
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

 

Z A P I S N I K 

 

3. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 14.1.2019 

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: Mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, Damjan 

CVETKO, direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, Jasna 

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

ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

 

Odsotni vabljeni: Maja KOŠIR, višji svetovalec za splošne in pravne zadeve. 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

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

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

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 2. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi; 

2. Predlog cen programov vrtcev za leto 2019; 

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

2019; 

4. Imenovanje članov ostalih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi in člana Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi; 

5. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Radlje ob Dravi – prva 

obravnava; 

6. Predlog Sklepa o ustanovitvi sveta za invalide Občine Radlje ob Dravi; 



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

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2019 – splošna razprava; 

8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

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

 

 

2. TOČKA 

PREDLOG CEN PROGRAMOV VRTCEV 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 odbora ga. Marjanca MERŠNIK. 

 

Obrazložitev je podal ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag. Damjan 

OSRAJNIK. 

 

RAZPRAVA 

 

Ivan SUŠNIK: Pojasni, da bo predlog cen sicer podprl, saj ga je predhodno proučil 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, ga 

pa zanima, zakaj so pri izračunu cene upoštevani samo elementi, ki jih določa 

metodologija in se ne upošteva oz. poišče morebitne rezerve šole. 

 

Mag. Damjan OSRAJNIK: Odgovori, da so cene določene v skladu s pravilnikom, 

upoštevan je dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja (upoštevan je dvig 

plač za 1 plačni razred v mesecu januarju in še dodatni plačni razred v jeseni). V 

splošnem gre za 6 odstotni dvig cen, zavod pa na to nima vpliva, saj je naloge 

določila država.  

 

Alenka HELBL: Zaveda se, da je vlada povišala plače v javnem sektorju, ni pa 

zagotovila dodatnih sredstev lokalnim skupnostim. Predvideva, da potekajo dogovori 

med Skupnostjo občin Slovenije in Vlado RS glede nastale situacije. Kljub 

navedenemu pove, da bodo predlog cen podprli.  

 

Župan: Seznanjen je, da dogovori med reprezentativnimi organi občin in vlado 

potekajo, v smeri znižanja stroškov lokalnim skupnostim. Do sedaj so bili takšni 

dogovori za občine neuspešni. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3:  

 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 

ceno 1. starostnega obdobja v višini  469,28 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ceno 2. starostnega obdobja v višini  367,89 EUR. 



- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 422,35 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  331,10 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini  408,74 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  367,87 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. 

 

3. TOČKA 

PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 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 direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, g. Damjan 

CVETKO.  

RAZPRAVA 

 

Ešli PUŠNIK: Pove, da bodo v stranki predlog cene potrdili. Interes je, da uporabniki 

storitve pomoči družini na domu ostanejo čim dlje v domačem okolju. Tudi za občino 

je to pozitivno, saj je storitev cenejša kot oskrbnine v domovih za ostarele.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4:  



 

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

strokovno pripravo v višini 0,51 evrov/uro oziroma trenutno 380,38 evrov na 

mesec. 

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

vodenje in koordiniranje v višini 1,01 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 14,95 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na 

domu v višini 16,47 evrov/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da uporabnik plača 2,5 EUR/uro-Občina 

Radlje ob Dravi pa za neposredno socialno oskrbo prispeval 13,97 EUR/uro oz.  

pokriva 84,82 % cene storitve. 

 

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

 

4. TOČKA 

IMENOVANJE ČLANOV OSTALIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

RADLJE OB DRAVI IN ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM 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 

Občinsko volilno komisijo v sestavi: 

1. Andreja POLANC - predsednica 

2. Tina ISAK – namestnica predsednice 

3. Nadja VOLMAJER BEZJAK - članica 

4. Jožef KRIČEJ – namestnik članice 

5. Karina MARKAČ - članica 

6. Božidara BOBOVNIK – namestnica članice 

7. Sabina TERNIK - članica 

8. Adela KLEMENC – namestnica članice 

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

 

 



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

Komisijo za občinska priznanja v sestavi: 

 

