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Dne 18.10.2022 je televizijska hiša POP TV v ODDAJI PREVERJENO 
predvajala prispevek z naslovom »Eno glasovanje svetnici usodno 
spremenilo življenje«. 
 

V prispevku je bila predstavljena tematika, ki smo jo v preteklosti 
že večkrat pojasnili (v novičkah, na sejah občinskega sveta). Gre za 
zgodbe in zadeve izpred treh let, ki so se popolnoma pristransko in 
enostransko ponovno predstavile v jesenskem času leta 2022, v letu 
volitev za župana, člane občinskega sveta in člane svetov KS. V njih 
mrgoli zavajanj, neresnic. Dejstva in okoliščine, ki pa držijo, so pred-
stavljena na zavajajoč način. 
 

Zaradi načela objektivnosti poročanja in glede na to, da se zadeve 
nanašajo na delovanje Občine Radlje ob Dravi, smo se dolžni odzvati 
in navesti zgolj dejstva, ki pričajo o neresničnih oziroma mestoma za-
vajajočih izjavah sogovornikov v oddaji. Oceno senzacionalističnosti 
prispevka (ustvarjanju zgodbe iz ne-zgodbe) in demagogijo akterjev, 
ki so nastopali v oddaji, pa prepuščamo gledalcu oz. bralcu v lastno 
presojo. 
 

1.     Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: 
NUSZ)
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je dne 23.9.2019 sprejel Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi. 
 

S potrjenim odlokom se za občane, kot lastnike oziroma najemnike 
stanovanj ali stanovanjskih hiš, višina NUSZ ni spremenila. Občani 
ste prejeli položnice za plačilo NUSZ v letu 2020 in 2021, in ste lahko 
sami opazili, da ta podatek ne drži. 
 

Prav tako NUSZ za poslovne prostore (zazidana stavbna zemljišča 
podjetij, s. p. ipd.), ali za nezazidana stavbna zemljišča ni pomenil 
400 % dviga. 
 

2.     O napakah iz mnenja Računskega sodišča  
Občina Radlje ob Dravi je res dobila negativno mnenje pri pregledu 
dela poslovanja Občine v letu 2018, o čemer smo podrobno večkrat 
poročali. Strokovne službe pa smo poročale tudi o odzivih in sprejetih 
ukrepih, ki so odpravile ugotovljene napake. 
 

Razlog za izdano negativno mnenje niso nepojasnjena izplačila pot-
nih stroškov. Niti eno izplačilo županu za potne stroške ni nepravilno 
izplačano, niti kaj takšnega ni ugotovilo Računsko sodišče RS. S strani 
Računskega sodišča je bilo ugotovljeno zgolj, da na tipskem obrazcu 
potnega naloga manjka en podatek (čas pričetka in konca službene 
poti). Občina je slednje takoj popravila, ni pa to imelo vpliva na višino 
izplačila kogarkoli in tudi ne za izplačilo potnih stroškov župana.
 

V zvezi s sklenjeno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice s podžu-
panom je bila v letu 2021 podana ovadba zoper župana, pri čemer so 
pristojne službe (Državno tožilstvo) že  konec leta 2021 ugotovile, da 
ni bilo nikakršnih nepravilnosti, da ni podan sum storitve kaznivega 

RESNIČNA, OBJEKTIVNA IN VERODOSTOJNA DEJSTVA O IZJAVAH  
PODANIH ZA ODDAJO PREVERJENO 

dejanja in so ovadbo zavrgle. Na tem mestu se postavlja vprašanje 
storitve kaznivega dejanja (iz 18. poglavja Kazenskega zakonika RS - 
kazniva dejanja zoper čast, ugled in dobro ime), vendar to s strani 
oseb oz. osebe, ki je podala takšne zlonamerne trditve v navedeni 
oddaji Preverjeno. Izjave so bile podane z namenom zaničevanja, oči-
tanja neobstoječega dejanja, pri čemer je dotična oseba vedela, da 
je zadeva zaključena, vedela, da ni suma storitve kaznivega dejanja in 
tudi ni imela utemeljenega razloga verjeti v resničnost tistega, kar je 
trdila in raznašala.
 

