
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 9. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 25.11.2019, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet soglaša, da se uradno prečiščeno besedilo Odloka o 

ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., 

obravnava po skrajšanem postopku. 

 

  

SKLEP št. 3: Občinski svet soglaša, da se 3. rebalans Proračuna Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2019 obravnava po skrajšanem postopku. 

 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 9. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 8. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

RA46 v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava  

4. Elaborat lokacijske preveritve na območju Odloka o lokacijskem načrtu za 

območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob 

Dravi 

5. Predlog cen programov vrtcev za leto 2020 

6. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 

2020 

7. Predlog uradno prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega 

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. – skrajšani postopek  

8. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Radlje ob Dravi 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi - druga obravnava 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava 

11. Predlog 3. Rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019-skrajšani 

postopek 

12. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 

2020 

13. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob 

Dravi za leto 2020 

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

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2020 – splošna razprava 



15. Obravnava poročil Nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v 

letu 2019 za leto 2018 

16. Poročilo javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi za projekt Slovenia Green za 

leto 2019 in Akcijski načrt ukrepov za projekt Slovenia Green 

17. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

 

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

realizaciji sklepov 8. 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 Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 46 v Občini Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 
 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 7:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje, da je Elaborat lokacijske preveritve na 

območju Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje centralnih 

dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi skladen z določili 

ZureP-2, z Občinskim prostorskim načrtom Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 16/16) in z 

Odlokom o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnosti na 

severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (MUV, št. 26/06, 29/17, 35/17, 8/19, 

14/19).  

Lokacijska preveritev obsega zemljišča s parc. št. 118/14, k.o. Radlje ob Dravi in parc. 

št. 19/2, 29/14 del, 29/17 del, 715/6 del , 18/1 del, 19/3 del, vse k.o. Dobrava. 

Lokacijska preveritev je, na podlagi druge alinee 127. člena ZureP-2, instrument 

prostorskega načrtovanja, s katerim se za doseganje gradbenega namena 

prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev, kot so določeni v navedenem Elaboratu lokacijske preveritve. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 8:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020 ceno 1. 

starostnega obdobja v višini  491,11 EUR. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ceno 2. 

starostnega obdobja v višini  386,77 EUR. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ceno pol 

dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 442,00 EUR,  ceno poldnevnega 

programa 2. starostnega obdobja v višini  348,09 EUR. 



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ceno 

kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini  422,42 EUR in ceno 

poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  380,18 EUR.  

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času 

poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 

% njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 

otrokom stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi.  

Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v drugih 

občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta Občina Radlje in 

domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. V primeru, da do soglasja z 

domicilno občino ne pride, se polna cena poravna na način, da jo pokrijejo starši in 

domicilna lokalna skupnost, v tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša 

le za stroške prehrane.   

Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši opravičeni 

plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za 

dva meseca. 

Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za 

stroške neporabljenih živil.  

 

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

 

SKLEP št. 9:  

1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

strokovno pripravo v višini 0,55 evrov/uro oziroma trenutno 521,88 evrov na 

mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 0,90 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 % 

pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 15,50 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na 

domu v višini 16,95 evrov/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini 2,5 evrov/uro. 

 

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

 

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

besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o., v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k imenovanju 

kandidatke Slavice POTNIK za direktorico Knjižnice Radlje ob Dravi. 

 



REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Svetu zavoda Knjižnice Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

 

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

 

SKLEP št. 13: 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 realiziran na sami seji. Na podlagi sprejetega sklepa se 

pripravi gradivo za drugo obravnavo.  

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 3. Rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Odlok o 3. Rebalansu Proračuna je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v  Občini Radlje ob Dravi za leto 2020,  v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 17:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Proračuna Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami in predlogom 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2020, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo ob upoštevanju pripomb 

Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne 

in kulturne dediščine.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 18:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil in obravnaval poročila 

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

2019 za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 19:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi Poročilo Javnega zavoda 

ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2019 in Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje 



trajnostnega razvoja turizma v občini Radlje ob Dravi (Sustainability Action Plan), pri 

projektu »Slovenia Green«. 

 

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

 

 


