uradno
prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o., obravnava po skrajšanem postopku.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

Župan nadalje predlaga, da se predlog 3. rebalansa Proračuna Občine Radlje ob
Dravi za leto 2019, v skladu s 98. členom Poslovnika občinskega sveta obravnava po
skrajšanem postopku.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Občinski svet soglaša, da se 3. rebalans
Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 obravnava po skrajšanem postopku.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
Drugih predlogov k točkam dnevnega reda ni bilo.
DNEVNI RED 9. REDNE SEJE:
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: 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 občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi
2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 8. redne seje ter poročilo župana in
podžupana o aktivnostih med obema sejama
3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja
RA46 v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava
4. Elaborat lokacijske preveritve na območju Odloka o lokacijskem načrtu za
območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob
Dravi
5. Predlog cen programov vrtcev za leto 2020
6. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto
2020
7. Predlog uradno prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. – skrajšani postopek
8. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Radlje ob Dravi
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi - druga obravnava
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava
11. Predlog 3. Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019-skrajšani
postopek
12. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto
2020
13. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob
Dravi za leto 2020
14. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 s Predlogom Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2020 – splošna razprava
15. Obravnava poročil Nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v
letu 2019 za leto 2018
16. Poročilo javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi za projekt Slovenia Green za
leto 2019 in Akcijski načrt ukrepov za projekt Slovenia Green
17. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

2. TOČKA
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 8. REDNE SEJE TER POROČILO
ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA SEJAMA
Župan poda poročilo o aktivnostih med obema sejama ter poročilo o realizaciji
sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.
Župan svetnice in svetnike obvesti o sprejetju Sklepa o začasnem financiranju Občine
Radlje ob Dravi v obdobju januar – marec 2020.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je
seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 8. redne seje OS ter poročilom
župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
3. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL
OBMOČJA RA46 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 prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter
naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert Potnik.
Dodatno obrazložitev predloga je predstavila predstavnica podjetja URBIS, d.o.o.,
ga. Alja BABIČ.
RAZPRAVA
Robert KRIVOGRAD: Pove, da bodo v svetniški skupini SDS odlok potrdili, saj so bile
upoštevane pripombe, ki so jih podali pri prvi obravnavi odloka. Ponovno opozori, da
bi se morala osnovna infrastruktura za območja načrtovanih gradenj zagotoviti
vnaprej kot celota in ne za vsako gradnjo posebej.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani
vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
4. TOČKA
ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU
ZA OBMOČJE CENTRALNIH DEJAVNOSTI NA SEVEROZAHODNEM DELU OBVOZNICE
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. Robert Potnik.
Župan svetnice in svetnike seznani, da je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor
pridobljeno mnenje k elaboratu. Mnenje je predano na vpogled svetnicam in
svetnikom.
Obrazložitev elaborata je predstavil predstavnik podjetja URBI, d.o.o., g. Mojmir
SLAČEK.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje, da je Elaborat lokacijske preveritve na
območju Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje centralnih
dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi skladen z določili
ZureP-2, z Občinskim prostorskim načrtom Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 16/16) in z
Odlokom o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na
severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, št. 26/06, 29/17, 35/17, 8/19,
14/19).
Lokacijska preveritev obsega zemljišča s parc. št. 118/14, k.o. Radlje ob Dravi in parc.
št. 19/2, 29/14 del, 29/17 del, 715/6 del , 18/1 del, 19/3 del, vse k.o. Dobrava.
Lokacijska preveritev je, na podlagi druge alinee 127. člena ZureP-2, instrument
prostorskega načrtovanja, s katerim se za doseganje gradbenega namena
prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev, kot so določeni v navedenem Elaboratu lokacijske preveritve.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
5. TOČKA
PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2020
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
negospodarstva, je predstavila predsednica go. Marjanco Meršnik.

javne

službe

Predlog cen programov vrtcev za leto 2020 je podrobneje obrazložil ravnatelj
Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag. Damjan Osrajnik.
RAZPRAVA