3.     Sodba župana 
O pogojni obsodbi župana in o razlogih zanjo smo že večkrat poročali 
in si v tem delu bralec lahko ustvari mnenje sam. Gre za sum prido-
bitve protipravne koristi za občino. Ob tem velja izpostaviti, da je 
sodna praksa slovenskih sodišč v tozadevnih primerih neenotna in 
tudi predmetna zadeva še ni zaključena na sodišču, temveč je še v 
postopku. Zoper navedeno sodbo je vložena pritožba pri Ustavnem 
sodišču Republike Slovenije. 
 

4.     O domnevnem izvajanju enormnih pritiskov
Izjave ga. Dominike Karlatec o enormnih pritiskih preprosto ne držijo. 
 

Ga. Dominika Karlatec je bila izvoljena v občinski svet, kot ena izmed 
kandidatk Liste imenovane SD, ekipa AB. Ga. Karlatec je najprej sama 
podala odstopno izjavo iz Ekipe AB dne 10.7.2019, s čigar liste je bila 
izvoljena v občinski svet  in s tem postala t.i. » neodvisna svetnica 
«. V nadaljevanju pa je dne 30.12.2020 podala odstopno izjavo še 
iz svetniškega mesta. Ga. Dominika Karlatec je še danes svetnica KS 
Radlje ob Dravi. Zato njeni očitki o domnevnih enormnih pritiskih 
nikakor ne držijo.
 

Četudi bi bilo delo navedene gospe kakorkoli pogojevano (pa to ni 
bilo), je potrebno izpostaviti mnenje Komisije za preprečevanje ko-
rupcije v zvezi z vezanostjo na stališča stranke, kateri posamezniki 
pripadajo. KPK je izdala mnenje, kjer je zapisano, da obstaja politična 
odvisnost oziroma vezanost na določeno skupino volivcev ali politič-
no stranko, ki ji pripadajo in na katere listi so kandidirali na lokalnih 
volitvah. Zavoljo tega očitki dotične gospe niso ne dejansko in ne 
pravno razumljivi.
 

Kot zaposlena v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi je imela dot-
ična gospa status javne uslužbenke s področja turizma. Občina je 
ustanoviteljica Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, za področje 
negospodarskih javnih služb, ki jih zavod in občina usklajujeta na 
osnovi sprejetih strateških razvojnih dokumentov. Zaposleni na jav-
nem zavodu so javni uslužbenci, ki glede na naravo dela oz. odnosa 
delodajalec in delojemalec, udejanjajo navedene strateške razvojne 
dokumente občine. Nestrinjanje z delom oz. nalogami delodajalca je 
vprašanje delovno pravnih zadev, nič več in nič manj. Zavoljo tega 
očitki dotične gospe tudi na tem mestu niso ne dejansko in ne pravno 

Z velikim veseljem smo se odzvali vabilu CUDV Črna na Koroškem 
k sodelovanje pri okrogli mizi s posvetom z naslovom »Vezi s 
skupnostjo«, ki so jo organizirali v sodelovanju z JZ ŠKTM v okviru 
Radeljskih srečanj. Dogodek se je dotaknil raznolikih tem. Spoznali 
smo vsakdan uporabnikov CUDV in bili navdušeni nad raznolikostjo 
njihovih dejavnosti. Dom Hmelina nam je predstavil sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in ponosni smo, da so del našega okolja, saj 
zagotovo predstavljajo velik doprinos celotni občini. Predstavitvi se 
je pridružila še Knjižnica Radlje ob Dravi s kotičkom Lahko branje, 
za ljudi s posebnimi potrebami, Center za socialno delo, ki nam 
je približal svoje delovanje ter JZ ŠKTM in njihovo delovanje v 
skupnosti.
Občina je predstavila projekt PROSTOFER, ki je namenjen 
predvsem prevozom starejših občanov ter drugim ranljivim 
skupinam. Dogajanje je s petjem popestril pevski zbor uporabnikov 
VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi. Bilo nam je toplo ob spoznanju, 
da v naši občini deluje in sodeluje toliko različnih inštitucij, katerih 
skupni cilj je polepšati vsakdanje življenje ljudi. 