1. Adi HABERMAN 

2. Anton VODUŠEK 

3. Igor SREDENŠEK 

4. Erika PLANINŠEC 

5. Rudi BOBOVNIK 

6. Miro NOVAK 

7. Metka ERJAVEC 

8. Srečko PEČNIK 

9. Franc GLAŽAR 

 
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 

Komisijo za občinske štipendije v sestavi: 

 

1. Tjaša BREG 

2. Duško Erik ROBNIK 

3. Jasna KRAKER 

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

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

Svet za preventivo v cestnem prometu v sestavi: 

 

1. Silvo PINTER 

2. Adi HABERMAN 

3. Iztok TOPLER 

4. Sašo GRÖGL 

5. David REPNIK 

6. Breda ZUPANČIČ 

7. Tomaž HARTMAN 

8. Marija KRISTAN 

9. Duško ERIK ROBNIK 

 

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

 

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

Odbor za stanovanjske zadeve v sestavi: 

 

1. Silvo PINTER 

2. Dejan KRESNIK 

3. Ešli PUŠNIK 

4. Stanislav LIPUŠ 

5. Ivan SUŠNIK 

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

 



Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Odbor za varstvo uporabnikov javnih dobrin v sestavi: 

 

1. Alenka HELBL 

2. Ivana KUS 

3. Aleš PUŠNIK 

4. Tadej KRAKER 

5. Darko RIČNIK 
 

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

 

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

predstavnika ustanovitelja v Svetu Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, imenuje 

Jožefa MIKLAVCA. 

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

 

5. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI RADLJE OB DRAVI – 

PRVA OBRAVNAVA 

 

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

Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe, je bil 

svetnikom in svetnicam pred sejo posredovan v obravnavo nov predlog gradiva.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Stališče Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe, je 

predstavil predsednik g. Robert KRIVOGRAD. 

 

RAZPRAVA 

 

Robert POTNIK: Pove, da bo sicer podprl stališče Odbora za gospodarstvo, 

gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe čeprav meni, da bi se lahko ta 

sredstva, ki bi jih občina pridobila s povišanjem turistične takse, namenila za razvoj 

turistične infrastrukture v občini.  

 

Župan: Dodatno pojasni, da turistična taksa ni taksa, ki bi obremenjevala občane, 

ampak jo plačajo turisti in je namenjena izključno promocijskim aktivnostim na 

območju Občine Radlje ob Dravi. 

 

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

da je predlog Odloka o turistični in promocijski taksi 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. 

 

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

da se prva in druga obravnava odloka združita in se predlog Odloka o turistični in 

promocijski taksi v Občini Radlje ob Dravi sprejme po skrajšanem postopku. 



 

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

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14: Občinski svet sprejme Odlok o turistični in 

promocijski taksi v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

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

 

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI SVETA ZA INVALIDE OBČINE 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 podala predsednica odbora ga. Marjanca MERŠNIK. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Sklep o ustanovitvi Sveta za invalide za mandatno obdobje 2018-2022, v predlagani 

vsebini. 

 

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

 

 

7.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 – SPLOŠNA RAZPRAVA 

 

 

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

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Podrobnejšo obrazložitev predloga proračuna je prestavila računovodkinja ga. 

Natalija PLANINŠIČ. 

 

RAZPRAVA 

 

Alenka HELBL: prosi za obrazložitev naslednjih postavk: 

- Ugotavlja, da je pri transfernih prihodkih navedena Cesta Sv. Anton – 

Čavk, v višini 282.000 eur, ki pa ni opredeljena ne v posebnem delu 

proračuna in ne v NRP; 

- Pri stroških sej občinskega sveta, jo zanima kaj natančneje zajema 1.500 

eur, ki je predvidenih za tekoče vzdrževanje; 



- Pri postavki odnosi z javnostjo v razlagi ni vsebinskih odgovorov, razlika v 

višini sredstev pa je  napram preteklemu letu cca 12.000 eur; 

- Glede požarne takse, pod št. 8 posebnega dela –  prihodki od države 

znašajo 20.000 eur, za gasilsko opremo pa je namenjenih le10.000 eur, zato 

prosi za obrazložitev; 

