
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 1.7.2019, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 3. točka dnevnega 

reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu 

za območje dela mesta Radlje ob Dravi – druga obravnava, umakne iz dnevnega 

reda 7. redne seje.  

 

Preostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se 6. točka dnevnega 

reda - Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Radlje ob Dravi – druga obravnava, umakne iz dnevnega reda 7. redne seje.  

 

Preostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 7. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 6. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 6. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Tehnični popravek  Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih 

dejavnosti na  

severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, št. 26/06, 29/17, 

35/17, 8/19)  

4. Obvezna razlaga 10. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Prisoja II (OPPN Prisoja II) 

5. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ 

Koroške« - druga obravnava  

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

prva obravnava  

7. Predlog za podelitev nagrade in priznanj v letu 2019  

8. Predlog sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 

2019/2020  

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in Predlog sprememb Statuta ZD Radlje 

ob Dravi  

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava 

11. Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2019  



12. Obravnava predloga Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi o  porabi sredstev 

iz naslova prodaje nepremičnine 

13. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

 

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

realizaciji sklepov 6. redne seje OS ter poročilom župana in podžupana o aktivnostih 

med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 5 so bili realizirani na sami seji.  

 

SKLEP št. 6:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Tehnični popravek Odloka o 

lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu 

obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, štev. 26/2006 in 29/2017, 35/17, 8/19), v predlagani 

vsebini. 

 

REALIZACIJA: Tehnični popravek je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Obvezno razlago 10. in 15. 

člena Odloka o občinskem podrobnem prostorske načrtu Prisoja II, v predlagani 

vsebini. 

 

REALIZACIJA: Obvezna razlaga je bila posredovana v objavo v MUV. 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške«, v predlagani vsebini.   

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Mestni občini Slovenj Gradec, organu SOU.  

 

SKLEP št. 9:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o ravnanju s 

komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije primerna podlaga za drugo 

obravnavo. 

 

2. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi mora do druge obravnave Odloka 

o ravnanju s komunalnimi odpadki pripraviti pisno poročilo glede posledic 

prenosa opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (viški 

delavcev, opreme ipd.).  

 

3. Podjetje KOCEROD mora do druge obravnave Odloka o ravnanju s komunalni 

odpadki pripraviti predlog o načinu prevzema opravljanja gospodarske javne 

službe ravnanja z odpadki (prevzem delavcev, opreme ipd.).   

 

4. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi predlaga svetu ustanoviteljev javnega 

podjetja KOCEROD d.o.o., da do druge obravnave Odloka o ravnanju s 

komunalnimi odpadki sprejme sklep, s katerim bo zavezal podjetje Kocerod k 

prevzemu delavcev, osnovnih sredstev in infrastrukture s strani sedanjih 

izvajalcev gospodarske javne službe. 

 

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



SKLEP št. 10:  

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za  leto 2019 se podeli: 

- Boris-u GAŠPERJU.  

 

SKLEP št. 11:  

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli: 

- Sestram Salezijankam – redovne skupnosti Hčere Marije pomočnice v 

Radljah ob Dravi 

 

SKLEP št. 12:  

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli: 

- Konradu KLEMENCU 

 

SKLEP št. 13:  

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli: 

- Marjanu KLANČIČU 

 

SKLEP št. 14:  

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli: 

- Ansamblu STIL 5 

 

SKLEP št. 15:  

PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 se podeli: 

- Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d. o. o. 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zap. št. 10 do 15 so bili  posredovani prejemnikom priznanj. 

 

SKLEP št. 16:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu sistemizacije in 

organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2019/2020. 

 

2. Za šolsko leto 2019/2020 se uveljavi povečan oziroma fleksibilni normativ za 

oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek.  

 

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

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, v predlagani 

vsebini. 

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Spremembe Statuta 

Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklepa pod zaporedno št. 17 in 18 sta bila posredovana Zdravstvenemu 

domu Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje 

ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 



REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Mestni občini Slovenj Gradec, organu SOU.  

 

SKLEP št. 20:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog končne odločitve 

o delitvi sredstev za kulturne programe za leto 2019, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Komisiji za kulturo.  

 

SKLEP št. 21:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi   soglaša  s predlogom Zdravstvenega 

doma Radlje ob Dravi o porabi sredstev iz naslova prodaje nepremičnin z ID 

znakom parcela 821 1190/3 k.o. 821-Rdeči Breg II ter z ID znakom parcela 821 

*125 k.o. 821-Rdeči Breg II. 

 

2. Kupnina v višini 41.000,00 € se nameni za potrebe Zdravstvenega doma Radlje 

ob Dravi, in sicer: 

 

 Nabava zobnega stroja za zobno ambulanto Brezno  

(predračunska vrednost: 25.500,00 €) 

 

 Ureditev parkirišča in dovozne poti pri Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi 

(predračunska vrednost: 10.000,00 €) 

 

 Ureditev garderobnih prostorov za zaposlene v Zdravstvenem domu Radlje ob 

Dravi in Zdravstveni postaji Vuzenica 

(predračunska vrednost: 4.500,00 €) 

 

 Sanacija skupnega prostora-kuhinje v Zdravstveni postaji Ribnica na Pohorju 

(predračunska vrednost: 1.000,00 €). 

 

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

 

 

 


