
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 22.2.2021, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

 

SKLEP št. 1 Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2 Potrdi se zapisnik in sklepi 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 3 Potrdi se zapisnik in sklepi 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 15. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov  14.  redne ter 7. in 8. dopisne seje 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi  

3. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

4. Poročilo župana o realizaciji sklepov 14. redne seje ter 7. in 8. dopisne seje  ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 s Predlogom 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2021– druga obravnava 

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 s Predlogom 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2022– druga obravnava 

7. Predlog Letnega programa športa za leti 2021 in 2022 

8. Predlog Stanovanjskega programa občine za leti 2021 in 2022 

9. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika ustanoviteljice v Svetu JZ Koroški pokrajinski 

muzej 

- Imenovanje člana strokovnega sveta za kulturo v JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 

- Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Koroške regije za 

naslednje programsko obdobje 2021-2027 

- Imenovanje člana skupščine KOCEROD 

10. Predlog Odloka o  pristojnostih in nalogah krajevnih skupnosti na območju 

Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava 

11. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 

s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi - prva obravnava 

12. Potrditev investicijske dokumentacije: 

A. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl 

in JP 846122 Hudej-Podrzavnik)« 



B. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhredu (JP 846361 Novak-Strmšnik in 

Gasilski dom-Pogorevc)« 

C. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP 846611- Sv. Trije Kralji)« 

D. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP Kolar-Ribič)« 

E. Investicijski projekt »Poslovna cona Pušnik« 

13. Opredelitev občinskega sveta do osnutkov pokrajinske zakonodaje s 

pregledom pristojnosti pokrajin, ki so objavljani v Zborniku pokrajin Slovenije 

14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

REALIZACIJA: Sklep pod zap. št. 1 do 4 so bili realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi ugotavlja, da članici občinskega 

sveta, Dominiki KARLATEC, roj. 7.7.1978, stanujoči Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi, 

zaradi podane odstopne izjave preneha mandat članice Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi. 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Občinski volilni komisiji Občine Radlje ob Dravi in 

Dominiki KARLATEC. 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na podlagi ugotovitvenega sklepa 

Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi,  Ivani KUS, roj. 12.7.1946, stanujoči 

Koroška cesta 29, Radlje ob Dravi, kot naslednji na listi kandidatov stranke Socialni 

demokrati, v 1. volilni enoti, potrjuje mandat člana Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, do izteka mandatne dobe občinskega sveta. 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Občinski volilni komisiji Občine Radlje ob Dravi in 

Ivani KUS. 

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 14. redne seje OS ter 7. in 8. dopisne seje OS ter s poročilom župana 

in podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Proračun Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2021 skupaj z vsemi prilogami, v predlagani vsebini. 

 

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

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2021, v predlagani 

vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

 

 



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

ob Dravi za leto 2022 skupaj z vsemi prilogami, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil poslan v uradno 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 2022, v predlagani 

vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Letni program športa v 

Občini Radlje ob Dravi za leti 2021 in 2022 v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leti 2021 in 2022 je bil 

poslan v uradno objavo v MUV. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Stanovanjski program za 

leti 2021 in 2022.  

1. 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.  

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet javnega zavoda Koroški 

pokrajinski muzej imenuje Ivano KUS. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Koroškemu pokrajinskemu muzeju. 

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet za kulturo imenuje: 

- Metko ERJAVEC kot predstavnika kulturnih društev v občini, 

- Cvetko MIKLAVC kot predstavnika Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti, Območne izpostave Radlje, 

- Lidijo JESENK kot predstavnika ustanoviteljice. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan imenovanim in Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob 

Dravi 

 

SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi glasuje ZA Skupno listo kandidatov 

Razvojnega sveta Koroške regije. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan RRA Koroška d.o.o. 



SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje v Skupščino javnega 

podjetja Kocerod, družbo za ravnanje z odpadki d.o.o., kot predstavnika Občine 

Radlje ob Dravi, Roberta POTNIKA.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan imenovanemu in družbi KOCEROD d.o.o.; 

 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o nalogah in 

financiranju krajevnih skupnosti v Občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za 

nadaljnjo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

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

načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 

Radlje ob Dravi, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846121 G1-

HUDEJ-PODRZAVNIK-SNEŽIČ-TUMPL IN JP 846122 HUDEJ-PODRZAVNIK)« 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. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V VUHREDU (JP 

846361 NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)« 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. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. 

TRIJE KRALJI)« 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. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP KOLAR - RIBIČ)« 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. 24: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje INVESTICIJSKI PROGRAM 

(IP) »POSLOVNA CONA  PUŠNIK« 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. 25: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podpira oblikovanje pokrajin, pri 

čemer predlaga, da se Koroška regija ustanovi kot samostojna pokrajina z imenom 

Koroška pokrajina, kot izhaja iz predloženega sklepa o mnenju občine k osnutkom 

pokrajinske zakonodaje. 

 

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

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

župan Občine Radlje ob Dravi 
 


