
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 10. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 27.1.2020, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 10. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 9. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – prva obravnava  

4. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije – 

druga obravnava  

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava 

6. Seznanitev s Študijo izvedljivosti za projekt Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga-Radlje 

ob Dravi  

7. Obravnava Zaključnega poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlog za 

razdelitev premoženja Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko središče (JZ 

KOVIVIS) 

8. Podaja mnenja k Strateškemu načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi  

9. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 s Predlogom Letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2020 – druga obravnava 

10. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za: 

-  »Sanacijo degradiranega območja« 

-  »Inv. vzdr. JP  Kojzekov most-Požek (Repič-Požek)«  

-  »Prizidek k vrtcu Radlje ob Dravi« 

11. Imenovanje nadomestnega člana v svet JZ ŠTKM Radlje ob Dravi  

12. Imenovanje članov Sveta OI JSKD Radlje ob Dravi  

13. Podaja soglasja k imenovanju direktorja (-ice) ZD Radlje ob Dravi 

14. Seznanitev z dopisom Ljudske  iniciative za čistejši zrak Radlje ob Dravi  

15. Seznanitev z zapisniki zborov občanov v letu 2019 

16. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 9. redne seje OS ter poročilom župana in podžupana o aktivnostih 

med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 3 so bili realizirani na sami seji.  

 

 

 

 



 

 

SKLEP št. 4:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Predlog odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na 

Hmelini v predlagani vsebini primerna podlaga za drugo obravnavo.  
 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se je pripravilo gradivo za drugo 

obravnavno.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o ravnanju s 

komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu podjetju KOCEROD d.o.o. in Javnemu 

komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d.o.o. 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini.  

REALIZACIJA: Odlok je bil poslan v objavo v MUV, v skladu s pridobljenim mnenjem 

DRSI.  

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s Študijo izvedljivosti  

za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi«. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 8:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme poročilo o poteku 

likvidacijskega postopka, sklep o razdelitvi premoženja in sklep o deponiranju 

poslovnih knjig javnega zavoda, ki niso bila predana Pokrajinskemu arhivu 

Maribor, in se, do uradnega uničenja, v skladu s 424. členom ZGD-1 hranijo pri 

Fakulteti za tehnologijo polimerov, katere glavni ustanovitelj je bil Javni zavod 

Koroško višje in visokošolsko središče. 

 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se ustanovni vložek 

takratnega JZ KOVIVIS, ki je bil namenjen za ustanovitev in začetek dela 

takratne Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec, prenese na 

ustanoviteljico Mestno občino Slovenj Gradec. 

 

3. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi ugotavlja zaključek likvidacijskega 

postopka in pooblašča likvidacijsko upraviteljico, da predlaga izbris zavoda iz 

sodnega registra. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan JZ KOVIVIS. 

 

SKLEP št. 9:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu 

Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 2020-2024. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi.  



SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje 

ob Dravi za leto 2020 s prilogami, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil poslan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani 

vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »Sanacija degradiranega območja« v predloženem 

besedilu. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-

POŽEK)« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti 

v zvezi z investicijo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI« v predloženem 

besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti 

v zvezi z investicijo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga, da se v Svet JZ ŠKTM 

Radlje ob Dravi imenuje: 

Karl KOTNIK, kot predstavnik ustanoviteljice. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan imenovanemu in Svetu zavoda JZ ŠKTM Radlje ob 

Dravi. 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga, da se v Svet območne 

izpostave JSKD Radlje ob Dravi imenujejo naslednji člani: 

- Silvo BREZOVNIK 

- Antonija RAČNIK 

- Janja ŽIGART LORENCI, 

 kot predstavniki ustanovitelja. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan imenovanim in Javnemu skladu Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti. 



 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju 

Lidije Golob za direktorico Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z dopisom Ljudske 

iniciative za čistejši zrak Radlje ob Dravi.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Zapisniki zbora 

občanov v letu 2019. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 1.-5. DOPISNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

1. Dopisna seja, dne 27.2.2020:  

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »ČEBELA BERE MED« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »NAŠA DRAVA« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »RAZVOJ IN PROMOCIJA POTENCIALOV POHORJA TER 

DVIG NJEGOVE PREPOZNAVNOSTI KOT TURISTIČNE DESTINACIJE«, akronim 

»DESTINACIJA POHORJE 365« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 3 so bili realizirani na sami seji. 

