
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

 

Z A P I S N I K 

 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 

4.2.2019 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, Robert KRIVOGRAD, 

Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Ešli PUŠNIK, 

Dušan GLASER, Metka ERJAVEC. 

 

Prisotni vabljeni: Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport, Nives ČAVNIK, višji 

svetovalec III, 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 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

S strani svetnice Tjaše BREG je bila podana pripomba, da se v zapisniku 3. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, v razpravi pri navedbi njenega imena, 

priimek Boroja pravilno nadomesti z Breg.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 3. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, skupaj s pripombo.  

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Dodatnih predlogov k točkam dnevnega reda ni bilo. 

 

DNEVNI RED 3. REDNE SEJE:  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

dnevni red 4. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitve takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 

Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava 

3. Predlog Letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019 

4. Imenovanje predstavnika Občine Radlje ob Dravi v svet javnega zavoda 

Glasbena šola Radlje ob Dravi 

5. Imenovanje predstavnika ustanovitelja in predstavnika uporabnikov v svetu 

javnega zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi 



6. Imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d.o.o. 

7. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Komunalna 

ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini – Zaključna faza« 

8. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Inv. vzdr. LC 

347082 Lakoše-Koležnikov most III. faza« 

9. Poročilo o aktivnostih na projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto 

10. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2019 –   druga obravnava 

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVE 

TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE 

PROSTORA 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 odbora g. Robert Potnik. 

 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: Predlaga, da se predstavijo konkretni primeri, kdaj se lahko 

uporabi instrument lokacijske preveritve.  

 

Direktorica občinske uprave Marjana Švajger: Predstavi konkretne primere uporabe 

prostorske preveritve in primerjalno analizo stroškov lokacijske preveritve in taks v 

drugih primerljivih občinah, kjer imajo odloke o določitvi stroškov lokacijske preveritve 

že sprejete.  

 

Robert POTNIK: Poda zahvalo direktorici Marjani Švajger za dodatno obrazložitev in 

predstavitev konkretnih primerov uporabe lokacijske preveritve. Pove, da je bilo 

stališče odbora vezano ravno na ta dodatna pojasnila, ki so bila podana. Predlog 

bo podprl.   

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, 

da je   predlog  Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora 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. 

 

 

 



3. TOČKA 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 

 

 

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. Marjanca MERŠNIK 

 

Dodatno obrazložitev predloga je podal predsednik Komisije za šport, Gregor LIKAR. 

RAZPRAVA 

 

Stanislav LIPUŠ: Meni, da je za šport starejših namenjenih premalo sredstev. 

 

Gregor LIKAR: Predlog je pripravljen podobno kot za pretekla leta, pripravljen je 

glede na izkazane potrebe. Višji odstotek sredstev je določen na rekreaciji.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019 v predlagani vsebini. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

4. TOČKA 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADLJE OB DRAVI V SVET JAVNEGA ZAVODA 

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je  podal 

predsednik komisije Robert POTNIK.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Marjeto NOVAK EMAN  v Svet javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi.  

 
S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

5. TOČKA 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA IN PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV V 

SVETU JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  



 

Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je  podal 

predsednik komisije Robert POTNIK.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Ivano KUS kot predstavnico ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Knjižnica Radlje ob 

Dravi. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Franca Glazerja kot predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svetu 

javnega zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN 

ČISTILNA NAPRAVA RADLJE D.O.O. 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je  podal 

predsednik komisije Robert POTNIK.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

v Nadzorni svet Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. 

naslednje člane:  

1. Herman TOMAŽIČ, Prisoja 4, 2360 Radlje ob Dravi 

2. Bogdan LADINIK, Razgledna 24, 236 Radlje ob Dravi  

3. Kristina BAUER, Ob potoku 8, 2360 Radlje ob Dravi 

4. Janez KAJTAZOVIČ, Ob potoku 4, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

7.TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »KOMUNALNA 

UREDITEV STANOVANJSKE GRADNJE NA HMELINI – ZAKLJUČNA FAZA« 

 

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. 9:  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdi DIIP »Komunalna ureditev 

stanovanjske gradnje na Hmelini-zaključna faza« v predlagani vsebini.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje 

aktivnosti v zvezi z investicijo.  
 