Občina Radlje ob Dravi

DOLGA NOČ MUZEJEV V MUZEJU 
MINERALOV REMŠNIK

Vseavstrijski prireditvi Dolga noč muzejev (ORF-Lange Nacht der 
Museen) se letos znova pridružuje Koroški pokrajinski muzej. V 
Muzeju mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka) bo v soboto, 1. 
oktobra 2022, pestro celo »dolgo« noč:

- Ob 18.00 uri bo odprtje občasne razstave Fosili Mežiške doline, 
ki jo je pripravil zbiratelj Ivan Ocepek. Razstavljeni bodo atraktivni 
fosili iz obdobja srednjega zemeljskega veka (mezozoika). V 
tem času je bilo področje mežiške doline večino časa prekrito z 
morjem, zato so tudi najdeni fosili, večinoma okameneli ostanki 
živih bitij, ki so živela v morju. Iz obdobja triasa je na razstavi največ 
fosilov iz opuščenega mežiškega rudnika in Pece, iz obdobja jure 
fosili Mežice in Črnega vrha pod Uršljo goro, iz krede pa fosili z Leš 
pri Prevaljah. 
- Od 20.00 ure dalje bo sledilo vodenje po muzeju. Ogledali si 
boste lahko stalno razstavo remšniških mineralov. Do sedaj je bilo 
po zaslugi Zmaga Žorža raziskanih in opisanih 66 vrst mineralov, 
kar je največ v slovenskem prostoru, med njimi pa izstopajo zelo 
redki minerali v svetovnem merilu, kot so beaverit, brianyoungit 
in drugi. 
Od 18.00 do 1.00 ure zjutraj boste lahko obiskali še avstrijske 
muzeje in galerije. Podatki o vseh sodelujočih muzejih in njihovem 
programu so na: https://langenacht.orf.at/  

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Muzej Radlje ob Dravi

PROSTOR ZA RAZTROS PEPELA

Celoletno delo pri projektu oblikovanja prostora za raztros pepela 
na pokopališču v Radljah ob Dravi, se je rezultiralo v izdelavi idejne 
zasnove, ki predstavlja osnovo za začetek del, ki se bodo pričela že v 
letošnjem letu.
S krajinsko arhitektko smo poiskali  rešitev, ki govori podoben jezik 
kot sam objekt in tako predstavlja del le tega. Prostor za raztros 
pepela bo nevsiljivo vgrajen v teren. Ustvarjen bo gaj iz zelenja in 

zasajenih brez, ki so že v preteklosti veljala za simbol pomladi, čistoče 
in svetlobe. Cenjena so bila v mnogih obredih in ritualih. Z zasaditvijo 
žive meje se bo poskrbelo, da zadnja stran objekta (vežice) dobi 
popolnoma drugačen karakter. V sredini te žive meje je v načrtu 
tudi spominska stena, na katero se bodo pričvrstile tablice z imeni 
pokojnikov. Poleg žarnega zidu, ki bo na novo postavljen tako v 
Radljah ob Dravi kot v Vuhredu, je prostor za raztros pepela še ena 
pomembna pridobitev naše občine.

Občina Radlje ob Dravi

OKROGLA MIZA 
»VEZI S SKUPNOSTJO«
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razumljivi. Pomenljivo pa je tudi dejstvo, da se gospa v dobrih dveh 
letih oz. skoraj treh letih ni odločila zavarovati svojih domnevnih 
pravic na sodišču. 
 

Ne drži, da bi nekdanji direktor zapustil delovno mesto direktorja 
Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino, zaradi dom-
nevnih pritiskov. Nekdanji direktor ni podaljšal mandata in to iz razlo-
ga, ker ga ni mogel podaljšati, saj je bil zaposlen na delovno mesto za 
določen čas do 15.5.2022. Po naših podatkih nekdanji direktor zadnja 
dva meseca ni bil v bolniškem staležu, kot to sam zatrjuje. To doka-
zujejo tudi številna elektronska sporočila iz navedenega obdobja. Na 
primer, dne 1.3.2022 smo na občini prejeli elektronsko sporočilo, kjer 
nas nekdanji direktor seznanja o koriščenju letnega dopusta. Nadalje, 
elektronsko pošto z dne 18.3.2022, s katero nas je nekdanji direktor 
seznanil z delom do konca mandata, z njegovo razpoložljivostjo za te-
koče zadeve (sam navaja dosegljivost 24 ur/dan) in načinom vodenja 
zavoda do 15.5.2022 (ko mu poteče mandat), da bo o vseh zadevah v 
zavodu odločal sam, saj noben sodelavec v zavodu nima pooblastila. 
Torej vsekakor sosledje dogodkov oz. dejansko stanje, skupaj z ma-
terialnimi dokazi izkazuje, da navedbe podane za oddaje Preverjeno 
ne držijo.

