
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 28.6.2021, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in mest v naselju 

Radlje ob Dravi obravnava po skrajšanem postopku. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 16. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi in zapisnika in sklepov 9. dopisne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 16. redne seje in 9. dopisne seje ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega 

zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP01 v OPN Občine Radlje 

ob Dravi – ID. št. 2321 

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP RA 50 

v Občini Radlje ob Dravi- prva obravnava 

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

Dravi za šolsko leto 2021/2022  

6. Obravnava poročil za leto 2020:  

a. Skupni organ Koroške in medobčinsko redarstvo 

b. Medobčinski inšpektorat Koroške 

c. Policijska postaja Radlje ob Dravi 

d. Koroški pokrajinski muzej 

e. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

7. Potrditev cene izvajanja storitve gospodarske javne službe »oskrbe s pitno 

vodo« 

8. Določitev predlogov za podelitev priznanj v letu 2021 

9. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje nadomestnega člana Odbora za lokalno samoupravo in 

sodelovanje med občinami 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic 

in cest v naselju Radlje ob Dravi – skrajšani postopek 

11. Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih 

nadzornih pregledih v letu 2020 za leto 2019 

12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

 



SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 16. redne seje in 9. dopisne seje OS ter s poročilom župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zap. št. 1 do 5 so bili realizirani na sami seji.  

 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o lokacijski preveritvi 

za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP 

OP01 v OPN Občine Radlje ob Dravi – ID. št. 2321, v predlagani vsebini. 

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

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP RA 50 v Občini Radlje ob Dravi 

primerna podlaga za drugo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu 

sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2021/2022, ki ga je 

predlagal Javni zavod Osnovne šole Radlje ob Dravi. 

 

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

 

SKLEP št. 9: Za šolsko leto 2021/2022 se uveljavi povečan oziroma fleksibilni normativ 

za oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek. 

 

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

 

SKLEP št. 10: Občina Radlje ob Dravi kot ustanoviteljica zavoda Osnovne šole Radlje 

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

dovoljuje uporabo 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 št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Skupnega organa 

Koroške in medobčinskega redarstva za leto 2020. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Skupnemu organu Koroške.  

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Medobčinskega 

inšpektorata Koroške za leto 2020. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Medobčinskemu inšpektoratu Koroške.  

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Policijske postaje 

Radlje ob Dravi za leto 2020 - Kako varno smo živeli v letu 2020. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Policijski postaji Radlje ob Dravi.  



SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega 

pokrajinskega muzeja za leto 2020. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Koroškemu pokrajinskemu muzeju. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega 

komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2020. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi 

d.o.o. 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet občine Radlje ob Dravi na osnovi predlagane 

predračunske cene skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS 87/2012) 

in Elaborata o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo  

 

potrjuje naslednje cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za 

leto 2021: 

  

-  predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo - vodarina za prihodnje 

obračunsko obdobje znaša 0,9049 EUR/m3  

- predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - omrežnina znaša 

2,3819 EUR/enoto vodomera DN 20/mesec.  

 

Potrjene cene izvajanja gospodarske javne službe se objavijo in pričnejo veljati s 1. 7. 

2021. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi 

d.o.o. 

 

SKLEP 17:  

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za  leto 2021 se podeli: 

- Antoniji Alojziji Račnik. 

 

PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 se podelijo: 

- Viktorju Tjukajev; 

- Veri in Ivanu Peruš; 

- Žanu Karničniku. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan prejemnikom priznanj.  

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Odbor za lokalno samoupravo in 

sodelovanje med občinami imenuje: 

 

Alenko Helbl, Dobrava 1, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan imenovani.  

 



SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme  Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest v naselju Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini. 

 

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

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih nadzornih pregledih v letu 

2020 za leto 2019. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

župan Občine Radlje ob Dravi 
 