Ešli PUŠNIK: Izpostavi, da so cene vrtca v Občini Radlje ob Dravi v primerjavi s cenami
v ostalih občinah visoke, zato apelira, da se zagotovijo dodatna sredstva za
sofinanciranje s strani občine.
ŽUPAN: Cena vrtcev je izračunana po metodologiji, ki je enotna za vse občine. Velik
del cene vrtca predstavlja strošek dela. Občina Radlje ob Dravi na letni ravni za
sofinanciranje cene vrtca zagotovi cca 800.000 EUR.
Alenka HELBL: Opozori, da se zaradi dviga plač posledično zvišujejo tudi cene
storitev. Rešitev vidi v dvigu povprečnine, zato predlaga, da se glede na obseg
nalog, ki se s strani države nalaga občinam, poskuša izboriti višje povprečnine.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020 ceno 1.
starostnega obdobja v višini 491,11 EUR.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ceno 2.
starostnega obdobja v višini 386,77 EUR.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ceno pol
dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 442,00 EUR, ceno poldnevnega
programa 2. starostnega obdobja v višini 348,09 EUR.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ceno
kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 422,42 EUR in ceno
poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 380,18 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 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

6. TOČKA
PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA
LETO 2020
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
negospodarstva, je predstavila predsednica go. Marjanco Meršnik.

javne

službe

Obrazložitev predloga cen je podal predstavnik Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob
Dravi, g. Vojko Gmajner.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Zanima jo, kolikšno je število uporabnikov, ki storitev pomoč na domu
uporablja tudi med vikendi oz. prazniki in kolikšna je v takšnih primerih cena storitve.
Vojko GMAJNER: Pojasni, da imajo v pravilniku določeno, da storitev pomoč na
domu izvajajo med vikendom in za praznike le v izjemnih primerih. V kolikor je bila
storitev nujna so jo izvedli, izvedli pa so jo po isti ceni kot za ostale delovne dni.
Ešli PUŠNIK: Pove, da bodo svetniki SDS predlog podprli, ker želijo čimbolj dostopno
storitev za uporabnike.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9:
1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
strokovno pripravo v višini 0,55 evrov/uro oziroma trenutno 521,88 evrov na
mesec.
2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
vodenje in koordiniranje v višini 0,90 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 %
pa uporabniki.
3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
izvajanje neposredne oskrbe v višini 15,50 evrov/uro, katero plača 50 %
občina, 50 % pa uporabniki.
4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na
domu v višini 16,95 evrov/uro.
5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih
storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za
uporabnika v višini 2,5 evrov/uro.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
7. TOČKA
PREDLOG URADNO PREČIŠČENEGA BESEDILA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O. – 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. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje d.o.o., v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
8. TOČKA
PODAJA SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil
predsednika komisije Robert Potnik.
Na seji je začasno odsotna svetnica Alenka HELBL.
Razprave ni bilo.
Na glasovanje dajem SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja
soglasje k imenovanju kandidatke Slavice POTNIK za direktorico Knjižnice Radlje ob
Dravi.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
9. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA 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
negospodarstva, je predstavila predsednica go. Marjanco Meršnik.

javne

službe

Razprave ni bilo.
Na glasovanje dajem SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Glasbena šola Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

10. TOČKA
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI – PRVA OBRAVNAVA
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. Robert Potnik.
Skupaj s stališčem odbora je bil svetnicam in svetnikom posredovan popravek
gradiva.
Predlog je obrazložil predstavnik SOOU MO Slovenj Gradec, g. Mitja Ovčjak.
RAZPRAVA
Robert KRIVOGRAD: Zanima ga vzrok za predlagane sprememba kategorizacije in
zakaj je bil predlog ponovno posredovan v prvo obravnavo. Prav tako vpraša, kaj bo
predlagana sprememba pomenila za uporabnike cest (način in standard
vzdrževanja). Nadalje ga zanima, če so predvidene morebitne finančne posledice
predlagane spremembe kategorizacije za občino in če se bo povečalo finančno
breme za lastnike gozdnih cest.
ŽUPAN: Pojasni, da mora imeti občina na lokalnih cestah in javnih poteh izkazano
lastništvo. Strošek nakupa in odmere bi bil zelo visok. Občina je šla nasproti lastnikom
zemljišč na način, da bi v zameno za neodplačni prenos lastništva uredila ustrezno
nadstandardno vzdrževanje ceste (gramoziranje oz. asfaltiranje). Ponekod se lastniki
s prenosom zemljišč niso strinjali. V Občini Radlje ob Dravi ni razlike v standardu
vzdrževanja med gozdnimi cestami in lokalnimi cestami oz. javnimi potmi. Gozdne
ceste so manj financirane iz državnega proračuna kot lokalne ceste, vendar občina
že sedaj porabi veliko več sredstev za vzdrževanje cest, kot jih pridobi iz državnega
proračuna.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi
primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
11. TOČKA
PREDLOG 3. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.