 5.     Lažno izdajanje referenc podžupanu
V zvezi z navedbami v oddaji in sicer glede lažnega izdajanja refer-
enc podžupanu ni mogoče povedati praktično ničesar drugega, kot 
da gre v celoti za neresnične oz. lažne ter izmišljene navedbe. Občina 
Radlje ob Dravi nikoli ni potrjevala referenc podjetju 2vizija. Prav tako 
podjetje nikoli ni izvajalo del za Občino Radlje ob Dravi. O slednjem 
smo novinarki POP TV podali tudi pisno izjavo, ki pa jo je žal v celoti 
negirala. Slednje so celo povsem lahko preverljiva dejstva za vsakega 
posameznika in to celo v javno dostopnih evidencah, kot je na primer 
(https://erar.si/).
 

Glede na vsa zgornja pojasnila, podana v tem prispevku, in pojasnila, 
ki smo jih podali v preteklih letih, je jasno, da očitki, kot podani za 
oddajo Preverjeno, ne držijo. Občina Radlje ob Dravi oz. določena 
ravnanja Občine in njenih predstavnikov so bila po naši oceni upora-
bljena in zlorabljena za politično (sicer legitimno) udejstvovanje, ven-
dar na način, ki izkrivlja dejstva in dejansko stanje, kot vse opisano v 
zgornjem prispevku oz. prikazu dejstev in okoliščin.

          Občina Radlje ob Dravi

Z željo po še tesnejšem sodelovanju med občino Radlje ob Dravi in 
gospodarstvom sta župan, mag. Alan Bukovnik in predsednik Ob-
močne obrtne zbornice Radlje ob Dravi, g. Blaž Cvar, v sredini oktobra 
podpisala Pismo o nameri, v katerem so  zapisani skupni izzivi in cilji 
na področju razvoja gospodarstva v občini.
Narejen je bil še en pomemben korak za nadaljnji razvoj Občine in 
dviga kakovosti življenja za vse občanke in občane ter vsa podjetja, ki 
delujejo znotraj njenih meja.

   Občina Radlje ob Dravi

KREPITEV SODELOVANJA MED 
OBČINO IN GOSPODARSTVOM

NAJAVA PROJEKTA IZGRADNJE 
OPTIČNEGA KABLA V OBČINI 
RADLJE OB DRAVI

Koronarni klub Dravske doline v Radljah ob Dravi je v mesecu 
septembru 2022 obeležil 10. obletnico delovanja. Slovesnost je 
bila pripravljena pod nazivom Dan doživetij s Koronarnim klubom 
Dravske doline in občino Radlje ob Dravi. S prireditvijo  smo 
predstavili program kluba z vsemi osnovnimi poudarki; kaj počnemo, 
kako in zakaj. Deževen dan nam je prekrižal prvotne načrte, da se 
podamo na pohod po enem izmed najlepših malih mest v Sloveniji. 
V prelepem ambientu Radeljskega dvorca  smo kljub neugodnemu 
vremenu skupaj z občino Radlje izpeljali načrtovano prireditev, 
katere se je udeležilo preko 100 članov in povabljenih prijateljev 
kluba ter gostov.
Dan smo pričeli  s skupno  jutranjo telovadbo, nato pa nadaljevali  
z merjenjem krvnega tlaka in ravni sladkorja v krvi, se preizkusili 
v zanimivem kvizu o poznavanju zdravstvene tematike in pod 
strokovnim vodstvom obnovili znanje oživljanja in uporabo AED. 
Srečanje smo nadaljevali  s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in 
zaključili z osrednjo proslavo, kjer je predsednik kluba orisal 10. letno 
prehojeno pot društva. Tako je bilo v tem obdobju opravljenih preko 
2000 ur telesne vadbe, 34 različnih oblik izobraževanja in delavnic , 
številna družabna srečanja in pohodi ter razne oblike usposabljanja 
bolnikov in njihovih svojcev za varno življenje s koronarno boleznijo. 
Veliko aktivnosti smo vložili tudi pri širitvi mreže AED in pri 
usposabljanju za njihovo uporabo.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, ki je klubu izrekel vso priznanje za aktivno in prizadevno 
delo in predstavil aktivnosti občine v projektu zdravih mest/občin, ki 
bodo  edinstvena pri vodenju in koordiniranju dejavnosti, ki vplivajo 
na zdravje in kakovost življenja prebivalstva. Klub in  predsednik 
kluba sta za svoje dosedanje delo prejela  priznanje  občin Vuzenica 
in Radlje ob Dravi. Slovesnost ob 10. obletnici društva smo zaključili z 
družabnim srečanjem v radeljskem hostlu.