 

S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

8.TOČKA 

POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »INV. VZDR. LC 

347082 LAKOŠE-KOLEŽNIKOV MOST III. FAZA« 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Na seji je začasno odsoten svetnik Anton VODUŠEK. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10:  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdi DIIP »Inv. vzdr. LC  347082 Lakoše-

Koležnikov most III. faza« v predlagani vsebini. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje 

aktivnosti v zvezi z investicijo. 
 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

9.TOČKA 

POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predstavitev poročila je podala Nives ČAVNIK, višji svetovalec III.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11:  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Vsebinskim in finančnim 

poročilom za leto 2018, projekt »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«. 

 



S 16 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

10. TOČKA 

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 S PREDLOGOM 

LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB 

DRAVI ZA LETO 2019 –   DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Računovodkinja ga. Natalija Planinšič občinski svet seznani z dopolnjeno vsebino 

proračuna. 

 

Župan poda popravek glede financiranja vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je navedel 

na prejšnji seji občinskega sveta in sicer znašajo prihodki s strani države skupno 42.000 

EUR.  

 

Na dopolnjen predlog proračuna so bili v skladu s 93. členom Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06,35/17), s strani  s strani SDS – 

Slovenske demokratske stranke, OO SDS Radlje ob Dravi, dne 31.1.2019 vloženi  pisni 

amandmaji k dopolnjenem  predlogu proračuna,  o katerih bo občinski svet 

glasoval posamezno.  

 

Pred glasovanjem in razpravo župan občinski svet seznani z vsebino amandmajev.   

 

Amandma št. 1 : Razsvetljava Vuhred (dokončanje projekta proti pokopališču in v 

centru) se nameni 5.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se za navedeni znesek 

zmanjša postavka 0001016. 

 

 

Amandma št. 2: Za Center Vuhreda – asfaltiranje se nameni 4.000 EUR. Sredstva se 

zagotovijo tako, da se za navedeni znesek zmanjša postavka 0006020/4029. 

 

 

Amandma št. 3: Za Ulično razsvetljavo - Vas se nameni 5.000 EUR. Sredstva se 

zagotovijo tako, da se za navedeni znesek zmanjša postavka 0001019/4020. 

 

 

Amandma št. 4: Za Vaški dom – Vas (začetek aktivnosti) se nameni 3.000 EUR. 

Sredstva se zagotovijo tako, da se za navedeni znesek zmanjša postavka 

0001019/4020. 

 

 

Amandma št. 5: Za odvodnjavanje meteornih vod na relaciji Golob-Hafner-Golob se 

nameni 4.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se za znesek 2.000 EUR zmanjša 

postavka 0001019/4020 ter za 2.000 EUR zmanjša postavka 06019003/4136. 

 

 



Amandma št. 6: Za aktivnosti na področju občinskih in gozdnih cest (priprava 

prioritetne liste, začetek najnujnejših del na najbolj ogroženih cestah/odsekih) se 

nameni 4.000 EUR.  Sredstva se zagotovijo tako, da se za znesek 2.000 EUR zmanjša 

postavka 0001016 ter za 2.000 EUR zmanjša postavka 0001019/4020. 

 

Pred razpravo župan poda pojasnila.  

 

Župan poudari, da so takoj po volitvah poskušali na treh sestankih s člani ekipe Alana 

Bukovnika in člani stranke SDS poiskati možnost za medstrankarsko sodelovanje. Po 

treh sestankih so ugotovili, da sta programa ekipe Alana Bukovnika in stranke SDS 

preveč različna in zato sporazum o sodelovanju ni bil podpisan. Nadalje župan 

povzame program ekipe Alana Bukovnika. Župan pove, da je vsebina amandmajev 

že zajeta v programu ekipe Alana Bukovnika. Predlog amandmajev je po mnenju 

župana prepisan iz njegovega programskega dokumenta, zato bo temu primerna 

tudi opredelitev do amandmajev. Amandmaji zajemajo tudi predloge, kjer aktivnosti 

na terenu že potekajo.  

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Zanika kakršnokoli prepisovanje predlogov. Pojasni razloge za vložitev 

amandmajev. Pove, da so bili amandmaji prvotno poslani kot predlogi k pripravi 

proračuna. Amandmaji so nastali na podlagi predlogov občanov. Občani želijo 

predvsem urejene varne poti, urejene ceste, vodovod in kanalizacijo. Želi, da se 

lokalna skupnost bolj poveže z občani.  