Računovodkinja Natalija Planinšič je podala obrazložitev predloga 3. Rebalansa
Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Ugotavlja, da so prihodki manjši, kot so bili predvideni. Sklepa, da so
bili računani prihodki od prodaje Hostla, ki ni bila realizirana. Nakup in gradnja
osnovnih sredstev se znižuje, znižujejo se sredstva na postavki za investicijo objekta
bivše Time. Nižja je postavka pri vzdrževanju občinskih cest, zniža se postavka
kolesarska pot Radlje- Vas, nerealizirano bo investicijsko vzdrževanje ceste Vuhred Zadružni dom – Pečoler. Zanima jo, zakaj so se povečali stroški izvedbe krožišča pri
Lidlu in vzdrževanje javne razsvetljave. Ugotavlja, da se znižujejo sredstva za tekoče
transferje v Javni zavod ŠKTM in plačilo športne dvorane. Kakšni so načrti glede
prodaje Hostla? Prosi za pojasnilo glede vlaganj najemnika v Hostel.
ŽUPAN: Občinski svet je sprejel sklep, da se izvede postopek prodaje Hostla, zato so
bili prihodki planirani v proračun. Glede morebitnih vlaganj v Hostel je pristojen JZ
ŠKTM Radlje ob Dravi. V zvezi s prodajo Hostla se bo upoštevalo sprejete sklepe
občinskega sveta.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme
3. Rebalans Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
12. TOČKA
PREDLOG SKLEPA O PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA
LETO 2020
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
negospodarstva, je predstavila predsednica go. Marjanco Meršnik.

javne

službe

RAZPRAVA
Dejan KRESNIK: Prispevek za novorojenčke se v Občini Radlje ob Dravi ni zvišal že od
leta 2010. Predlaga, da bi se višina prispevka za novorojence zvišala na 150 EUR.
Ešli PUŠNIK: Opozori, da je potrebno večkrat informirati starše, da lahko pravočasno
oddajo vlogo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za novorojence v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.

Z 9 glasovi ZA in 5 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
13. TOČKA
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKIH TAKS V OBČINI RADLJE
OB DRAVI ZA LETO 2020
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. Robert Potnik.
Razprave ni bilo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun
občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
14. TOČKA
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020 S PREDLOGOM
LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2020 – SPLOŠNA RAZPRAVA
Gradivo je bilo svetnicam in svetnikom poslano dne 8.11.2019, kar je v skladu z 89. in
90. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
Sejo zapusti svetnica Tjaš Breg.
Podrobno obrazložitev predloga sta podala župan, mag. Alan Bukovnik in
računovodkinja Natalija Planinšič.
RAZPRAVA
Dominika KARLATEC: Proračun v večini podpira, predvsem na postavki drugih
posebnih skupin, saj se povečajo sredstva (mladim prijazna občina, starosti prijazna
občina, prostovoljstvu prijazna občina, dodana je postavka Zdrava mesta). Podpira
postavke tekočih transferov, žepnina za socialno ogrožene dijake in študente. Zmoti
pa jo, da ni vključenih javnih del. V strategiji za mlade občine je ena izmed ključnih
usmeritev razvoja lokalne in mladinske politike vlaganje v mlade. Zanima jo tudi
glede promocije in razvoja turizma oz. katere bodo promocijske naloge. Pri
kapitalskih prihodkih je predvidena prodaja MKC s Hostlom ter stanovanjski prostor na
Koroški cesti, zanima jo za katero stanovanje gre. Podpira zvišanje postavke enkratne
socialne pomoči in postavka za pomoč na domu. Prvo branje proračuna bo
podprla, upa pa, da se bo do drugega branja našla sredstva za javna dela in
predvsem na zaposlovanju mladih.

Alenka HELBL: Pri davkih na nepremičnine je postavka v primerjavi s preteklim letom
višja, kar vidi kot posledico dviga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Visoki se ji zdijo stroški za odnose z javnostjo, protokol in reprezentanco ter
promocijske aktivnosti. Za objekt Center Radlje se planira obnova strehe. Planirana
je bila obnova prostorov v stavbi Center Radlje, ki ne bo realizirana. Zanima jo, če je
obnova pogojena s prodajo Hostla. Ne strinja se z ukinjanjem javnih del. Zanima jo,
kako je s sofinanciranjem preparatov za razgrajevanje gnojevke ter kaj bo z razpisom
glede turističnih kmetij, saj meni, da jih v občini ni. Glede MMLS meni, da bi bilo prav,
da bi bila sredstva višja. Nadalje vpraša, kako je s financiranjem investicije za
Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini, saj sredstev v proračunu ni
več predvidenih. Veseli jo, da so bili upoštevani predlogi občanov glede ureditve
igral.
Župan: Meni, da imajo tudi javni zavodi možnost, da sami sofinancirajo javna dela.
Želi, da bi se vzpodbudilo razvoj turističnih kmetij v občini. Komunalna ureditev na
Hmelini je zaključena. MMLS v tekočem letu niso porabili vseh sredstev, ki so jim bila
na voljo.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna Občine
Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in predlogom
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za
leto 2020, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo ob upoštevanju pripomb
Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne
in kulturne dediščine.
S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.

