
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 1.4.2019, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 4. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi.  

 

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

Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 5. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje in 1. izredne seje 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 4. redne seje in 1. izredne seje OS ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama  

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

za območje centralnih dejavnosti na SZ delu obvoznice Radlje ob Dravi – 

druga obravnava 

4. Potrditev Letnega poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v 

Občini Radlje ob Dravi za leto 2018 in Potrditev novelacije Akcijskega načrta 

LEK 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške« - druga 

obravnava 

6. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitve takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 

Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava 

7. Obravnava poročil za leto 2018: - Knjižnica Radlje ob Dravi; 

                                                               - Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi; 

                                                         - Zdravstveni dom Radlje ob Dravi; 

                                                         - Osnovna šola Radlje ob Dravi; 

                                                         - Glasbena šola Radlje ob Dravi;                                       

8. Obravnava poročila Javnega podjetja KIČ d.o.o. za leto 2018 in potrditev 

gospodarskega plana javnega podjetja za leto 2019 

9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za 

določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na področju 

Občine Radlje ob Dravi 

10. Soglasje k osnutku besedila pravnega posla razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem 

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

2019  

12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

 



SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 4. redne seje in 1. izredne seje OS ter poročilom župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 4 so bili realizirani na sami seji.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na SZ 

delu obvoznice Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

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

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Letno poročilo o izvajanju 

Lokalnega energetskega koncepta v Občini Radlje ob Dravi za leto 2018 v 

predloženi vsebini.   

 
REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje novelacijo Akcijskega 

načrta LEK  v predloženi vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne 

občinske uprave Koroške« v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan organu SOU pri MO Slovenj Gradec. 

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme  Odlok o določitvi stroškov 

lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za 

spremembo namenske rabe prostora v Občini Radlje ob Dravi,  v predlagani vsebini. 

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

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Knjižnice Radlje 

ob Dravi za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Knjižnici Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega zavoda 

ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2018. 

 

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

 

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

doma Radlje ob Dravi za leto 2018. 

 

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

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Osnovne šole 

Radlje ob Dravi za leto 2018. 



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

 

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

Radlje ob Dravi za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Glasbeni šoli Radlje ob Dravi. 

 

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

d.o.o. za leto 2018 in gospodarski plan JP KIČ Radlje d.o.o. za leto 2019. 

  

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu podjetju KIČ Radlje d.o.o. 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 

gostinskih obratov na področju Občine Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.   

 

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

 

SKLEP št. 17:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi daje soglasje k osnutku besedila 

pravnega posla prodaje nepremičnin v lasti Občine Radlje ob Dravi, stavba št. 

612 in stavba št. 614, obe k.o. 804 – Radlje ob Dravi, s pripadajočim 

zemljiščem in sicer zemljiščem za potrebe parkirišča (del parc. št. 626/2, k.o. 

804-Radlje ob Dravi) in funkcionalnega zemljišča z dostopom z Mariborske 

ceste, na parc.št. 621, k.o. 804-Radlje ob Dravi, ki se bo izvedla po metodi 

javnega dražbe, po izhodiščni ceni 936.397,00 EUR.  

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja hkrati soglasje tudi k prodaji 

zadevnih nepremičnin v ponovnem postopku javne dražbe in k sklenitvi 

prodajne pogodbe v vsebini, ki je enaka osnutku pravnega posla po prejšnji 

točki ter v okviru, določenem v 53. členu ZSPDSLS-1, vendar se nepremičnina 

ne sme prodati pod vrednostjo 750.000,00 EUR.  

3. Osnutek besedila pravnega posla je priloga k soglasju.  

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se izvajajo nadaljnji postopki v skladu z 

veljavno zakonodajo. 

 

SKLEP št. 18:  

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

Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini. 

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). 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  


