Odgovori na zastavljena vprašanja svetnice Alenke HELBL v razpravi 4. redne seje pri
točki: 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
1. Kakšna je in kje je v proračunu zajeta najemnina, ki jo daje najemnik za Hotel
(Hostel)Radlje na letni ravni)?
Mladinski kulturni center s hotelom Radlje ima v upravljanju Javni zavod ŠKTM, ki
najemniku zaračunava najemnino. Najemnina je prihodek JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in
ni zajeta v proračunu Občine Radlje ob Dravi.
Po podatkih pridobljenih s strani JZ ŠKTM Radlje znašajo prihodki od najemnin za MKC
s hotelom Radlje na leto 8.418,00 EUR.

2. Kaj je zajeto pod postavko Občinski svet – tekoče vzdrževanje – 1.500 EUR (za
kakšen namen bodo svetniku v letu 2019 ta sredstva porabili)?
1002 Stroški sej občinskega sveta
420510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
1.500 €
Prevideni stroški zajemajo sistemska dela in posodobitev programske opreme
računalnikov, ki so jih prejeli novoizvoljeni svetniki. Zajeti so tudi stroški najema
programov Office 365 Exchange Online.

3. Želi natančno obrazložitev sredstev za odnose z javnostjo (natančno po stroških
Radio 1, Novičke Občine Radlje itd.) ter zakaj so tako visoki operativni stroški?
1019 ODNOSI Z JAVNOSTJO OGLASI OBJAVE

47.500,00 €

Izstavljeni računi v letu 2018, ki zapadejo v letu 2019:10.828,00 €
- Spletna stran »Kupujmo lokalno«
1.000,00 €
- Lokalne novice R1
3.416,00 €
- Poštne storitve (Novičke)
934,25 €
- MUV, štev. 31, 27, 25
373,05 €
- Novičke 37-49, 42-43, 44-45
2.604,70 €
- spletna stran občine
150,00 €
- Snemanje sej
2.350,00 €
Predvideni odhodki v letu 2019:
- Novičke
- Poštne storitve (Novičke)
- Objave MUV
- Snemanje sej
- spletna stran občine
- lokalne novice R1
- Razne medijske predstavitve občine

36.672,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
1.366,00 €
4.150,00 €
600,00 €
5.856,00 €
3.700,00 €