 

Tjaša BREG: Kot pobudnica treh amandmajev, ki se nanašajo na ureditev Vasi, poda 

opravičilo, da ni bil namen prepisovati, saj pravi da do takrat programa ekipe Alana 

Bukovnika ni prebrala. Želi le, da bi bili predlogi realizirani. Predlogi amandmajev 

prihajajo na pobudo krajanov Vasi, z namenom ureditve razsvetljave, 

odvodnjavanja ter zagotovitve določenega prostora za druženje in aktivnosti 

krajanov.  

 

ŽUPAN: Svetnici Tjaši Breg obrazloži način izvajanja političnih programov.  

 

Ivan SUŠNIK: Prepričala ga je obrazložitev župana. Predlagane vsote pri amandmajih 

so prenizke, zato amandmajev ne bo podprl, podprl pa bo proračun.  

 

Marjanca MERŠNIK: Poda pripombo stranki SDS, da bi pri sprejemanju pobud s strani 

občanov, bili dolžni podati občanom pojasnilo, da so predlogi že vključeni v 

program, ki se izvaja. Proračun podpira, ker zagotavlja zadostna sredstva za 

ljubiteljsko kulturo ter zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti.  

 

Metka ERJAVEC: Člana stranke DESUS bosta občinski proračun podprla, ker 

zagotavlja sredstva za pomoč družini na domu, šolske prevoze, gasilska društva, 

športna društva, zagotavljanje pitne vode. Amandmajev ne bosta podprla.  

 

Robert KRIVOGRAD: Glede glasovanja pri sprejemu OPPN za PC Pušnik pojasni, da je 

glasoval proti iz razloga, ker v samem OPPN ni bilo zapisanih posledic same ureditve. 

Konstruktivno sodelovanje razume na način, da se o vseh predlogih tudi razpravlja.  

 



Karl KOTNIK: Meni, da je proračun pozitivno naravnan. Vidi velik napredek občine 

tudi na državnem nivoju. Glasoval bo proti amandmajem, ker so predlogi že vključeni 

v program in ker so predlagani zneski prenizki.  

 

Dominika KARLATEC: Proračun bo podprla, ker so zagotovljena sredstva za projekte 

kot so Otrokom prijazno Unicefovo mesto, Večgeneracijski center, turizem. Meni, da 

je naloga občine, da zagotavlja pogoje za razvoj turizma, ni pa občina nosilka 

turizma. Amandmajev ne bo podprla.  

 

Alenka HELBL: Zastavi vprašanje kakšna je in kje je v proračunu zajeta najemnina, ki 

daje jo najemnik za Hotel (Hostel) Radlje na letni ravni. 

Nadalje želi pisne obrazložitve:  

- Kaj je zajeto pod postavko Občinski svet – tekoče vzdrževanje – 1.500 EUR (za 

kakšen namen bodo svetniki v letu 2019 ta sredstva porabili); 

- Želi natančno obrazložitev sredstev za odnose z javnostjo (natančno po 

stroških, Radio 1, Novičke Občine Radlje, itd.) ter zakaj so tako visoki operativni stroški. 

Amandmaji so bili vloženi k proračunu za leto 2019, zato predlaga, da se ob koncu 

leta pregleda realizacija. 

 

ŽUPAN: Predlogi so zajeti v programskem dokumentu, zato bo pregled realizacije 

možen ob koncu mandata.  

 

Robert POTNIK: Pojasni, da so predlogi v amandmajih v fazi delovanja oz. v planu. 

Obrazloži posamezne aktivnosti, ki že potekajo.  Za izvedbo Vaškega doma kot 

vaščan pobude s strani sokrajanov ni zaznal. Pri cestah se v letošnjem letu namenja 

preko 500.000 EUR,  zaradi dolžine cest, je sredstev še vedno premalo, vendar je 

potrebno upoštevati zmogljivosti proračuna. Proračun je podprl, saj zagotavlja 

sredstva za šole, šolske prevoze, vrtce, investicije v ceste, itd.  

 

ŽUPAN: Doda, da se pripravlja prostorska preverba za potrebe zagotovitve razširitve 

šolskega prostora.  

 

Anton VODUŠEK:  Amandmajev ne podpira, podpira pa proračun, saj je naravnan 

kot starosti prijazna občina, zagotovljena so sredstva za invalide, mlade, itd. 