- Zanima jo zakaj so zmanjšana sredstva pri dejavnosti gasilskega društva; 

- Glede na NRP do 2022 se ji zdi premalo sredstev namenjenih za podeželje 

(vzdrževanje cest);  

- Ugotavlja, da je za Javni zavod ŠKTM predvidenih 40.000 eur manj 

sredstev, zmanjšanje sredstev je na področju turizma, ugotavlja tudi, da je 

predvidenih manj zaposlitev; 

- Prosi za vsebinsko obrazložitev sredstev namenjenih za Rdeči križ.  

 

Župan: Pojasni glede ceste na Sv. Antonu, in sicer je bila investicija prijavljena na 

javni razpis, kjer je bila med drugim dodatno točkovana javna razsvetljava ali 

avtobusno postajališče. Občina je izvedla avtobusno postajališče v lastni režiji. Cilji 

projekta so bili doseženi, vendar na ministrstvu niso odobrili sredstev. V zadevi je 

občina vložila upravni spor, zato so sredstva v proračunu predvidena kot prihodek.  

 

Natalija PLANINŠIČ: Dejavnost občinskega sveta zajema posodobitev računalnikov 

za nov mandat, 1 računalnik je bil v okvari. Prej so se navedena sredstva vodila pri 

stroških občinske uprave. Odnosi z javnostjo vključujejo Novičke, Radio Radlje. Glede 

požarnih taks so dodatno opredeljena še sredstva za vozila. Z Rdečim križem je bila 

podpisana pogodba o delovanju.  

 

Župan: V zvezi z zmanjšanjem sredstev za gasilsko društvo dodatno pojasni, da 

nekatere izmed občin niso več podpisovale tripartitnih pogodb (občina, gasilsko 

društvo in gasilska zveza), s katero se 20 odstotkov sredstev nameni gasilski zvezi. 

Nekatere občine so denar namenjale le društvom. Občina Radlje ob Dravi je eden 

izmed največjih donatorjev, glede na sredstva dodeljena društvu.  Prav je, da vse 

občine podpišejo dogovor za Gasilsko zvezo (5 občin). Zadeve so sedaj urejene in 20 

odstotkov sredstev se nameni za gasilsko zvezo.  

 

Za podobno situacijo gre pri sofinanciranju Rdečega križa. Občina Radlje ob Dravi 

plačuje 12.000 eur. Iz poročil je bilo razvidno, da ena izmed preostalih občin  

namesto 6.000 eur plačuje le 1.000 eur. Občina Radlje ob Dravi ne more pokrivati 

stroškov za druge občine, zato je Občina Radlje ob Dravi prilagodila financiranje na 

nivo le-te (namesto 12.000, je financirala 3.000 eur). Podpisana je bila pogodba, ki je 

enakopravna za vse občine.  

 

Natalija PLANINŠIČ: Poda odgovor glede zmanjšanja sredstev javnemu zavodu ŠKTM. 

Pojasni, da so tekoči transferji za plače in druge izdatke na ravni plana in 

kadrovskega načrta, ki ga je posredoval javni zavod. Predvidena je manjša 

zaposlitev. Nadalje pojasni, da so sredstva za storitev pomoč družini na domu 

predvidena na drugi postavki. Izdatki za blago in storitve so zmanjšani, saj lahko javni 

zavod ŠKTM določene materialne stroške prikaže tudi na drugih projektih.  

 

Župan: Doda, da je v javnem zavodu ŠKTM prišlo do racionalizacije kadrovskega 

načrta (upokojitev, zmanjšanje zaposlitev).  

Glede promocije turizma poudari, da je občina v zadnjih 10 letih veliko sredstev 

namenila razvoju turizma. Izvajala je veliko projektov, sofinanciranih s sredstvi EU. 



Naloga občin je, da zagotavljajo pogoje za razvoj turizma, niso pa občine nosilci 

razvoja turizma. Določeni objekti so bili zato oddani v najem. Občina bo podpirala 

razvoj turizma tudi v prihodnje. Župan predstavi projekt Izgradnje kolesarskih poti 

(turistični produkt 18 občin). DRSI je prevzela koordinacijo in investicijske transferje za 

kolesarske poti.  