 

 

2. Dopisna seja, dne 6.3.2020: 

 

SKLEP št. 1: Občina Radlje ob Dravi kot ustanoviteljica zavoda Osnovne šole Radlje 

ob Dravi, katerega sestavni del je vrtec Radlje ob Dravi, sprejme sklep, s katerim se 

dovoljuje uporaba manjše notranje igralne površine za otroka v vrtcu Radlje ob 

Dravi, in sicer za obdobje dveh šolskih let. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Osnovni šoli Radlje ob Dravi. Sklep je bil priloga k 

vlogi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

3. Dopisna seja, dne 20.3.2020:  

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep, da se v Odlok o 

ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške 

Ravne na Koroškem pod točko IV. Dejavnost zavoda doda naslednja vsebina: 85.590 

-Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.  

 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center 

Koroške Ravne na Koroškem, po skrajšanem postopku.  

 



 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center 

Koroške Ravne na Koroškem, v predlaganem besedilu. 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 3 so bili poslani Zdravstvenemu 

reševalnemu centru Koroške. 

 

4. Dopisna seja, dne 15.4.2020 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se oprosti plačilo 

najemnine tistim najemnikom poslovnih prostorov v lasti oz. solastniškem deležu 

Občine Radlje ob Dravi, katerim je bilo na podlagi Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20) začasno prepovedano neposredno 

ponujanje blaga in storitev potrošnikom na območju RS.  

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se izvajajo nadaljnje aktivnosti v zvezi z 

oprostitvijo plačila najemnin.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da so najemniki oproščeni 

plačila najemnin od dneva, ko je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20), to je od 16. 3. 2020 dalje do preklica 

izrednih razmer, povezanih z razglašeno epidemijo SARS-CoV-2 (COVID19).  

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se izvajajo nadaljnje aktivnosti v zvezi z 

oprostitvijo plačila najemnin.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil poslan v uradno objavo v MUV. 

 

SKLEP ŠT. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2020 v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: LPŠ je bil poslan v uradno objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se SKLEP št. 1 in SKLEP št. 

2 dopolnita z vsebino: »Oprostitev najemnin se izvrši v primeru, da Vlada RS v okviru 

dodatnih ukrepov za blažitev posledic epidemije koronavirusa v ta namen ne bo 

zagotovila sredstev iz Proračuna Republike Slovenije.«  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

5. Dopisna seja, dne  

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.  



 

REALIZACIJA: Sklep ni bil realiziran. Župan je zadržal izvršitev sklepa in se je odločil, da 

bo zadeva obravnavana na sklicu izredne seje. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2020, v predlagani vsebini. 

REALIZACIJA: Sklep ni bil realiziran. Župan je zadržal izvršitev sklepa in se je odločil, da 

bo zadeva obravnavana na sklicu izredne seje. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da se oprosti plačilo 

najemnine tistim najemnikom nepremičnin v lasti Občine Radlje ob Dravi,  ki so bili 

predani v upravljanje JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in katerim je bilo na podlagi Odloka o 

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20) začasno 

prepovedano neposredno ponujanje blaga in storitev potrošnikom na območju RS.  

 

SKLEP ŠT. 4: Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da so najemniki oproščeni 

plačila najemnin od dneva, ko je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20), to je od 16.3.2020 dalje do preklica 

izrednih razmer, povezanih z razglašeno epidemijo SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

Oprostitev najemnin se izvrši v primeru, da Vlada RS v okviru dodatnih ukrepov za 

blažitev posledic epidemije koronavirusa v ta namen ne bo zagotovila sredstev iz 

Proračuna Republike Slovenije. 

 

REALIZACIJA: Sklepa pod zaporedno št. 3 in 4 sta bila poslana Javnemu zavodu ŠKTM 

Radlje ob Dravi.  

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 



POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 2. IZREDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 4.5.2020, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 2. izredne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske gradnje na Hmelini – druga  obravnava 

2. Predlog 1. Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 s 

Predlogom dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 – skrajšani postopek 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi  sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje na Hmelini v 

predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Odlok je bil poslan v uradno objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, skupaj s prilogami, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Odlok o 1. rebalansu proračuna je bil poslan v uradno objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2020, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

  Župan Občine Radlje ob Dravi 


