
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 27.9.2021, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi obravnava po skrajšanem postopku. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 18. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi  

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 17. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

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

v Občini Radlje ob Dravi- druga obravnava 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS4 v naselju Radlje ob 

Dravi – skrajšan postopek 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi  - druga obravnava  

6. Potrditev investicijske dokumentacije:  

6.1. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega  projekta: 

Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti – 2022 

6.2. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega  projekta: Protiprašna 

ureditev odsekov cest 2022 

6.3. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega  projekta: Investicijsko 

vzdrževanje vodovodov 

6.4. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega  projekta: Postavitev 

igral za medgeneracijsko druženje 

7. Informacija o izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta 

8. Predlog Odloka o 1. Rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 

2021 – skrajšani postopek 

9. Predlog Odloka o 1. Rebalansu Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 

2022 – skrajšani postopek 

10. Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine 

Radlje ob Dravi v najem 

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

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

realizaciji sklepov 17. redne seje OS ter s poročilom župana in podžupana o 

aktivnostih med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zap. št. 1 do 4 so bili realizirani na sami seji.  



 

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

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

vsebini. 

 

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

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

MS4 v naselju Radlje ob Dravi – v predlagani vsebini. 

 

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

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi v 

predlagani vsebini. 

 

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

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI-2022« 

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. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKOV CEST-2022« 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. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODOV« 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. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »POSTAVITEV IGRAL ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE« 

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. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Informacijo o 

izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2021, skupaj s prilogami, v predlagani vsebini.  

 

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

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2021, v predlagani vsebini, skupaj s pripombami Odbora za prostorsko planiranje, 

komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, skupaj s prilogami, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Pred pošiljanjem odloka v objavo je bil formalno usklajen naziv odloka, 

ki pravilno glasi Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2022. Odlok je bil poslan v uradno objavo v MUV.  

 

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

dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine 

Radlje ob Dravi v najem v predlagani vsebini, skupaj s predlaganimi pripombami 

Statutarno pravne komisije.  

 

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

 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

župan Občine Radlje ob Dravi 

 



POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 10.  DOPISNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

10. dopisna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je potekala od 

ponedeljka, 22.11.2021 od 15.00 ure, do srede, 24.11.2021 do 10.00 ure. 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »ASFALTIRANJE IGRIŠČA PRI OŠ RADLJE OB DRAVI IN NA 

HAVAJIH« 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. 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 