 

Za vzdrževanje lokalnih cest občina vsako leto nameni 400.000 do 500.000 EUR 

(financiranje iz povprečnine), za vzdrževanje gozdnih cest je občina v preteklem letu 

s strani države prejela 18.000 EUR, kar zadostuje za 9x pluženje cest.  

 

Dejan KRESNIK: Zanima ga, zakaj je prišlo do tako drastičnega znižanja sredstev pri 

postavki vzdrževanje športnih objektov. V lanskem letu je bilo v ta namen 

zagotovljenih 33.216 eur, letos le 9.384 eur. Od tega je cca 4.300 eur namenjeno za 

pomožno igrišče. Za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč tako ostane le cca 

5.000 eur. Meni, da sredstev v ta namen ne bo dovolj.  

 

Župan: Upoštevan je plan javnega zavoda. V preteklih letih se je veliko sredstev 

namenjalo za sanacijo glavnega igrišča. V letošnjem letu se predvideva osnovno 

vzdrževanje, v kolikor sredstev ne bo dovolj, se bodo sprostila z rebalansom 

proračuna.  

 

Natalija PLANINŠIČ: Doda, da sta za vzdrževanje predvideni dve postavki in sicer za 

vzdrževanje športnih objektov (Javni zavod ŠKTM) in za vzdrževanje javnih površin 

(Javno podjetje KIČ Radlje d.o.o.). 

 

Robert KRIVOGRAD: Zastavi vprašanje, zakaj je obnova mestnega jedra zajeta pod 

področje kmetijstva. Prav tako prosi za obrazložitev glede prerazporeditve večine 

sredstev iz ukrepa za Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji na postavko Sofinanciranje 

dodatkov za razgradnjo gnojevke.  

 

Pri promociji turizma želi pojasnilo, kaj pomenijo posamezne postavke, predvsem ga 

zanima opredelitev postavke pisarniški in splošni materiali.  

 

Natalija PLANINŠIČ: Obrazloži kontni plan – kontni načrt. Obrazložitve so v gradivu 

proračuna. 

 

Župan: Obnova mestnega jedra je eden izmed sestavnih projektov za LEADER, zato 

spada pod razvoj podeželja. Na področju kmetijstva se je več let zapored 

vzpodbujalo povečanje dopolnilnih dejavnosti za zagotavljanje nočitvenih kapacitet 

(razvoj turizma na kmetijah). Prijav na javni razpis ni bilo. Sredstva so bila 

prerazporejena, med drugim na vzdrževanje gozdnih cest. Nekaj sredstev se je 

dodelilo za nakup opreme za izvajanje dopolnilnih dejavnosti. V lanskem letu se je 

izkazal problem za raztrosa gnojevke (težave zaradi smradu v naselju Radlje). Z 

vzpodbujanjem (sofinanciranjem) preparatov za razgradnjo gnojevke se bo 

zasledoval cilj zmanjšanja smradu, kmetom pa bo uporaba preparatov omogočila 

boljši pridelek. Občina bo izvedla testni primer, sofinanciranje pripravkov pa bo 

izvedeno na podlagi javnega razpisa.  

 

Ešli PUŠNIK: Zanima jo, kako bo s sanacijo ceste Vuhred – HE Vuhred, ki je služila kot 

obvoz ob zapori mostu v Vuhredu in je poškodovana.  



 

Župan: Del ceste od Šoštarjevih do vrh klanca (Božičevih) se bo saniral na podlagi 

dogovora z DRSI, poškodovanje dela cestišča je v veliki meri posledica neurejenega 

vodotoka, ki je v pristojnosti DRSV. DRSV za urejanje vodotokov nima zadostnih 

sredstev, javno podjetje KIČ pa lahko izvede le določene intervencijske ukrepe.  

 

Dušan GLASER: Opozori, da se cesta pri Ravšerju ne posipava. 