 

Silvo PINTER: Meni, da je proračun uravnotežen in dober, zagotovljena so sredstva za 

šolstvo, infrastrukturo, šport. Veseli ga, da občina lovskim društvom vrača koncesijo 

oz. nadomestilo, ki ga lovske družine plačujejo državi.  

 

Tjaša BREG: Pojasni, da je pobuda po ureditvi prostora za druženje med krajani 

nastala zaradi informacij, da se bodo prodajali prostori v središču Vasi. Želi si, da bi 

bili predlogi v amandmajih realizirani. 

 

Ešli PUŠNIK: Poda pojasnilo v zvezi z vloženimi amandmaji, ki se nanašajo na Vuhred. 

Opozori, da je cesta v kraju Vuhred res potrebna sanacije, saj jaški gledajo iz ceste, 

kar bo predstavljajo velike težave med drugim tudi pri izvajanju pluženja.  

 

 

Župan predlaga glasovanje o AMANDMAJIH. 

 



Župan predlaga v sprejem AMANDMA št.1: Razsvetljava Vuhred (dokončanje 

projekta proti pokopališču in v centru) se nameni 5.000 EUR. Sredstva se zagotovijo 

tako, da se za navedeni znesek zmanjša postavka 0001016 – Podžupani, tako da 

znaša ta postavka 9.727,48 EUR. 

 

S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem AMANDMA št. 2: Za Center Vuhreda – asfaltiranje se 

nameni 4.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se za navedeni znesek zmanjša 

postavka 0006020/4029 Materialni stroški občinske uprave – Drugi operativni odhodki, 

tako da znaša ta postavka 40.136,16 EUR .  

 

S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem AMANDMA št. 3: Za Ulično razsvetljavo - Vas se nameni 

5.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se za navedeni znesek zmanjša postavka 

0001019/4020 Odnosi z javnostjo oglasi objave- Pisarniški in splošni material in storitve, 

tako da le-ta znaša 32.500,00 EUR.  

 

S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem AMANDMA št. 4: Za Vaški dom – Vas (začetek aktivnosti) 

se nameni 3.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se za navedeni znesek zmanjša 

postavka 0001019/4020 Odnosi z javnostjo oglasi objave- Pisarniški in splošni material 

in storitve, tako da ta znaša 29.500 EUR .  

 

S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem AMANDMA št. 5: Za odvodnjavanje meteornih vod na 

relaciji Golob-Hafner-Golob se nameni 4.000 EUR. Sredstva se zagotovijo tako, da se 

za znesek 2.000 EUR zmanjša postavka 0001019/4020 Odnosi z javnostjo oglasi 

objave- Pisarniški in splošni material in storitve ter za 2.000 EUR zmanjša postavka 

06019003/4136 – Povezovanje lokalnih skupnosti – tekoči transferji v javne agencije. 

Postavka 0001019/4020 tako znaša 27.500 EUR in postavka 06019003/4136 tako znaša 

22.548,01 EUR.  

 

S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem AMANDMA št. 6: Za aktivnosti na področju občinskih in 

gozdnih cest (priprava prioritetne liste, začetek najnujnejših del na najbolj ogroženih 

cestah/odsekih) se nameni 4.000 EUR.  Sredstva se zagotovijo tako, da se za znesek 

2.000 EUR zmanjša postavka 0001016 - Podžupani ter za 2.000 EUR zmanjša postavka 

0001019/4020 -Odnosi z javnostjo oglasi objave- Pisarniški in splošni material in storitve. 

Postavka 0001016 tako znaša 7.727,48 EUR in postavka 0001019/4020  tako znaša 

25.500 EUR.  

 

S 6 glasovi ZA in 10 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

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

naravne in kulturne dediščine, v zvezi s predlogom Letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem,  je podal predsednik odbora g. Robert Potnik. 



 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Proračun Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 s prilogami, v predlagani vsebini. 

 

Z 10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2019, v predlagani vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 16 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

      11.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Župan svetnice in svetnike seznani z odgovori, ki so bili podani na 3. redni seji 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 14.1.2019. 

 

Župan je svetnike in svetnice pozval k podaji novih pobud in vprašanj. 
 

Dominika KARLATEC: S strani občank in občanov je kot predsednica KS prejela 

vprašanje, kaj pomeni neznosen smrad, ki se širi  iz polja v naselje Radelj in okoliške 

zaselke. Prosi za odgovor. 

