
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

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

1.6.2020 ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Silvo PINTER, Anton VODUŠEK, 

Dominika KARLATEC, Alenka HELBL, Dejan KRESNIK, Ešli PUŠNIK, Robert KRIVOGRAD, 

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

ERJAVEC, Tjaša VUČIČ.  

 

Opravičeno odsotni: Dušan GLASER. 

 

Prisotni vabljeni:  

- Marko ROJS, predstavnik ENERGAP - Energetske agencije za Podravje, 

Maribor, 

- Vekoslav PREJAC, URBIS d.o.o., Maribor, 

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

- Matej ŠVAB, ravnatelj GŠ Radlje ob Dravi, 

- Lidija GOLOB, direktorica ZD Radlje ob Dravi, 

- Predstavnik JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, 

- Slavica POTNIK, direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, 

- Toni POTNIK, direktor JP KIČ Radlje d.o.o., 

- 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 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI IN ZAPISNIKOV IN SKLEPOV 1., 2., 3., 4., TER 5., 

DOPISNE SEJE IN 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB 

DRAVI 

 

 

Pripomb na zapisnik 10. redne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 10. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

 

Pripomb na zapisnik 1. dopisne seje ni bilo.  

 



Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 1. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Pripomb na zapisnik 2. dopisne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Pripomb na zapisnik 3. dopisne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Potrdi se zapisnik in sklepi 3. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Pripomb na zapisnik 4. dopisne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Potrdi se zapisnik in sklepi 4. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Pripomb na zapisnik 5. dopisne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6: Potrdi se zapisnik in sklepi 5. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

 

Svetnica ga. Alenka Helbl poda pripombo na zapisnik 2. izredne seje OS in sicer, da 

je svetnik g. Dušan Glaser naveden pod prisotnimi in kot opravičeno odsoten. 

Predlaga, da se zapis ustrezno popravi, saj je bil svetnik Dušan Glaser na seji 

opravičeno odsoten. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. izredne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, skupaj s podano pripombo.  

 

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

 

 

DNEVNI RED 11. REDNE SEJE:  

 

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

dnevni red 11. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi in zapisnikov in sklepov 1., 2., 3., 4., ter 5., dopisne seje 

in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 



2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 10. redne seje, dopisnih sej in 2. izredne 

seje ter poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Potrditev Letnega poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v 

Občini Radlje ob Dravi  

4. Obvezna razlaga - Opredelitev dopustnih spremljajočih in dopolnilnih 

dejavnosti v točki 4 in 6 opomb k prilogi 1 (vrste objektov glede na namen) v 

Občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi – skrajšani postopek  

5. Predlog Letnega stanovanjskega programa Občine Radlje ob Dravi za leto 

2020  

6. Podaja soglasja k predlogu sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob 

Dravi za šolsko leto 2020/2021  

7. Obravnava poročil za leto 2019:  

a. Osnovna šola Radlje ob Dravi 

b. Glasbena šola Radlje ob Dravi 

c. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 

d. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

e. Knjižnica Radlje ob Dravi        

8. Obravnava poročila Javnega podjetja KIČ d.o.o. za leto 2019 in potrditev 

gospodarskega plana javnega podjetja za leto 2020 

9. Sklep o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020  

10. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo 

policistov  

11. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 

12. Potrditev premoženjske bilance za leto 2019 

13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

 

2. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 10. REDNE SEJE, DOPISNIH SEJ IN 2. 

IZREDNE SEJE TER POROČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED 

OBEMA SEJAMA 

 

Župan poda Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje, dopisnih sej in 2. izredne seje 

ter poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama. 

 

Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 10. redne seje OS, 1., 2., 3., 4., 5. 

dopisne seje OS in 2. izredne seje OS ter s poročilom župana in podžupana o 

aktivnostih med obema sejama.  

 

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

 

3. TOČKA 

POTRDITEV LETNEGA POROČILA O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

 

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

 



Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev predloga je predstavil predstavnik Energetske agencije za 

Podravje, g. Marko ROJS. 

Razprave ni bilo. 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Letno poročilo o izvajanju Lokalnega 

energetskega koncepta v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019. 

 

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

 

4. TOČKA 

OBVEZNA RAZLAGA- OPREDELITEV DOPUSTNIH SPREMLJAJOČIH IN DOPOLNILNIH 

DEJAVNOSTI V TOČKI 4 IN 6 OPOMB K PRILOGI 1 (VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN) 

V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RADLJE OB DRAVI – SKRAJŠANI 

POSTOPEK 

 

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. 

 

Obrazložitev pripravljene obvezne razlage je predstavil g. Vekoslav PREJAC, 

predstavnik podjetja URBIS d.o.o., Maribor. 