 

Župan: Predlaga, da se opomba zapiše in posreduje na javno podjetje KIČ Radlje. 

 

Tjaša BOROJA: Predlaga, da se zagotovijo sredstva tudi za sanacijo odseka ceste na 

Vasi, kjer je avtobusno obračališče in je cestišče poškodovano.  

 

Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2019 je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Stališče odbora je 

občinskemu svetu predstavil predsednik odbora g. Robert Potnik.  

 

Razprave glede predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in 

predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2019, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo ob upoštevanju 

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

naravne in kulturne dediščine, in sicer da se predlog letnega načrta PRIDOBIVANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA sprejme s pripombami: 

 

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 25 – v letni načrt pridobivanja se 

uvrstijo nepremičnine, ki jih Občina Radlje ob Dravi kot nosilka projekta 

Poslovna cona Pušnik, potrebuje za dograditev poslovne cone oz. že 

obstoječe infrastrukture. 

 

In da se predlog letnega načrta RAZPOLAGANJA Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

sprejme s pripombami: 

 

 Spremeni se predlog pod zaporedno številko 28 – namesto prodaja se izvede 

menjava zemljišč. Razliko v vrednosti vlagatelj doplača občini.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 36 – prodaja dela stavbnega 

zemljišča. Pred prodajo potrebno izvesti odmero.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 37 – lastniku garaže se proda 

zemljišče pod stavbo.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 38 – prodaja zemljišča lastniku 

sosednjega zemljišča, na katerem ima postavljen poslovni objekt. V prodajna 



pogodbo je potrebno vključiti zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega 

bo občini podeljena služnostna pravica za izgradnjo, vzdrževanje in nadzor 

vodov gospodarske javne infrastrukture. Prav tako je potrebno kupca opozoriti 

na morebitno gradnjo krožišča. 

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 39 – namesto odkupa zemljišča, se na 

prodajalčev predlog izvede menjava zemljišč, pri čemer se parc. št. 191 k.o. 

804 – Radlje ob Dravi proda v celoti, ostala zemljišča pa se odmerijo. Izvede se 

postopek ureditve meje za parc. št. 202, s katerim se pred prodajo zagotovi, 

da se z menjavo morebiti ne posega v sosednje zemljišče. 

Strošek odmere krije vlagatelj. Preveriti površine zemljišč in če ne gre za enakovredno 

menjavo, se razlika v površini doplača.   

 

 Predlogu pod zaporedno številko 40 – se ne ugodi. Prodaja zemljišč ni mogoča, 

saj je potrebno predhodno preveriti postopek ID izkaza parcele. Prav tako 

zemljišča spadajo v območje šolskega okoliša in ga bo občina v primeru širitve 

šolskega prostora potrebovala. 

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 41 – prodaja delov zemljišč, ki v 

naravi predstavljajo funkcionalna zemljišča k stanovanjski stavbi. Pred prodajo 

je potrebno izvesti postopek odmere, v katerem je potrebno tudi paziti, da se 

s prodajo ne posega v cesto, ki bi jo morebiti bilo potrebno širiti, zaradi 

dostopa do nezazidanih stavbnih zemljišč čez cesto.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 42 – prodaja zemljišč, na katerih je 

urejeno asfaltirano parkirišče za tovorna vozila. Predhodno je potrebno izvesti 

odmero, in sicer tistih delov zemljišč, po katerih v naravi poteka pešpot proti 

pokopališču ter zasaditev drevoreda.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 43 – prodaja dela zemljišča, na 

katerem stoji del stavbe v lasti vlagatelja in se je v geodetskem postopku 

ugotovilo, da posega v občinsko zemljišče.  

 

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

 

 

      8.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

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

 

Alenka HELBL: Predlaga, da bi občina pristopila k dogovoru glede razširitve vrtca, saj 

je zaradi prezasedenosti več družin ostalo brez varstva otrok.  