Marjan Ternik za KK Dravske doline

10. OBLETNICA KORONARNEGA 
KLUBA 

HMELJ, NJEGOVIH 119 LET V 
RADLJAH OB DRAVI

Je že kdo kdaj pomislil, kako dolgo že pokriva radeljsko polje našo 
»zeleno zlato«, saj tako pravimo hmelju. So med nami domačini, 
ki se spominjajo obiranja in zaslužka za šolske potrebščina svojih 
šolarjev, drugi so puščali moči med vrstami nasajenega hmelja 
ob obdelovanju in skrbi zanj, obiranju in sušenju, dokler ni prišel 
zaključek z likofom.
Drugi, ki smo radovedni in raziskujemo, pa, da lahko tako 
ohranjamo delčke naše krajevne preteklosti in nam je mar, da 
ne pride v pozabo. Prav zato nam je Turističnemu društvu v 
Radljah v čast, da smo lahko v spomin na začetke sajenja hmelja v 
nekdanjem Marenbergu, ki sega v leto 1903 obeležili kraj in hišo, 
kjer je živela družina Kittnerjevih, pionirjev zasaditve prvih sadik, 
kar nam pokaže podatek o raziskavi primernosti tal, raziskanih 
na univerzi na Dunaju. Smo uredili tabli, tudi s prevodom ter ju 
namestili na steno hodnika Kittnerjeve hiše, kar nam je omogočil 
lastnik g. Milan Hribernik in z nami delil zgodbo o nekdanjih 
lastnikih in začetkih hmeljarstva pri nas. S tablo smo skušali in 
uspeli na Hmeljarskem likofu skromno presenetiti tudi g. Jožeta 
Časa, sedanjega uspešnega pridelovalca hmelja na radeljskem 
polju.
Člani TD čutimo in mislimo, da je to le trohica in naš skromen 
doprinos v dogajanje sedanjosti in pogled v preteklost, za katero 
nam mora biti mar, predvsem zato, ker imamo radi našo lepo 
Radlje ob Dravi.

Antonija Račnik, Predsednica TD Radlje

Regijska razvojna agencija Koroška je v Evropskem tednu mobilnosti 
organizirala prireditev “ Z vlakom na Dravsko kolesarsko pot”. Vabilu 
se je odzval tudi župan, mag. Alan Bukovnik.
Pot s kolesi jih je vodila iz Dravograda do Vuhreda in nazaj z vlakom 
do Dravograda. Velika promocija za naš kraj in še večji potencial.

Občina Radlje ob Dravi

Z VLAKOM NA DRAVSKO 
KOLESARSKO POT
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Iz podatkov, ki jih lahko dobimo na portalu Geoportal AKOS, je raz-
vidno, da je v občini Radlje ob Dravi  že 43,52% pokritnost z opitčnim 
kablom.

Portal AKOS omogoča enostavno objavo namer o načrtovani grad-
nji in pozivov zainteresiranim investitorjem v elektronska komunik-
acijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za 
vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infra-
strukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Dne 24.10.2022 je bila na tem portalu objavljena najava projekta za 
izgradnjo optike na območjih občine Radlje ob Dravi.

   Občina Radlje ob Dravi