RAZPRAVA 

 

Robert KRIVOGRAD: Moti ga, da se bodo navedene dejavnosti odvijale v bližini 

stanovanjskih objektov. Zastavi vprašanje, ali se lahko zaščiti vpliv na stanovanjsko 

dejavnost oz. ali je v odloku kakšna omejitev v ta namen (npr. pridobitev soglasja 

sosedov, itd.). 

 

Vekoslav PREJAC: Pove, da se dejavnost lahko izvaja v okviru obrti, ne sme pa 

prerasti v industrijo. Po določilih državne uredbe je za industrijsko dejavnost potrebna 

presoja vplivov na okolje. PVO za bližino stanovanj najverjetneje ne bi bila ugodna. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Obvezno razlago točke 4 opomb v PRILOGI 1 k Odloku o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 16/16 ) in točke  6 opomb v PRILOGI 1 k 

Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 16/16), v 

predlagani vsebini. 

 

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

 

 

 

 

 



5. TOČKA 

PREDLOG LETNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA OBČINE 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 stanovanjske zadeve je predstavil predsednik odbora g. Stanislav 

Lipuš. 

 

Razprave ni bilo. 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni stanovanjski program Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2020. 

2. Občina Radlje ob Dravi prodaja neprofitna stanovanja v skladu z določbami 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pod 

sledečimi pogoji: 

- kupec je lahko zgolj najemnik, kateremu je oddano občinsko stanovanje v 

najem za nedoločen čas;  

- ceno določi uradni cenilec;   

- vse stroške nosi kupec (stroške cenitve, davka, notarske overitve in 

zemljiškoknjižnega vpisa);   

- v kolikor kupec odstopi od postopka nakupa stanovanja, krije do tedaj nastale 

stroške (kot npr. stroške cenitve). 

 

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

 

6.TOČKA 

PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU 

RADLJE OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 

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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi mag. Damjan Osrajnik je občinskemu svetu 

podal ustrezne obrazložitve.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 13:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu sistemizacije in 

organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021. 

 



2. Za šolsko leto 2020/2021 se uveljavi povečan oziroma fleksibilni normativ za 

oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek.  

 

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

 

7. TOČKA 

OBRAVNAVA POROČIL ZA LETO 2019 

 

a.) Osnovna šola Radlje ob Dravi 

 

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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev poročila je podal ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi 

mag. Damjan Osrajnik.  

 

RAZPRAVA 

 

Metka ERJAVEC: Vesela je, da se je našel prostor za vse otroke v šoli in v vrtcu, zato 

poda zahvalo v ta namen. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole Radlje ob Dravi 

za leto 2019. 

 

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

 

b.) Glasbena šola Radlje ob Dravi 

 

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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev poročila je podal ravnatelj Glasbene šole Radlje ob Dravi 

g. Matej ŠVAB.  

 

RAZPRAVA 

 

Dominika KARLATEC: Pohvali GŠ pri sodelovanju z okoljem. GŠ močno sodeluje pri 

načrtovanju in izvedbi programov, tudi nadstandardnih programov. Poletne šole naš 

kraj mednarodno ponesejo širše.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15:  



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Glasbene šole Radlje ob Dravi 

za leto 2019. 

 

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

 

c.) Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 

 

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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Obrazložitev poročila je podala ga. Lidija GOLOB, direktorica Zdravstvenega doma 

Radlje. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Zdravstvenega doma Radlje 

ob Dravi za leto 2019. 

 

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

 

d.) Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

 

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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Obrazložitev poročila je podala predstavnik Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, 

g. Gregor LIKAR. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Opozori na zmanjšano transparentnost pri prikazu stroškov po 

posameznih dejavnostih. Navede, da na takšno ugotovitev opozarja tudi NO. Želi, da 

se stroški ločijo po dejavnostih. Meni, da bi moral biti večji poudarek na kulturi, nekaj 

je vključeno le na področju mladine in sociale (poročilo bi moralo imeti v ta namen 

svoje poglavje). Na področju mladine pogreša vključitev Marenberškega 

mladinskega lokalnega sveta. Mladi naj bi vodili mladinsko politiko, vendar pri MKC v 

sodelovanje niso vključeni. Pri poglavju Zdrav življenjski slog – aktivnosti na področju 

dejavnosti Akcijska skupina LAS za preprečevanje zasvojenosti – jo zanima, kakšne so 

konkretne vsebine in časovnice. Erazmus plus je za mlade lahko zelo zanimiv 

(sodelujejo dijaki in študenti), zato jo zanimajo konkretne vsebine in ideje ter koliko 

mladih je vključenih v ta program. Pri področju mladine – za Športno društvo 

Marenberg jo zanima kakšni so stroški najemnine. Pri VGC jo zanima (ker gre za 



ranljive skupine, ki se ne radi izpostavljajo) s katerimi mehanizmi, kriteriji oz. s katerimi 

institucijami/zavodi jih poiščejo in povabijo k sodelovanju. Pri preventivnem 

programu za Krepitev družin bi želela podatek o številu vključenih družin. Na 

področju sociale – pomoč družinam na domu je izkazano negativno finančno stanje, 

zato jo zanima, katere so te nepredvidene finančne okoliščine, ki so vzrok za to. 