15. TOČKA
OBRAVNAVA POROČIL NADZORNEGA ODBORA O IZVEDENIH NADZORNIH PREGLEDIH
V LETU 2019 ZA LETO 2018
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Predsednik nadzornega odbora g. Marjan ŠOL je občinskemu svetu predstavil
poročila oz. ugotovitve nadzornega odbora.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Ponovno opozori na zadolženost občine. Meni, da investicije v objekt
Center Radlje niso bile vodene dovolj transparentno.
Ešli PUŠNIK: Zmoti jo, da direktor Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi ni opravil
strokovnega izpita, saj je le ta naveden kot razpisni pogoj.

Robert KRIVOGRAD: Predsedniku nadzornega odbora zastavi vprašanje v zvezi z
ugotovitvami o investicijskem vzdrževanju ceste Sp. Verber – Juntar – prelaz Radelj in
sicer glede postopka izbire izvajalca in pogodbenega določila za zavarovanje
dobre izvedbe del.
Marjan ŠOL: Pojasni, da je bilo naročilo oddano kot In house naročilo. Javno podjetje
KIČ Radlje je v 100 odstotni lasti občine. Podjetje mora v primeru ugotovljenih napak
le-te odpraviti.
Dejan KRESNIK: Zmoti ga visok dolg občine do dobaviteljev.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil in obravnaval poročila
Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih nadzornih pregledih v letu
2019 za leto 2018.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
16. TOČKA
POROČILO JAVNEGA ZAVODA ŠKTM RADLJE OB DRAVI ZA PROJEKT SLOVENIA GREEN
ZA LETO 2019 IN AKCIJSKI NAČRT UKREPOV ZA PROJEKT SLOVENIA GREEN
Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.
Dodatno obrazložitev poročila in akcijskega načrta je predstavila predstavnica
Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, ga. Dominika Karlatec.
RAZPRAVA
Alenka HELBL: Zastavi vprašanja, kdo so člani zelene ekipe, kaj pridobljeni znak
pomeni za občino, kdo bo izdelal vizijo in strategijo razvoja turizma ter kaj znak
pomeni za sam razvoj turizma.
Dominika KARLATEC: V odgovoru našteje člane zelene ekipe. Zasledovalo se je cilj,
da se strokovno sodeluje pri ukrepih zelenega turizma. Akcijski plan ukrepov mora
destinacija izdelati najkasneje 6 mesecev po prejemu ocene. Vnese se finančni in
časovni okvir. Akcijski plan ukrepov se lahko tekom leta spreminja, zavezani smo le k
izdelavi vizije in strategije trajnostnega turizma, saj brez le-te znaka Slovenia Green ne
bo mogoče obdržati. Pridobljeni znak pomeni promocijo kraja. Občina ima možnost
brezplačne predstavitve na sejmih, na spletu, možnost širšega sodelovanja in
vsebinske usmeritve s strani akreditiranih partnerjev.
Alenka HELBL: Vpraša, če je v akcijskem planu že nabor ukrepov, ki jih je bilo
potrebno narediti v 6 mesecih od podelitve.

Dominika KARLATEC: Pritrdi svetnici in pove, da je bil osnutek pripravljen že meseca
marca, ko pa so prejeli priporočila in ocene s strani akreditiranega partnerja v
mesecu maju, se je zelena ekipa sestala in skupaj pripravila ukrepe.
Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19:
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi Poročilo Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2019 in Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje
trajnostnega razvoja turizma v občini Radlje ob Dravi (Sustainability Action Plan), pri
projektu »Slovenia Green«.
S 14 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet.
17. TOČKA
POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Župan svetnice in svetnike seznani z odgovori na vprašanja, ki so bila podana na
prejšnjih sejah ter svetnice in svetnike pozove k podaji novih pobud in vprašanj.
Ešli PUŠNIK: Za nadaljnje seje predlaga, da se dnevni red v skladu s poslovnikom
prilagodi tako, da seja ne bi trajala več kot 4 ure.
Seja je zaključena ob 23.40 uri.
Zapisala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave
Mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