 

Nadalje navede opozorila občanov glede izvedene preplastitve na Vorančevi in 

Razgledni ulici. Dela naj bi bila po mnenju občanov izvedena nekvalitetno. Na 

cestišču so ostale luknje in ob dežju nastajajo luže. Meni, da bi se moralo pred 

izvedbo del bolje obveščati stanovalce, predlaga, da bi Javno podjetje KIČ d.o.o., 

zadeve saniralo.  



 

Župan: Pove, da z Osnovne šole Radlje ob Dravi prihajajo informacije, da se vsako 

leto veča število vpisov v šolo in vrtec in tako prihaja do vedno večjih odklonov 

zaradi prostorske stiske. Pri podjetju Proplus je bila naročena prostorska preverka  za 

osnovno šolo in vrtec. Poskušalo se bo poiskati rešitve, preverilo se bo tudi, če se na 

Ministrstvu za šolstvo načrtujejo razpisi v ta namen. Delno se je stanje že izboljšalo z 

odprtjem oddelka vrtca na Remšniku, vendar je odklon še vedno velik.  

 

Glede izvedbe del na Vorančevi in Razgledni ulici pojasni, da se je izvedla zgolj 

preplastitev cestišča z namenom podaljšanja uporabnosti ceste vsaj za nekaj let. 

Predhodno je bilo potrebno cestišče nenehno krpati, izvedeni so bili tudi določeni 

nekvalitetni prekopi, ki so zadevo dodatno poslabšali.  

 

Ivan SUŠNIK: Izpostavi problematiko vodooskrbe na Sv. Treh Kraljih. Pobuda je že bila 

predstavljena tudi na seji KS. Potrebno bi bilo pregledati kvaliteto vode obstoječega 

vodnega zajetja. Tudi vzhodni del Sv. Treh Kraljev se srečuje s pomanjkanjem pitne 

vode. Predlaga, da se poišče optimalna rešitev za zagotovitev ustrezne vodooskrbe.  

 

Župan: Pojasni, da so se na seji krajevne skupnosti že dogovorili, da bo na prihodnjo 

sejo povabljen direktor JKP Radlje ob Dravi d.o.o. in predstavnik JKP Radlje ob Dravi 

d.o.o., ki je odgovoren za področje vodooskrbe. Prav tako bo na sejo krajevne 

skupnosti povabljen tudi svetnik Ivan Sušnik. Glede na terenske ugotovitve se bo 

poskušalo poiskati ustrezne rešitve.  

 

Robert KRIVOGRAD: Zanima ga, kdo je odgovoren za komunalne stebričke pri 

Vodnem parku Reš, na počivališču za avtodome. Opozorjen je bil, da so odtoki za 

odvajanje fekalij zavarjeni, tudi nekatere omarice naj bi bile odprte.  

 

Župan: Odgovori, da se je leta 2004 začelo s projektiranjem in 2008 z izvedbo 

postajališča za avtodome in da sta se takrat nabavila 2 stebrička, ki sta bila 

namenjena uporabi po takratnih standardih. Na počivališčih so določeni različni 

nivoji. Ob izvedbi ni bilo znano, da je potrebno urediti odvajanje odpadne vode, 

naknadno so se standardi spremenili. Uvrstili smo se v 1. nivo in tudi storitev se za 

avtodome obračuna za 1. nivo – kot počivališče za avtodome. Trenutni najemnik 

načrtuje ureditev počivališča za 3. nivo storitve. Stebrički so trenutno res zavarjeni.  

 

Tjaša BREG: Poda pobudo, da bi se na Vasi uredil prostor z igrali za otroke.  

 

Župan: Podobno pobudo je pred časom že prejel in jo akceptiral. Prvotno je bil 

dogovor, da se igrala postavijo v kraju Zg. Kozi Vrh, kjer pa je bila težava z lastništvom 

zemljišča. Tako da bi se igrala lahko izvedla v parku na Vasi. Predlog bo predstavljen 

na seji krajevne skupnosti.  