 

ŽUPAN: Pove, da so izpostavljen problem že zaznali. Gre za vonjave, ki prihajajo s 

strani izvajalca hmeljarstva. Predlaga, da se na KS o problematiki pogovorijo in 

zavzamejo ustrezne ukrepe, občina pa bo izvajalca kmetijske službe z dopisom 

pozvala k obrazložitvi. 

 

Dominika KARLATEC: V zvezi s pobudo, ki je bila podana na prejšnji seji glede 

postavitve igral na Vasi kot predsednica KS Radlje pojasni, da vse aktivnosti že 

potekajo, tako da bodo igrala predvidoma postavljena do konca meseca aprila 

2019.  

 

Robert KRIVOGRAD: Zanima ga, kdo je projektiral in umestil novo javno razsvetljavo 

na Koroški cesti, saj se mu ne zdi primerno, da posega v prometno območje oz. 

kolesarsko pot. 

 

Tjaša BREG:  Zastavi vprašanje, kako se rešuje problematika s črpališči na Vasi oz. 

fekalnimi izlivi.  

 

ŽUPAN: Problem se pojavlja glede prilivov na črpališčih 9, 10 in 11. Iščejo se rešitve, 

da do izlivov ne bi več prihajalo. Problem se je diagnosticiral na zbiralniku pri 

gasilskem domu v Radljah, kjer je bila zamašena dušilka, do zamašitve pa je prišlo, 

ker se v kanalizacijski sistem vnašajo odpadki, ki ne sodi v fekalno kanalizacijo. Zaradi 

navedenega je Javno podjetje KIČ izvedlo t.i. „grablje“. S sistemom grabelj so se 

težave zmanjšale. Do črpališča 9 prihajajo odpadki, saj na tej liniji ni „grabelj“. 

Pojasni, da so največji problem odpadki (tekstilni in drugi), ki jih uporabniki odlagajo v 



fekalno kanalizacijo. JKP Radlje ob Dravi d.o.o. je občino seznanil, da je bila v 

januarju 2019 v krivini rezervoarja v črpalko najdena cca 70 cm dolga vejo in veliko 

drugih odpadkov. Veja ni mogla zaiti v črpalko skozi kanalizacijski sistem. Dodatno bo 

potrebna še sinhronizacija navedenih črpališč. Javnost se bo osveščalo, da se 

preneha z nepravilnim ravnanjem oz. odlaganjem odpadkov v kanalizacijski sistem.  

 

Tjaša BREG: Predlaga, da se ljudi s fotografijami osvešča, da takšno odlaganje 

odpadkov v kanalizacijo ni primerno in da se jih seznani s posledicami takšnega 

ravnanja.  

 

Alenka HELBL: Povabi občane, da podajo svoje predloge preko FB strani Predlog 

občana Radlje ob Dravi. 

 

Anton VODUŠEK: Zanima ga, ali se opravlja deratizacija v kanalih javne kanalizacije, 

saj je zaznal pojav podgan.  

 

ŽUPAN: O navedenem se bo obvestilo izvajalca gospodarske javne službe Javno 

podjetje KIČ Radlje d.o.o. 

 

 
Seja je zaključena ob 20.30 uri.  

 

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

 

Z A P I S N I K 

 

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 

25.2.2019 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Tjaša JAKOPIČ, Anton VODUŠEK, 

Dominika KARLATEC, Silvo PINTER, Dejan KRESNIK, Alenka HELBL, Robert KRIVOGRAD, 

Tjaša BREG, Stanislav LIPUŠ, Ivan SUŠNIK, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Dušan 

GLASER, Metka ERJAVEC. 

 

Opravičeno odsotni: Ešli PUŠNIK.  

 

Prisotni vabljeni: Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, Jasna KUNČNIK, Svetovalka za 

komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske 

uprave. 

 

Župan pojasni razlog sklica izredne seje: Po redni seji občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi, 4. 2. 2019 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

(MGRT) prejeli spremembe višine deleža sredstev občin za sofinanciranje investicij v 

letu 2019 (23. člen ZFO-1). Do 28. 2. 2019 morajo občine predložiti MGRT podatke o 

investicijskih projektih preko spletne aplikacije za porabo teh sredstev in predložiti 

obvezne obrazce, drugače projekti ne bodo upoštevani in uvrščeni v načrt razvojnih 

programov državnega proračuna.  