Turizem – projekt Slovenia Green se je prinesel na občino. Zastavi vprašanje, kdo 

poskrbi za turistično promocijo vseh ponudnikov, kdo vodi turistično akcijo, promocijo 

kot celoto. Glede Festivala igraj se z mano, je prebrala o tem, da se ni moglo doseči 

konsenza s centrom Janeza Levca, želi, da se občina temu projektu ne bi odrekla. 

Zanimajo jo podatki o statistiki nočitev, saj tega ni več v poročilu. Prav tako jo 

zanima, kako je s plačano turistično takso. Predlaga da se to vnese v poročilo. 

Pojasnilo želi tudi pri finančnem delu – kaj pomenijo prihodki od uporabnine, prihodki 

od trženja, Vodni park in MKC bar. Nadalje želi tudi pojasnilo kaj pomenijo stroški 

najemnin. 

 

Župan: Glede na obseg vprašanj meni, da se lahko poda pisni odgovor s strani JZ 

ŠKTM. 

 

Gregor LIKAR: Odgovori, da bo s strani JZ ŠKTM Radlje ob Dravi pripravljen pisni 

odgovor.  

 

Ešli PUŠNIK: Eno od področij je pomoč na domu, ki ne bi smelo biti naslovljeno kot 

sociala, temveč gre za socialno varstveno storitev. Opozori na uporabo pravilne 

terminologije.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega zavoda ŠKTM Radlje 

ob Dravi za leto 2019. 

 

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

 

Sejo zapusti svetnica Tjaša VUČIČ.  

 

e.) Knjižnica Radlje ob Dravi  

 

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 predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

Obrazložitev poročila je podala direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi, g. Slavica 

Potnik.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Knjižnice Radlje ob Dravi za 

leto 2019. 

 



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

 

 

8.TOČKA 

OBRAVNAVA POROČILA JAVNEGA PODJETJA KIČ D.O.O. ZA LETO 2019 IN POTRDITEV 

GOSPODARSKEGA PLANA JAVNEGA PODJETJA ZA LETO 2020 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Skupno stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne 

službe ter Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter 

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

 

Dodatno obrazložitev poročila in gospodarskega plana Javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. je podal direktor g. Toni POTNIK. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: Želi določena pojasnila in sicer je na str. 3 zapisano, da znaša osnovni 

kapital družbe 945.000 EUR, zanima jo ali gre morda za pomoto. Pri stroškovnih mestih 

– stroškovno mesto je razdeljeno na čiščenje komunalne odpadne vode in čistilno 

napravo, zato jo zanima, kako je s številom osebja oz. kako se to opravlja/izvaja. 

Glede na stroške dela se ji zdi malo (kolikšno je št. zaposlenih, kako se to opravlja). Za 

negativni izid na čistilni napravi meni, da je posledica tega, da je še več 

nepriključenih. 

 

Računovodsko poročilo – pri dolgoročnih sredstvih je cca 915.000 EUR (ta znesek je 

višji), zanima jo kaj so te dolgoročne poslovne terjatve v vrednosti 761.000 EUR, s 

katerimi izkazujejo terjatve občini za vnaprej zaračunane omrežnine za odvajanje in 

čiščenje odpadne komunalne vode. Kratkoročnih poslovnih terjatev in kratkoročnih 

poslovnih terjatev do kupcev je 1.000.700 EUR. Pri obveznosti do virov sredstev 

seštevek ni enak (a, b, c in d), zato jo zanima ali je izkaz pravilen. Zanima jo, kaj so 

dolgoročne finančne obveznosti. Znesek 812.000 EUR (dolgoročne finančne 

obveznosti do bank) ni prištet. Kratkoročne obveznosti znašajo dober milijon. 

Kratkoročne poslovne obveznosti, ki so sestavljene iz 881.000 eur in v besedilnem delu 

dobrih 35.000 eur, v tabeli pa je 118.000 EUR. Meni, da so zneski teh obveznosti visoki. 

Kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev je slabih 860.000 EUR, kar se ji zdi visok 

znesek in bi želela, da se bolje pojasni te zneske. Plan je obsežen. Po nekaterih 

tabelah niso jasni končni zneski (ali je znesek vezan na posamezne košnje ali na vse 

košnje, itd.). Meni, da bi bili lahko podatki bolj jasno prikazani. 

 

Toni POTNIK: Pove, da je bilanca narejena v skladu z računovodskimi standardi. 

Nadalje pove, da bodo pripravljeni pisni odgovor.  