 

Robert POTNIK: Pove, da so se tudi že v okviru športnega društva Vas pogovarjali o 

postavitvi igral. Prostor bi se lahko zagotovil z odstranitvijo nekaj dreves v parku na 

Vasi. Nadalje predlaga, da bi se na DRSV poslal dopis v zvezi z neurejenostjo 

vodotokov, ki ob nalivih in neurjih povzročajo škodo na občinskih cestah. Izpirajo 

ceste brežine in povzročajo visoke stroške vzdrževanja. Meni, da bi bilo smiselno, da 

se pristojne na problematiko opozori tudi s strani občinskega sveta, saj takšna 

vzdrževanja močno vplivajo na občinski proračun. Prav tako se stroški vzdrževanja 

cest močno povečajo zaradi izvajanja sečen in spravila lesa, predvsem s strani 



lastnikov gozdov, ki ne živijo ob cestah, kjer se izvaja sečnja kot tudi državni 

koncesionarji. Zdi se mu smiselno, da bi tudi komunalni inšpektor poostril nadzor in 

izvajal ustrezne sankcije.  

 

 
Seja je zaključena ob 20.50 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 3. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 14.1.2019, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

 

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

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi; 

2. Predlog cen programov vrtcev za leto 2019; 

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

2019; 

4. Imenovanje članov ostalih delovnih teles Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi in člana Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi; 

5. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Radlje ob Dravi – prva 

obravnava; 

6. Predlog Sklepa o ustanovitvi sveta za invalide Občine Radlje ob Dravi; 

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

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2019 – splošna razprava; 

8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

REALIZACIJA: Sklepa pod zap. št.  1 in 2 sta bila realizirana na sami seji.  

 

 

SKLEP št. 3:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 

ceno 1. starostnega obdobja v višini  469,28 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ceno 2. starostnega obdobja v višini  367,89 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 422,35 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  331,10 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini  408,74 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  367,87 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. 

 

SKLEP št. 4:  

 

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

strokovno pripravo v višini 0,51 evrov/uro oziroma trenutno 380,38 evrov na 

mesec. 

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

vodenje in koordiniranje v višini 1,01 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 14,95 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na 

domu v višini 16,47 evrov/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da uporabnik plača 2,5 EUR/uro-Občina 

Radlje ob Dravi pa za neposredno socialno oskrbo prispeval 13,97 EUR/uro oz.  

pokriva 84,82 % cene storitve. 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Občinsko volilno komisijo v sestavi: 

1. Andreja POLANC - predsednica 

2. Tina ISAK – namestnica predsednice 

3. Nadja VOLMAJER BEZJAK - članica 

4. Jožef KRIČEJ – namestnik članice 

5. Karina MARKAČ - članica 

6. Božidara BOBOVNIK – namestnica članice 

7. Sabina TERNIK - članica 

8. Adela KLEMENC – namestnica članice 

 



REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim in v uradno objavo v MUV.  

 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Komisijo za občinska priznanja v sestavi: 

 

1. Adi HABERMAN 

2. Anton VODUŠEK 

3. Igor SREDENŠEK 

4. Erika PLANINŠEC 

5. Rudi BOBOVNIK 

6. Miro NOVAK 

7. Metka ERJAVEC 

8. Srečko PEČNIK 

9. Franc GLAŽAR 

 
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Komisijo za občinske štipendije v sestavi: 

 

1. Tjaša BREG 

2. Duško Erik ROBNIK 

3. Jasna KRAKER 

 
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Svet za preventivo v cestnem prometu v sestavi: 

 

1. Silvo PINTER 

2. Adi HABERMAN 

3. Iztok TOPLER 

4. Sašo GRÖGL 

5. David REPNIK 

6. Breda ZUPANČIČ 

7. Tomaž HARTMAN 

8. Marija KRISTAN 

9. Duško ERIK ROBNIK 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Odbor za stanovanjske zadeve v sestavi: 

 

1. Silvo PINTER 

2. Dejan KRESNIK 

3. Ešli PUŠNIK 

4. Stanislav LIPUŠ 

5. Ivan SUŠNIK 



 
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 
SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

Odbor za varstvo uporabnikov javnih dobrin v sestavi: 

 

1. Alenka HELBL 

2. Ivana KUS 

3. Aleš PUŠNIK 

4. Tadej KRAKER 

5. Darko RIČNIK 
 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za predstavnika ustanovitelja v 

Svetu Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, imenuje Jožefa MIKLAVCA. 