 

1. TOČKA  

PREDLOG DNEVNEGA REDA 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

dnevni red 1. izredne seje občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Predlog dnevnega reda 

2. Predlog 1. Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 s 

Predlogom dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 – skrajšani postopek 

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 S 

PREDLOGOM DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

 

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

 



Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

V letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2019, ki ga je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel na svoji 4. redni seji, 

4.2.2019, je bilo predlagano, da se pod: 

 

2b LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBE OZ. 

POSAMEZNI DELI STAVB  

 

 Doda zap. št. 3:  prodaja stavbe št. 612 k.o. 804 – Radlje ob Dravi, s 

pripadajočim zemljiščem, parc. št. 621 in 626/2, obe k.o. 804-Radlje ob Dravi 

 Doda zap. št. 4: Menjava občinskega stanovanja za nepremičnino, stavba št. 

309 in 310, obe k.o. 804 – Radlje ob Dravi, ki ležita na parc. št. 826/1 k.o.o 804-

Radlje ob Dravi. 

 

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

naravne in kulturne dediščine, je podal predsednik odbora g. Robert Potnik. 

 

Obrazložitev predloga rebalansa je podala računovodkinja ga. Natalija Planinšič.  

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Meni, da je ocenjena vrednost Hostla na 750.000 EUR, ob upoštevanju 

vrednosti nakupa, vloženih nepovratnih sredstev EU in vloženih lastnih sredstev 

občine prenizka, saj po njenem mnenju predstavlja le 43 odstotkov skupno vloženih 

sredstev. Nadalje sprašuje, na kakšen način se zagotavlja, da se namembnost 

objekta ne bo spreminjala oz. da bo objekt še nadalje služil zagotavljanju nočitvenih 

kapacitet. Želi, da se postopek prodaje izvaja transparentno, da so vključeni vsi 

predstavniki svetniških skupin ter da so seznanjeni z vsemi aktivnostmi. Prav tako želi, 

da se v primeru prodaje iztrži čim višja kupnina. Ker je v primeru prodaje Hostla 

predvidena selitev MKC na drugo lokacijo, jo zanima, kako bo s selitvijo v primeru, da 

do prodaje ne bo prišlo. Pozitivno in smiselno se ji zdi povišanje sredstev na postavki 

vzdrževanja lokalnih cest. 
 

ŽUPAN: Znesek 750.000 EUR predstavlja vložek občine v stavbo Hostla. V kolikor bo na 

seji podano soglasje k postopku prodaje, bo občina v skladu z zakonom zagotovila 

sodno zapriseženega cenila, ki bo opravil cenitev. Za pravne posle v vrednosti več 

kot 500.000 EUR je pred javno objavo potrebno pridobiti soglasje občinskega sveta k 

osnutku pravnega posla, v nasprotnem primeru je le-ta ničen. Poudari, da pobudo 

za prodajo ni podala občina, ampak je bila vloga za odkup podana s strani 

dosedanjega najemnika objekta.  

 

Robert POTNIK: Veseli ga, da se povečujejo sredstva s strani države za sofinanciranje 

na podlagi ZFO. Nadalje meni, da so bile investicije v hotel dobre ter da je v ocenjeni 

vrednosti Hostla zajet vložek občine. Upoštevati je potrebno tudi amortizacijo. Pod 

navedeno vrednostjo prodaje ne podpira. Pove, da bo v postopku javne dražbe 

zastavljena izklicna cena, tako da bo lahko končna cena tudi višja. Po njegovem 

mnenju ustanovitev posebne komisije v postopku ni potrebna, saj bodo pred izvedbo 

pravnega posla morali soglasje podati občinski svetniki. Smiselna se mu zdi tudi 

predlagana zamenjava stavbe na Koroški cesti za občinsko stanovanje, saj stavba 

predstavlja zaokroženo celoto ob šolskem prostoru. Prav tako so se že pred časom pri 



objektu pojavljale težave zaradi dotrajanosti objekta in s tem nevarnost na poti v 

šolo.  

 

Alenka HELBL: Pove, da podpira predlog zamenjave stavbe za občinsko stanovanje, 

saj se bo v prihodnje morda lahko območje uporabljalo za potrebe širitve vrtca. 