 

ŽUPAN: Zapisnik bo poslan podjetju, da bodo lahko do prihodnje seje pripravili pisni 

odgovor.  

 



Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

poročilo JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2019 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za 

leto 2020. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 14 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

9.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 javne službe 

negospodarstva je predstavila predsednica odbora ga. Marjanca Meršnik.  

 

RAZPRAVA 

 

Tjaša BREG: Veseli jo, da se sredstva na postavki zvišujejo. Ne more pa mimo tega, da 

se januarja pri sprejemu proračuna amandma, ki so ga vložili svetnice in svetniki SDS, 

ni potrdil. Zato predlaga, da se v prihodnje upoštevajo takšni predlogi prej.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Sklep o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani 

vsebini.  

 

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

 

10.TOČKA 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER DELO 

POLICISTOV 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik komisije g. Robert Potnik.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

za predstavnika v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov g. Roberta 

Krivograda.  

 

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

 

 

11.TOČKA 



PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 

2019 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev Zaključnega računa je predstavila računovodkinja ga. Natalija 

Planinšič. 

 

RAZPRAVA  

 

Alenka HELBL: Pove, da želijo nekatere dodatne obrazložitve in sicer jo zanima, ali je 

večina neplačanih odhodkov zapadla v 2019 oz. koliko je teh neplačanih 

obveznosti, ki so stare že več kot 1 leto. Nadalje opozori na poročilo NO glede 

športne hiše, sprašuje tudi, kakšna je skupna zadolženost občine.  

 

Natalija PLANINŠIČ: Podatka o neplačanih obveznosti iz preteklih let trenutno ne 

more podati. Pove, da bo podatke v pregled dobil nadzorni odbor, v kolikor bodo 

želeli, se lahko podatki pripravijo do prihodnje seje. Glede Športne hiše pove, da je 

zajeta v dolgoročnih kreditih in je bila poročana na ministrstvo za finance. Obrazloži 

tudi pod katero postavko je zajeta.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Zaključni račun proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini.  

 

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

 

 

12.TOČKA 

POTRDITEV PREMOŽENJSKE BILANCE ZA LETO 2019 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev Premoženjske bilance za leto 2019 je podala računovodkinja ga. 

Natalija PLANINŠIČ.  

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

premoženjsko bilanco za leto 2019. 

 

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

 

 

13.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

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



 

Robert KRIVOGRAD: Pove, da je na vprašanje glede parkirišč dobil odgovor, ki je bil 

podoben, kot že na seji, torej da parkirnih mest ne bo manj, kot jih je zdaj. Pregledal 

je skico in ugotavlja, da bo parkirišč manj (za vsaj 10). Zanima ga tudi glede 

izgradnje optičnega omrežja, zakaj se dela ne nadaljujejo.  

 

Župan:  

Pove, da je odgovor v zvezi s parkirišči preverjen in je pravilen. Glede izgradnje 

optičnega omrežja pove, da je bila občina projekta vesela, po drugi strani pa 

razočarana, saj je bil pri vseh zadnjih investicijah Telekom pozvan k položitev 

optičnega omrežja. Ko je občina že preplastila določene ceste, je Telekom prišel s 

predlogom izvedbe optičnega omrežja. Ko se je optično omrežje izvajalo na 

podeželju, je GVO dela izvedel slabo (nezadostna globina, ipd.). Predstavnikom 

Telekoma je bilo na prvem sestanku pojasnjeno, da je bila pretekla izvedba 

nekvalitetna. Stališče občine je bilo, da bodo izdani projektni pogoji za izgradnjo. 

Dela so bila delno že izvedena, ostalo naj bi se nadaljevalo v prihodnje. Župan 

nadalje pojasni, da je Telekom želel najprej zgraditi omrežje samo v Radljah. Če nebi 

sočasno polagali v Vuhredu in ostalih okoliških krajih, bi se število uporabnikov CATV 

lahko zmanjšalo do te mere, da bi Kabelska ugasnila signal.  Zato je bil pogoj da se 

sočasno opremljata Radlje in Vuhred ter da se držijo projektnih pogojev – asfaltiranje 

oz. preplastitve. Če želijo izvesti poseg v ulice, kjer so bile že izvedene preplastitve, se 

mora izvesti asfaltiranje vsaj polovice ali izvesti popolna preplastitev. Pove, da se je 

nedavno udeležil sestanka na Telekomu v Ljubljani, kjer so  se dogovorili, da se izvede 

sestanek na občini dne 8.6.2020 na katerem se bo pregledalo, kje in pod kakšnimi 

pogoji se lahko dela izvaja dalje oz. kje bo potrebna v primeru izvedbe celotna 

preplastitev trase.  
 

 

Seja je zaključena ob 21.45 uri.  

 

Zapisala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 