 
REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan imenovanim. O sprejetem sklepu je bil 

obveščen Zdravstveni dom Radlje ob Dravi. 

 
SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Odloka o 

turistični in promocijski taksi v Občini Radlje ob Dravi, primerna podlaga za nadaljnjo 

obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se prva in druga 

obravnava odloka združita in se predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v 

Občini Radlje ob Dravi sprejme po skrajšanem postopku. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Sklep je poslan v uradno objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o ustanovitvi Sveta 

za invalide za mandatno obdobje 2018-2022, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je poslan v uradno objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in 

predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2019, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo ob upoštevanju 

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

naravne in kulturne dediščine, in sicer da se predlog letnega načrta PRIDOBIVANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA sprejme s pripombami: 

 

 



 Doda se predlog pod zaporedno številko 25 – v letni načrt pridobivanja se 

uvrstijo nepremičnine, ki jih Občina Radlje ob Dravi kot nosilka projekta 

Poslovna cona Pušnik, potrebuje za dograditev poslovne cone oz. že 

obstoječe infrastrukture. 

 

In da se predlog letnega načrta RAZPOLAGANJA Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

sprejme s pripombami: 

 

 Spremeni se predlog pod zaporedno številko 28 – namesto prodaja se izvede 

menjava zemljišč. Razliko v vrednosti vlagatelj doplača občini.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 36 – prodaja dela stavbnega 

zemljišča. Pred prodajo potrebno izvesti odmero.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 37 – lastniku garaže se proda 

zemljišče pod stavbo.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 38 – prodaja zemljišča lastniku 

sosednjega zemljišča, na katerem ima postavljen poslovni objekt. V prodajna 

pogodbo je potrebno vključiti zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega 

bo občini podeljena služnostna pravica za izgradnjo, vzdrževanje in nadzor 

vodov gospodarske javne infrastrukture. Prav tako je potrebno kupca opozoriti 

na morebitno gradnjo krožišča. 

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 39 – namesto odkupa zemljišča, se na 

prodajalčev predlog izvede menjava zemljišč, pri čemer se parc. št. 191 k.o. 

804 – Radlje ob Dravi proda v celoti, ostala zemljišča pa se odmerijo. Izvede se 

postopek ureditve meje za parc. št. 202, s katerim se pred prodajo zagotovi, 

da se z menjavo morebiti ne posega v sosednje zemljišče. 

Strošek odmere krije vlagatelj. Preveriti površine zemljišč in če ne gre za enakovredno 

menjavo, se razlika v površini doplača.   

 

 Predlogu pod zaporedno številko 40 – se ne ugodi. Prodaja zemljišč ni mogoča, 

saj je potrebno predhodno preveriti postopek ID izkaza parcele. Prav tako 

zemljišča spadajo v območje šolskega okoliša in ga bo občina v primeru širitve 

šolskega prostora potrebovala. 

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 41 – prodaja delov zemljišč, ki v 

naravi predstavljajo funkcionalna zemljišča k stanovanjski stavbi. Pred prodajo 

je potrebno izvesti postopek odmere, v katerem je potrebno tudi paziti, da se 

s prodajo ne posega v cesto, ki bi jo morebiti bilo potrebno širiti, zaradi 

dostopa do nezazidanih stavbnih zemljišč čez cesto.  

 

 Doda se predlog pod zaporedno številko 42 – prodaja zemljišč, na katerih je 

urejeno asfaltirano parkirišče za tovorna vozila. Predhodno je potrebno izvesti 

odmero, in sicer tistih delov zemljišč, po katerih v naravi poteka pešpot proti 

pokopališču ter zasaditev drevoreda.  

 



 Doda se predlog pod zaporedno številko 43 – prodaja dela zemljišča, na 

katerem stoji del stavbe v lasti vlagatelja in se je v geodetskem postopku 

ugotovilo, da posega v občinsko zemljišče.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  