Ponovno navede, da je bilo sredstev v Hostel vloženih več, zato bi se moralo s 

prodajo tudi več iztržiti. Vztrajati bi se moralo, da se ohrani namembnost objekta. 

Rebalans bo podprla, bodo pa v svetniški skupini SDS bdeli nad postopkom prodaje.  
 

ŽUPAN: Ponovi, da gre za ocenjeno vrednost, v primeru prodaje bo izklicno ceno 

postavil sodno zapriseženi cenilec, nato pa bo izvedena javna dražba. Prebere 

besedilo vloge za odkup, ki je bila podana s strani najemnika, v kateri najemnik 

navaja, da se namembnost objekta ne bi spreminjala.  
 

Stanislav LIPUŠ: Podpira predlog rebalansa, prav tako podpira oba predloga 

dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Meni, da bo 

odločitev za prodajo Hostla pozitivna za razvoj turizma v občini.  
 

Robert KRIVOGRAD: Pojasni, da se na seji odloča o uvrstitvi predlogov v letni načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in ne neposredno o prodaji. 

Računovodkinjo zaprosi za pojasnilo v zvezi z dvigom postavke – investicijski odhodki, 

nakup zgradb in prostorov v višini 557.000 EUR ter 150.000 EUR.  
 

Računovodkinja Natalija PLANINŠIČ: Obrazloži, da je 150.000 EUR namenjenih 

preselitvi MKC v stavbo Radlje Center, preostala sredstva pa so namenjena odkupu 

telovadnice.  

 

Silvo PINTER: Strinja se s predlagano menjavo stavbe za občinsko stanovanje, saj je 

bila stavba že pred časom nevarna zaradi dotrajanosti, prav tako pa se s pridobitvijo 

zaokroži šolski okoliš kot celota. Strinja se tudi s prodajo Hostla, pri čemer vztraja, da 

se mora vložek občine v stavbo povrniti.  

 

Dominika KARLATEC: Podpira predlog rebalansa. S predlagano menjavo se lahko 

zaokroži oz. poveča šolski prostor. Glede prodaje Hostla pove, da se na seji odloča o 

soglasju, da stečejo nadaljnji postopki prodaje (cenitev, javna dražba, itd.). Prodaje 

pod izklicno ceno ne bo podprla. Pozitivno se ji zdi tudi povečanje sredstev za cestno 

infrastrukturo.  

 

Marjanca MERŠNIK: Podpira predlog menjave nepremičnin, zdi se ji tudi smiselno, da 

se gostincu, ki poda vlogo, omogoči nakup, vendar pa prodaje pod ceno, ki jo bo 

določil cenilec, ne bo podprla.  

 

Ivan SUŠNIK: Rebalans proračuna bo podprl. Veseli ga povečanje sredstev na strani 

države po ZFO. Pri prodaji je potrebno stremeti k temu, da se iztrži čim višja kupnina. 

Strinja se tudi s predlagano zamenjavo nepremičnin, saj gre za širitev šolskega 

okoliša. 

 

Karl KOTNIK: Podpira spremembo proračuna in meni, da so sredstva, ki se s prodajo 

pridobijo, pravilno namenjena.  

 



Anton VODUŠEK: Z zamenjavo Slivnikarjeve hiše za občinsko stanovanje se strinja, saj 

zaokrožuje šolski prostor, povečuje otroško igrišče. Predvideva, da bi se na območju 

lahko zagotovila razširitev vrtca. Zagotavljala se bo tudi večja varnost na poti v šolo. 

Prodajo Hostla podpira, v kolikor se proda osebi, ki se ukvarja s turizmom in želi vlagati 

v turizem. Zaveda se, da bo kmalu potrebno zagotavljati tudi ustrezne prenove. 

Predlog rebalansa bo podprl.  

 

Dejan KRESNIK: Rebalans proračuna bo podprl. Pred leti so se zastavili načrti za razvoj 

turizma in projekti, kot so stadion, hotel, kopališče, itd. Na Vodnem parku Radlje 

opaža viden napredek, odkar se je le-ta oddal v najem najemniku, ki se ukvarja s 

turizmom.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

1. Rebalans Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 in dopolnjen Letni načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, s 

pripombo odbora pri predlogu 2b, zap. št. 3, skupaj s prilogami, v predlagani vsebini.  

 

S 15 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 15 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Seja je zaključena ob  18.50 uri.  

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 


