
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 22. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 16.5.2022, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 21. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi. 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se zapisnik in sklepi 14. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 22. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje  in 14. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 21. redne seje in 14. dopisne seje ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na 

območju Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava 

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

s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi- druga obravnava  

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Zaščita Radelj ob Dravi pred 

nevarnostmi padajočega kamenja« 

6. Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih 

nadzornih pregledih v letu 2021 za leto 2020 

7. Obravnava in potrditev razlastitvenega elaborata za pridobitev lastninske 

pravice ter sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitve v javno korist dela 

parc. št. 273/1 k.o. 817-Vuhred 

8. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

9. Imenovanje nadomestnega člana v SPVCP 

10. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 

z Letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi – skrajšani postopek 

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. 

 

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

realizaciji sklepov 21. redne seje in 14. dopisne seje OS ter s poročilom župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o razglasitvi 

kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Radlje ob Dravi, skupaj 

s pripombo svetnice Erike Planinšec in župana mag. Alana Bukovnika, primerna 

podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zap. št. 1-5  so bili realizirani na sami seji.  

 

http://www.radlje.si/sodelovanje-javnosti-pri-pripravi-in-sprejemanju-obcinskih-predpisov/2782
http://www.radlje.si/sodelovanje-javnosti-pri-pripravi-in-sprejemanju-obcinskih-predpisov/2782


SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o načinu opravljanja 

lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 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 potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »ZAŠČITA RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI 

PADAJOČEGA KAMENJA« 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. 8:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s poročilom 

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

2021 za leto 2020. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 9:   

 

1. Razlastitveni elaborat za pridobitev lastninske pravice na parc. št. 273/1 k.o. 

817-Vuhred. 

 

2. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitve v javno korist dela parc. št. 273/1 

k.o. 817-Vuhred. 

 

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

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o sredstvih za delo 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, v 

predlagani vsebini. 

 

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

 

SKLEP št. 11:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu imenuje Valerijo BRICMAN, Sp. Vižinga 38, 2360 Radlje ob Dravi. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan imenovanji.  

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

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

 

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

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dopolnitve Letnega 

načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi. 

 



REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

župan Občine Radlje ob Dravi 
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POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 15. DOPISNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

15. dopisna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je potekala od četrtka, 

16.6.2022 od 14.00 ure, do petka, 17.6.2022 do 12.00 ure. 

 

 

SKLEP ŠT. 1:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za zastopanje občine kot 

družbenika na skupščini družbe Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. (3. 

redna seja skupščine družbenikov, ki bo dne 22. 6. 2022 ob 9.00 uri v Vuzenici) 

skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pooblasti: 

odvetnika izr. prof. dr. Aleksija Mužina iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in 

partnerji, d.o.o. 

 

           

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 
 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 

 

 


